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Bortí se krov.
Jest věru zajímavo pozorovati nynější

poplašné běhání s vášnivé gestikulace nervově
rosčilených agrárníků. Již k vůli zdaru volby
na Kutnohorska povolány do zbraně kde jaké
reservy. Teď, kdy z Práškovy a Zázvorkovy
řepy vyvařen ve straně tak hořký pelyněk,
jest dvojnásob zle. Tedy jen agitace a ze
agitace! Strana agrární totiž hájením Práška
aZázvorky dokázalu zřetelně, že nemíní napra
vovati poroucbaný svůj dům opravou základů;
nechce oživiti eympatie k srému táboru zře
telným azoáním chyb reforinoa ve vlastních
řadách. Také její politika národoboepodářská
není příliš lákavá. Tedy jen do agitace, bodoě
sgitovat, rozdávat „Cep“ po kilogramech, pla
tit boufy ugentůl V tom vidí při své krisi
agrární trosečníci jediné prkoo záchranné.

Někde přece přešla agrárníky trpělivost
k vrchnímo vedení; ozvaly ce nesmělé výtky.
Hred však od věrných stoupenců obětavého
Práška zahřměl protest proti takové smělosti,
V minolém měsíci agrární „Plzeňský Kraj“ roz
hněval ee na „Hlasy Venkova“, že tytéž někc
lik zcela prevdivých slov prohodily proti jed
nání Práškovo a Zázvorkuvo.

Napsal: „Bade také dobře provésti ná
pravu u některých našich listů krajinských.
Máme síce na;rostý (:?) emysl pro volnost
v pronášení různých náhledů, ale to, co ko

říklada provádějí královéhradecké „Hlasy
enkova“, je pouzenerozvážným a neseriosním

napadáním celého pražského vedení ... Proč
by 86 oemchly sporné vůci vyrovnati ceston
jinou? Proč se musí vždycky (!7) a s každoa
(!?) věcí před foram veřejnosti k tajné radosti
naších zarytých nepřátel P“

Na toto potměšilé kárání lze odpověděti
toto: „Hlasy Venkova“nenapadaly celé vedení,
ale měly by rozhodně k tomu právo, protože
toto vedení dělalo organisovanou ochrannon
hradbu Práškovi a Zázvorkovi. „Hl. Ven.“ pod
daly se pouze nezbytné nutnosti, když pro
mlovily několik pravdivých vět o věcech, o
nichž přece se mlavilo v Čechách všade; proto
„Hl. Ven.“ neodkrývaly veřejnosti nic tajného,
skrytého, ačkoli věříme rádi, že na mnohých
místech za horlivé ostražitosti | sgrárních
agentů právě agrární lid se nejméně oté zradě
dověděl. Agrárníci se totiž amějí pečlivě ata
rati o to, aby nedostal lid do rukou listy, jež
povědí o agrárních vůdcích kus pravdy. Cee
tou jinou snažili se opravdovější »grárcici
přivésti náprava dávno; a ostalně zde nebylo
potřebí šádného mímořádného uposornění, protože
ústř.vedenípřecetolikvědělo,šenemásedopouštěli

i spůsobem toho, co na jiných velmi ostře ká
ralo. Jak se mělo chovati na př. k Práškovi,o
tom jest úsndek jediný, scela souhlasný u chara
kterních matů všech politických stran. Když
se tedy vrchní vedení enažilo zapomenoati na
svo0 povinnost přes všecky šleby důsledného
agrárníka Alf. Šťastného, přikročilo se po
všech marných pokosech jiných k otevřěné
kritice tiskem. Náprava agrárního tiska s0 ne
sjedná tím, jestliže krajinské listy badou ke
všem kotrmelcům přpdáků mlčet, ale tím,

začnou-li všecky k Misty i 6 „Venkovem“ mluviti pravdu a přestanou-li surově epílati kato

dom zm ádoloům.ů tom se jeví pelvětšíespotismos a absolatismna agrárníků, že tito

Po rust Ka=abádnickyvenkovskékatolíky
ako nějkké zločince pro fejioh ensho po s mostatnosti «proto, že katolíci, nemajíce pomoci

od žádné jiné strany, odvažují se organisovati
k obraně úry

„Hlasy Veokova“odpověděly: „Nám bylo
by bývalo jen vítáno, kdybychom mohli před
kompeteatním sborem strany ovásti všechny
důkasy, že jednali jeme jem v zájmu strany...
Avšak maličkon otásku si dovolujeme. Ve dvou

bodech snad nejednalijee le disoipliny,Jak si ji představoje seňský Kraj.“ 1. V ře
pařské afóřeExe. ministra Práška, 3. v případu
posl. Bergman-Zásvorka, Soad nechce „P K.“
tvrditi, še afóra tato byla malicherností, te
byla ma prospěch strany a že vedení pražské

bylo jednáním Ex. ministra Prášky ná
Čí je snad, proviněním, že žádali
lání sjezdu důvěroíků, aby konečn
učiněna byla přítrž různým pověstem
80dokázalo důvěrníkům našeho listu obšírnéji,
než je to možno veřejnou cestou, že z, rá ©
toho draha postrádají jakéhokoli podkladu?
Ci nesouhlasil pisatel řádek namířených proti
našemu lista s tím, aby, kdyby se někomu do
kázalo prospěchářství, byl hozen přes pa
lobu? To přece vyžadoval by zájem straay.“
Patrno, še ta špatným slohem pověděno ně
kolik dobrých myšlenek.

Z tohoto obrázku patrno, že vrchní oligar
chie napravitelnou není; a tak všecky vážné
trhliny zelené lodi chce acpati aspoň koadelí
houževnaté agitace. Lidé, kteří svých povinoostí
neplnili, vybízejí důrazně své poddané, aby plnili
své „povionosti“ k sgrárnímu tiska a k celému
ezasloužiléma“ vedení „k vůli lepší bodoacuo
sti“ — koho? — ina prý venkova. Ovšem se
pří tom myslí spíš na — „Venkov.“

Cherakteriatickým jest nynější agitační
sbon oa Loonsku, kde se má voliti nový pc
slanec za odstoupivšího agrárníka Bergmanna.
Tam jest s agrárníky velice zle. A proto na
př. agrární spolek, absolventi hospodářské
Školy a venkovský dorost okresu lounského
ryche očinili přípravy k přednáškám dne 2,
6. a 6. ledoa v „Dalib.rce v Lounech. Ohlá
ena tato celá řada řečolků:Udržal, Zázvorka,
Kotlář, Dvořák, Mohl, Hybš a Svoboda, před
seda dorostu českého venkova. Takový tlak
do jediné míatnostit Pater: jny to v krovech
praská. Obava veliká, protože tam soc. dem.
nyní velice zmobatněli a katolíci za svoje
služby utržili bodná kopanců.

Teď zase začnou agrárníci svolávati katc
Mky proti rodému tábora k vůli hlasům. Tu
jest však potřebí rázcé vystoopiti, nemáme-li
se stálým posinhováním státi předmětem po
směcbu. Při mnohých schůsích — ma př. volno
myšlenkářských— stáli předácí agr. vedle sociálních
demokratů proti katolíkům jako bratři. Kolikrát
Se nás však zastali proti radým útokům?
Vždyť naše obranné schůze rozbíjeli, proti nám
volali na pomoc sociá'ní demokraty, katoli
ckým chudákům zasloužené subvence odpí
rali. Na Lounskg byměl vystoupiti kandidát
náš; ať už dopadhe kandidatura jakkoli, jest
právě byní potřebí držeti se organisačních
pravidel. Právem se tvrdi, že venkov 86 maosí
Spojit; ano — a dodáváme k toma, še“čelý
národ. Ale jak! Má jit katoiik, jehož hřbet jest
zmrskén od agrárníků, prosit uctivě dietáře,
aby jej vzali milostivě do oájma ? Jediná církev
dovedla apojiti celý národ; nynější strany po
litické však jej etále tříští. Komu upřímně zá
leží na spojení, ať se přidá k nám; beztoho
od Práškův a Zásvorkův atíkají celé houfy.
Snad katolíci svým osvětovým úkolem mají
rozuměti stálé rozbředlé kompromisy s vy
barvenými liberály? Jest úkolem naším sedat
na dvou židlích a spojovati se docela s těmi,
k jejichž nekřesťanskéma jednání oftí každý
důsledoý člověk hnus? Krov se bortí, ale ku
tolická záda nejsou k tomu, aby jej zachyco
vala a praskla zároveň s bortícím se stropem.
I kdyby došlo k vážnému spojení konserva
tivního venkova, ta praví kalení agrárníci,
„Cepem“ důkladně vycepovaní, kteří se proti
nám uatropili tolik denanciací a násilí, raději
se připojí k 80c. demokratům, než by s námi
chtěli držeti stejný krok. Jest nufno je máti
s dlíska. Vzpomeňme jenom, jak často mstiví
denoncienti agrároí proti chudým našincům
posílali četníky! Půjdeme-li důsledně, zvítězímo
Jednou jistě, ale do lodi, která se rychle po
tápí, nevkročíme. —

Moderní názory Drtinovy.
Hlavaí tři světle pokrokářské atrany:

Masaryk, Drtins, Machar. Všichni neomylní a
nejvíc — syn Heliáv, protože čest největší
tomu pokrokáři, který dovede nejhůř apílat,

kajě se ma řeknedo očí jasnápre protiníš nemá věcných protidůkazů. Teďjest však

ugjobtíšnější otázka, které Neomylnosti věřit

dáebo jakou flosofickou kaši z těch tří Neoyloostí uvařit, aby konsument neskonal
rychlou otravou mozku. Masaryk ae prohla
Šnje za spolupracovníka Božího a učedníka
Ježíšova; Macbar zase křesťanskénáboženství
odbyl hezky pohodlně názvem „jed z Judes"“,
odp-ručil atheisma3s samým židům | Masaryk
projevil láska k českým bratčím, Machar zase
nemilosrdně seká do těch zásad „olupajících
lidstvo o smavé jitro“, které úznávali čeští
bratří za předal ziklady lizské wm»adrosti.
Dr. Drtina svařil niboženský lektvar chuti
zcela neurčité, on teprve docela hledá Boha;
ergo ještě Ho nemá, ale přes to jest pro to,
aby všecko učivo bylo ve škole prosyceny
duchern nábošsnským Jakým vlastad? Masaryk
a syn Holiův naproti tomu: „9 náboženstvím
zo škol venl“ K toma všemu „očedník Joží
šův“ nyní Mistra kritisaje. Rychlý samozvaný
postup v hodnosti. Atd., atd. Proč se tito tři
předem aspoň trochu neporovnali, uež začali
svědectví vydávati národu a „rovnat“ české
mozky? Jest věra charakteristické, co všecko
dovede najednou ztrávit hlava českého pokro
kářel „Já — já —já jsem — dřív jsem se
domníval — já jsem se postaral — já jsem
udělal pro křesťanství vlc než vy všichni da
hromady.“ Tak a podobně zaěly fráze Msa
rykovy. Když však' vjel do Čach světlý vůz
syna Heliova, bylo nutno zastaviti pokrokář
ské intrády, provázející „uáboženskou“ vítěz
nou cestu Masarykovu. A pánové od Masaryka
„v náboženství vychovaní“ tleskaii jakoudiví
antickému syou Heliovu, jehož řeč přece otřá
Bala náboženskými ideály vůbec.

Pravdou jest, že se pravá kollegialita ne
sapře. Masaryk dovedl galantaě ustoapiti svéma
kollegoví a v čase jeho triamfální jizdy skryl
své úadboženské objevy do psacího stolku.
Choval se vté příčiné velice pokojaě, aby
rázný syn Heliův. oztrpčen, že ma někdo
trhá listy z vavřínového věnce.

Když teď až v Kralopech se sta.o histo
ricky památaé ukončení čtyfsetkorunového
častého opakování heliovaké četby, popřáno
zase svobodné iovení popularity Drtinovi ; kon
kurence úž 8e odstěhovala do Vídaš a proto
do toho! -"

Dr. Drtina místo starosti o živnostalky
svého volebního okre3u zajel si do Hodonína,
kdež poučoval dne 11. prosince o životním ná
zoru novověkého lidstva. Vstupné 20 hal. Ne
přišlo to tedy tak draho jako světlé jiskry,
sršící z plamenných úst syna Heliova. Drtina
se dosti pilně připravil, aby nepohrobil rázem
NVědo“Macharova. Jistě ta příprava byla ve
lice pracná, když se musilo mlaviti tentokrát
vzhledem k Macharovi velice loyalně. Drtina
se nutil —jak se dalo — tentokrát do chvály
antických Reků. Prý za antické řecké kultory
nebylo církve, nebylo kacířů, ani hořících
hranic. Najednou tedy učený pán zapomněl,
jak právé největší antický filosof Sokrates,
který chtěl očistiti zbahněló názury náboženské

Řeků od Pr nýchPorýní: bylOběalovánslavných byrokratů ch jako rouhača od
vášný svůdce mládeše. Od šosáků těch byl od
sousen k smrti otrávením. Byla to justiční
vražda v nejhorším slova amysla. A co zku
sili zcela pokojní první křesťané od antických
velikášů a kšeftařů jak v Řecka tak v Italii,
o tom vydávají svědectví celé potoky krve ne
vipoé. Křesťanékřižování jako „tupitelé bohů“.

Zato však prý křesťanství vede lidstvo
k nezdraréma životu klášternímua ; ono popřelo
názor antický, nepovažujíc život vezdejší za
nio. Tak! A což ti bojaří středověcí rytíři,
kteří jevili daleko menší bázeň před bojem

než Masarykpřed soudew, byli jen obobýminábožnůstkáři? Co bylo v antice dobrého, to
si křesťané přisvojili; praví tak přece pokro
kářští dějepieci. Akde byla větší, zdravá radost
se života? Zda sa antického possimismu či ve
středověku, kdy byly skládány tak jásavé zpěvy?

O třeeh evangelických radách (dobrovolná
ohodobé, ustaričné čistotě a dokonalém poslu
Šenství) mlavil jako o příkasech, jen aby své



Odsoodil šivot řebolní, ale nezmínil se, jské
obrovské služby Fehole lidstva prokazovaly a
dosud prokazují.

A jak se neobratně vypasnažíl podceniti
hodnotu Kristovynauky! Prý „současně s Kri
stem“ dva „velcí mužové“ v jivých semích
hlásali tytéž idey jako sám Spasitel. Tohle už
jent věru velice silof pepř, který ani ti „velcí
mužové“ si netronfali objeviti. Kteří to byli ?
Prý Marcos Aorelius a jeho otrok Epiktet. Ta
hned třeba podotknooti, že Marcus Aurelius
pronásledoval kratě křesťany. To snad pro
sbodnost idel? A vyznával Kristus stoicismus
jako ti dva? Krátký pohled na nauku Kristo.u
a filosofiiAareliovu stačí, abychom poznali ne
překlenatelné, zásadní rozdíly tobo dvojího ná
zoro životníko.

tvrzení o eměra Ulášternickém více n, jek

semřel r. 180 po Kristu, tedy v době, kdy znát:
most křesťanské nauky byla valoě v samém
Římě rozšířena. Má-li tedy M. Aur. aěco 800
blasného s křesťanstvím, jest to jeho originel
vím vyuálezem? Rozhodnou nepravdou jest
tvrzení, že ten panovník blásal s Kristem své
učení současně. Kdyby býval Kristas zrozen
po smrti M.Aurelie, oyní by všichni pokrokáři
s jásotem křičeli, že to neb ono převzal zfilo
sofie Aureliovy.

Leč vrcholem odvahy bylo tvrzení Drti
novo, že Pán přikázal mládenci nu otázku, co
má činiti, aby vešel do života věčného:„Prodej;
co máš a rozdej chadým.“ — Tak se můž
mloviti toliko před lidmi, kteří evangelií ne
znejí. Kristus přece před mládencem označil
za podmínka spasení zachování desatera. A
teprve na další otázku označoval mo Spasitel
podmioku větší dokonalosti: „Chceš-li dokonalým
býti,jdi, prodej,co máša rozdejchudýma bu
deš míti poklad (totiž větší zásloho) v nebi;
pak přijď a následuj mne“ (Mat. 19, 21.) Ta
patrně bije do učí veliký rozdíl mezi skuteč
ností a tvrzením Drtinovým.

Snad tolik taktu může oniversitní pro
fessor míti, aby si aspoň jednou přečetl dobře
to, co chce aniversitoim rozamem kritísovati.

Dr. Drtina odsuzoval militarismus, ale
nepověděl, jak nejlépe a nejjistěji rozmnožo
vání vojsk zameziti, ačkoli by mu za takovou
radu většina ministrů děkovala. Hovořil o hc
řících katolických branicích, žehnání zbraním,
o loopení, pálení a vraždění ve jménu Božím.
To ovšem neřekl, že tyto všechny věci pro
váděli nejhorlivěji právě busité. Jejich kněží
pobízeli, „aby bylo mordováno“, žehnali Tá
borům, když tito pořádali paličeké a lupičeké
výpravy, bojovníci táborští opalovali kněze
katolické houfaě ve smolných eodecb, na hra
pici atd. Dr. Drtina obříval také středověký
názor na vesmír; skrátka přednáška jeho byla
zoela toctová, protikatolická, neepravedlivá
tendence vála z ní na sto honů, A ku konci
samé „chceme:" odstraniti bídu, povznésti
mravnost, šířit bumapitu, atd. Takové fráze
„chceme, chceme“ jsou tím lacinější, že se ne
udává arčitá, reální dráha toho chtění. „Slo
vanské listy“, z nichž jsme se o tuctových
frásích Drtinových dověděly, končí svůj re
ferát: „Celá přednáška působila dojmem měl
kosti a povrchnosti ; od universitního profes
sora jsme očekávali víc.“ A my dodáváme:
„Takové rozbředlé a agitačné tendenční šlágry

-mají býti okáskou, jsk postupuje exaktní uni
"vereitní věda?

Dopis z Prahy,

n horečka.Odedne,kdynaradoici Štaroměsteké po posledních doplňova
cích volbách do sboru obecních starších ocitli
se mladočešti sástopci voličstva ve většině,
zdá se, če všechny sachvátila „upravovací“ ho
rečka. Žádný pražský občan není zajisté proti
tomu, aby řádné úřednictvo obecní bylo řádně
placeno, a podobně i veškeří zřízenci jiní, ve

službách obce pražské se oalezající.k nynějších poměrů velice neblahých, kdy 'emeslník,
živnostník a každý poplatník vůbec jest nacen
oháněti se na všechny strany, jen aby živo
bytí ahájil, předetihojí 86 obecní starší na Sta
roměstské radnici v návrzích na úpravu aluž
nébo obecnímu úřednictvu, obecním zřísencům
a vůbec všem, kdož jsou se Staroměstskon
radnicí, byť jenom pouhou nitkou spojeni.
Tato upravovací akce jest sice věcí dosti na

ohled zásložnou, leč nelze také apříti, že jest
Blsvně agitačním šimlem, po kterém se mají
vézti páni mladočešti obecní starší před Širo
kými kruby voličetva jako zastanci úřednictva,
které vládne velikým množstvím blasů a při
volbách rozhodoje, a trvale sískati jeho po
pularitu.

Vůbec možno říci, še Mladočeši na rad

nici dovedou využitkovati všeho, co by jeněkud mohlo povsnéstipoliticky pohaslou

fot „je ularita. V této příčiněobrátili zřetelučíteletvu a účadniotvu, aby je měli v pasti,
a upravují složné těmto oběma stavům jako o
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závod. Jiná jest ovšem otázka,jak dalekototo

upravování může ještě jíti. A bio pne-s0u je finance obecní? Jaké jé Zo uprávování
poměrů finančních obecnímo úřednictvu, kdjž
6e při tom na účet obce půjde dluhy? A jek
daleko to může dojiti, k cbázejí , vý
slašby úředníci v ploé elle tivotní, kteří pa
účet důchodů obecních béřon pak služné, a
když počet mladých těchto pensistů se stále
movží — — Kdo by vypočítal, kolik mladých
ponsistů platí pražská obec a kolik jim rc
platí, prokázal by poplatnictva | pračekému

slašby, velmi cenné.tomto smyslu „apravovaeí horečka“
jest jedním ze současných politických zel,
sekterým bode notno počítatii do budonenosti,
nežli přeroste vlastním strůjcům ples hlavy.

ý skandál. Praha jednou zase
byla svědkem sensačního společenského ekan
dálu, který byl zjevením dle plné pravdy ře
čeno ostudným. Dva židé a jeden Němecsa
koopili v Paříži na dluh létadlo, způsobili
v Praze barnomskou reklama, kterva obětavě
šířil český deoní tisk e ochotou lepší věci
hodnou, tak že v neděli 2. ledna sešlo se ne
chocbelském závodišti na 70000 osob, jež za
platily při nejmenším asi 100.000 korun, aby
— nic neviděly! A koma šla pražeká veřejnost
tak obětavě na lep? Kdo byl veduncím du
chem flaska, jímž skončila produkce dobro
dražného „komitéta“ pořadatelského 8 volným
letem Wrigbtova létacího stroje, který sotva
letěl dvě minuty? Nikdo jiný, nežli známý
Radolf Můller, pro podvod odsoazený ns půl
roku do žaláře — pro padělání směnek se sná
mým podvodníkem Saláčkom z Cbradimě. A
tento „Radi Můller“ byl hlavní osoboa při
sensaci první neděle lednové, ba tento člověk
— odpy«avší si trest žaláře pro podvod —
prováděl po závodišti i místodržitele hraběte
Coudenhovea!

Jak nazvati tyto příznaky současné spo
lečnosti? Kdo jest zodpovědným ra tento
úžasný společenský skandál?

* hd.
Dr. Al. Rašín — kandidátem do rady říl

ské na Novém Městě prašském. Většího překva
pení nemohlo vedení strany mladočeské ši
roké veřejnosti v Praze způsobiti, nešli jí způ
sobilo kandidaturou — zoámého dr. Aloisa
Rešíca z Nechanic pro doplňovací volbu do
rady říšské ve třetím volebním okrese na
Novém Městě pražském. :

Čím vynikl dr. Aloise Rašín? Jako syn
emutně pověstného starosty necbanického tú
častnil se kdysi rachu omladinystického, 8 od
seděl si i několik lot na Borech. Po odpykání
sj trestu vstoupil do kanceláře pověstného
advokáta mladočeského, dra Karla Černohor
skóbo, jebož byl pravou rukon, pokud šlo ©
prospěchy vlastní kapsy. Dlouho nebylo o něm
ničeho slyšeti, až nedlouho před jmenováním

eprávce konkursní podetaty Hospodářské záložoy v Praze proniklo jméno dra Aloise Ba
šína nejen v Prase, nýbrž i po Čechách celých,
ba došlo pozornosti i v listech sehraničních:
známý pražský advokát dr. Klimeot obvinil
dra Aloise Rašína « padělání plnomocenství
a sice sa zištným účelem, aby se dr. Rašín
mohl státi správcem konkursní podstaty smí
něné záložny. .

Obvinění vyšlo tehdy v „Národ. Listecb“
a způsobilo v advokátních kruzích i v celé
veřejnosti pražské obromnou sensaci, jak samo
sřejmo! Přátelé dra. Rašina napiali všedhny
ejly, uvedli v pobyb vše, až ho zachránili.

Potom byla dlouho všechna činnost to
boto výtečníkua před Širší veřejností zakryta
rouškou mlčení, až bo jeho bratr, ředitel po
jišťovny „Praha“, vytábl zase na denní světlo
a dopomohl ma k sastupování této poji
šťovny. Zvláštním řízením osuču stal se dr.
Rašlo ještě právním zástupcem záložoy učitel
stva českoslovanskóho a v těchto dvou fankcích
byl pak přibrán za křisitelo ubohého mlado
češství, jemuž má nyní dopomoci avou o0s0b
ností k mandáto.

Málokdy byla v og volbách kan
didatara tak ubohá, jakou jest kandidatara
dra Al. Rešíns. Tím se Mladočeši jen zakopá
vají. Kandidátem vášným však jest nezištoý
racovník, okr. soudce p. Jaroslav Mattaš.

vzácnou energii, jest sastancem apraved
livosti, znám jest jsko dochapiný s břítký
řečník. Zvolení jeho by bylo jistě pro národ
úspěchem.

Obrana.
Protestantský loket. Čím více se u

nás povolaje volnomyšlenkářům,tím více rosteJejich ohať, tim více „sa odmána“ štvou proti
„Bespesitelnému klerikeliema“, ačkoli fanati

kové dopouštějíse bezoblednýchapátrostnnjčhnásilností na katolících, „Zklerikalisované"



konsko! A ve Španělsku podobně; tam bylo
dovoleno největší řádění kol Ferrerových a
když několik usvědčených zločioců po barcelon
ské revolaci bylo potrestáno, kopal kolem sebe
vymaslený šidovsko-zednářekýtisk'jako smyslů
sbavený.

A v protestantském Německo? Jakmile
professor dějin na aniverejtě v Halle dr. Ravílle
vstoupil do katolické církve, hned se protes

tanté začali siloč Prský: P r listyořejmě roskasovaly, Ruville odstraněn s u
nívernty. A přecepech v Německu také silná,
dobře aorganisovaná katolická menšina. A teď
srovnejme naše ooniversitnoí poměry 8 něme
ckými. Co bylo křiku a tahanic, když se opo
vážili katolíci říci, že professor katolickéhocír
kevního práva Webrmond neměl vydávati čtvavý
pamfiet protikatolieký! Tento otevřený volný
myšlenkář byl bránén zaby nehty, ačkoli se
potom seznalo, jak byl vyp. Čítavým kšeftařem,
jako šosácký lacinář. A což Masaryk? Přiblá

sil se za člena církvesrangelioké, matoslužeb evangelických memavětěvoval a v a
ická nevěřil. Zásadně se problásil proti

eirkevnictví, a to i proti církovnictví evang li
ckému — sle sám v církví sůstel, nevystoupil
a to s ohledů hmotných Prý chce míti s úřady
pokoj. Maž, který se tolik nabřímal proti cír
kevnictví, který popírá božství Ježlšovo, který
hlásá veřejně, še nepokládá evangelia za zje
vení Boží, před úřady se přece prohlásí za
evangelíku, ačkoli každý vidí v takovém jed
nání nedůslednost a nepravdu. A ejble, v „kle
rikálním“ Rakoueku ma to pranic neškodí.
Naopak Masaryk si ještě na vládě vymohl mi
mořádný roční přídavek. Uvádíme toto vý
bradně k vůli porovnání poměrů německých
8 našimi, aby bylo zřejmo, jak veliký podvod
se páše tvrzením o „klerikálním“ R+kousku.
U nás středoškolští profeesoři, kteří vychová
vají žactvo katolické, přestoupí si k protestan
tismo, kdykoli se jim zlíbí a nežádá se jejich
odstranění. Na „svobudné“ universitě « Něme
cko však nesmí míti katolík svobodné přesvěd
čení, svoboda svědomí. — Kniha Rovillova
„Zpět k církvi“ vyšla již v několikerém vy
dání; vzbodila obrovskou sensaci.

Věmě framneouzské svobody. Bývalý
sociální demoxrat, nynější předseda francouz
ského ministerstva Briand, prohlásil dne 29.

prognos m. r. ve francouzské sněmovně v deatě o případa poštovního úředníka, propu
stóného pro agitaci pro úřednické syndikáty,
že , úředníků musí být obmesenavsájmu
autorily“ u že vláda nemůže připostit, aby o
úřednictvo rozhodovala sněmovna. Parlament
stanovisko Briandorvo schválil 343 pruti 114
hlasům. — Jistý důvod sice Briand, dříve „tož
revoluční“, k takovému výroku měl. Leč vzpo
meňme si na dryáčnický pokřik volnomyšlen
kářského tisku, kdykoli některému příliš fana
tickému pokrokáři, oděnémo v o. k. aoiformu,
představení řeknou, aby se držel v orčitých
mezích a tolik okatě a nespravedlivě proti ka
tolíkům nevyatapoval. Hned zavíří barnamský
buben na protest, haed se mlaví o ubohém
mučedníkovi. A zatím se dovoloje státním ú
ředoíkům mlaviti hodně ostře proti katolíkům
na vořejcých uchůzích. C. k. úředníkům se
ovšem také dovoluje stavovské -dražování.
Zato však ve „svobodné“ Francii netoliko
Briand, ale i poslanci schválili veliké obmezení
stavovského spolčování samých státních zří
zenců. A a nás pořád ještě pokrokáři chtějí
lidu osmlavit, že Francoozská republika v pří
čině pokroku a svobody má nám býti vzorem.
Repoblika znásilduje katolíky a proto právě
v šidovském tisku jest vychvalována jako země
nejsvobodnější.

A Ještě sv. Patel. Píše se nám: Nej
větší český člověk vyslovil avůj názor o ev.
Pavlu, v němž jmenoje jej vlastním zaklada
telem křesťanství. Chtěl býti hodně originální
a měl smůla jako obyčejně. Slyšel zvonit, a
nevěděl, na které věži, četi, nevěděl co, a opi
govel, a zase nevěděl co; a věděl-li, činil ko
trmelce úmyslně. Syn Holiův zapytlečil si
vcizím revíra, a co o sv. Pavla řekl, vypůjéil
si z německého překladu Renanových apoštolů
a to celkem nešťastně. To ctitelům zapřaženým
do jha káry vítězné, v níž ce dává vláčeti
přítel bobů pohanských, ovšem nevadí. „Ob
nova“ přinesla v 50. čísle m. r. výplod Macha
rův a přidala k něma svoji z:rcující kritiku.
Účelem těchto řádků jest oavětliti pramen,
z něhož eyn Helliův čerpal.

Jak řečeno, jest to I. díl Apoštolů od
Renaca, kapitola X., jednající o obrácení Ša
vlově a obsahojící str. 1905—218; ze stati tó
čítající 23 stran vytrhl Machar několik slov,
ještě k tomu špatoě z němčiny přeložených,
a spojil je v jedno, počítaje jako vždy ns
hoďný efekt; ale smůla při tom byla rozhodně,
poněvadě nečetl úvodu o kritice pramenů
k „Apoštolůám“,kde totiž by se byl dočetl na
3. vtr. tohoto noázora Renanova: „Nic není
klamnějšího nad moderní názor, dlo něhož sa
kladatelem křestanetví jest sv. Pavel. Pravý
a jádiným sabladatelem křesťanstvíbyl Pán JeMě.“

Ale Machar listovel v Renanovi a chytil se
va str. 216, kde ae praví „Pavel je zakladate
Jem křesťenského protestaotismu ... Ježíš
asi takových nčedníků nepředpokládal; ti však
jsou soad, kteří nejvíce k toma přispěli, že
dílo jeho žije, e Ze mu je sajišťéna věčnost.“

Kde Renan dohadoje a předpokládá,
Machar tvr 1. Každé další slovo Macharovo,
opsané z Renana, lepí se, má notnou smůlu.
Renan pochybuje, ře Pavlovi dostulo 8e vše
stranného vzdělání bellenského a má jej prostě
ze vzdělaného žida farisea, snajícího zběžně
řecky. Renan dokazuje to okolností, že v listech
Pavlových jsou obraty neodpovídající klassické
řečtině a vyvozuje, že vzdělání Pavlovo je spe
ciflcky židovské. Jak Machar zahlédl v textu
slova „pečlivé vzdělání bellenské“, nevztahu
Jicí se na sv. Pavla, Aned je v pohanské kultuře
a věší ji, snad úmyslně, na sv. Pavia, by hodně
vynikal jako vlivný intelligent na založení kře
-ťanství. Kdyby toma tak bylo, zajisté by ev.
Pavel ve svých listech prozrazoval zoalost a
vliv klassiků a floa.fů řeckých. Leč uisty sv.
Pavla nepocházejí z vlivu kultury řecké, jsou
Jediné dílem sv. Dacba a jeho osvícení!

Po líčení povahy av. Pavla měl Machar
hodný malér. Renan říká sic ua 8'r. 203., že
Pavel došel v pronásledování křesťanů až
k nejkraječjšímu fanatismu, leč výslovně pc
dotýká na str. 200., že temperament jeho byl
úplaě chladný. Machar hledal hodoě bombasta
a chytil strauu 203., kde se líčí všeobecněváš
nivost lidská a to ma stačí a hned říká, že
sv. Pavel byl vášnivý. Že Machar tu jen tyl
zu zastaralého Renana, je očividoo bned v zá
pěti; v RenaBově překladu stojí, že Pavel byl
„Stark fáhlende Seele“ (roz. mocně cíticí duše),
Machar si z toho dělá pojem silný, právě jako
ze str. 215. ei bere slova stolz a oubeugsam —
hrdý a neústapný. Ze stránky 201. vybírá si
obraz Pavlův, a to buď nešťastně, buď úmy
slně. Sv. Pavel nebyl krasavcem, ale Macbar si
překládá fankelnde Avgen (jiskrný zrak) v pi
chlavé oči 8 z věty sclwarze auf der Stiro
zos8mmontrefende Augenbrauen (černé ná čele
se sbihající brvy) udělá si černou hlavu. Nečte
přitom, že av. Pavel byl bledých lící, hlavy
lysé, jemu stačí z černých brv udělat černou
hlavu, hodně pirátský obličej. A jako je to
s podobou Pavlovou, tak je to i s jebo hallu
cinací. [ to opsal Machar z Renana. Renan
rozvádí Pavlova cestu do Damašku oa 12 stra
nách, kombinuje, ovádí příčiny vnitřní i vnější,
působivší oa obrácení Šavlovo; to Macharovi
nevadí, jemn stačí jedno slovo — ballacinace
— dál nečte — a je hotov.

Tedy, pane Machare, podrabé lepší pozor
při opisování! Špatně přečíst zastaralou knihu
a pak ohtít tlačit ze starého košťálo moderní
mladé víno — to je přece odvaba přílišná,
Machar se spolehal se zdarem na celikoa ne
vědomost svých stoupenců, ala právé na vč
domosti „nemyslících klorikálů“ naráží všude.
A tocho strašně rozčiluje. Chytne ho hned
dravá horečka msty, jakmile slyší pravda. —n.
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Seznamy na poádání. Telefon č. 17.

Politický přehled.
Otdska národnostní v panské sněmovně. Ve

schůzi panské sněmovny dne 30. prosince m.r.,kde schválen zatímní rozpočet,obchodní amloova
e Rumunskem, dále obchodně politický zmoc
ovací sákon a zákon o zvelebení chovu do
bytke, věnována zvláštní pozornost otázce

české. Posl. Grabmayer pravil: Sa ohcepravda, že se pogjce německé v posledníc
4 čet Štenčily, Alo je to pochopítklné,když

se vezme zřetel na kultarní vývoj ostatních
nérodů a na chyby, jichž ae Němci dopouštěli,
nechtějíce včas učiniti rozvíjejícím se národům
druhým dstaoky v obledu kolturoím a hospo
dářském. — Dr. bar. Plener: Stát, v němě
žije více národů, nesnese politiky národnostní,

vývoj všech národů masí zůstati zabezpečen.
Jen tak lze řešiti otázka českou a otázku ná
rodnostoí v Rakousku vůbec, když nebude
v Rakoussu žádné vládnoucí národnosti. Ná
rodnostní otázka dá ae zjednodušiti, když ji
převedeme ua princip svobody a puřádka. —
Hr. Clam-Martinic vyslovojese pro dc
konalon aatonomii zemí. Odsozuje jistiu část
t. zv. seriosního tiska německo-šidovského,
který železničního neštěstí v Uhersku využil
k bezpříkladnému podezřívání a tapení českého
lidu. Čentralismos s nadvládoů německou jest
dnes nemožný, mnaf dojíti k federalisma. —
Prof. dr. Hlava: Česká otázka můžebýti vy
řízena jen na českém sněmě. Dokud se však
bode uhýbati terroro radikálů, nebade vyřízena.

Vysnamenaní ministři Politicky významným
jest vyznamenání předsedy ministerstva bar.
Bienertha řádem Leopoldvvým. Baron Bienerth
patroč požívá důvěry korany a bude v nejbližší
době státi v čele politické akce. Stejně pře
kvapilo jmenování ministrů: dr. ryt. Dalemby,
A. Rittu, dr. Weiskirchnera, Hvhenborgera a
dr. Scbreinera tajnými rady.

Vláda proti sem. výboru království Českého.
Vláda odepřela zatímní rozpočet zemský na r.
1910 předložiti císaří k schválení. Zemé nemá
rozpočtu, newá práva vybírati přirážka pivní,
ocitá se bez peněz.,... Pivní dávka vynáší
v Čechách 14 mil. K, měsíčně 1,200000 K.
Vláda postavila se tím na stranu Němců, a
chce asi přiměti dnešní většinu sněmovní, aby
vyplněním ačmeckých požadavků vykonpila
něm. obstrokci na eněmu českém,

Zemské sněmy svolány jsou už všecky, je
nom ne sněm království Českého. Tento týden
dojde prý za příčinou obnovení dělnosti sně
mu čes. ke konferencím. Na všech stranách
horuje se pro dělnost sněmu tohoto, i Němci
prý se nechovají už tak odmítavě, Uvidíme.

Zákon Kolisko-Azmanndův opět straší, Něm.
nacionální poslanci na dolnorakouském sněma
podali opět návrh na stanovení němčiuy jako
jediné vyučovací řeči oa veřejných školách
obec. a měšťanských v Dol. Rakoasích.

Uherská krise. Tajný rada dr. 5l. Lukacs
byl pověřen panovníkem k sestavení kubineta
a v několika dnech má předložit císaři své
návrhy. Zutím v Uhrách od 1. ledna zavládl
stav mimozákoncí, Zastaveno vymuhání a exe
kvování daní až do dalšího nařízení; daně bo
dou se ovšem dobrovolně platit dál, stejně by
se musely později oajednou zaplatit. Dosuvadní
odpor proti maďarským požadavkům svědčí,
že se ve Vídni konečně poznalo, že uskuteč
nění maďarských přání seslab'lo by nejen po
litický význam říše, ale i hospodářský.

Belgie Nový král Albert I. přísahal, že
chce býti králem konstitačním a jako král
konstitační chce sachovávati zákony belgického
lidu a dbát na jeho ústava. Vláda a parlament
v Belgii nabyly opět pevné půdy e mohou se
věnovat beze starosti o vedlejší vláda oněm
vutným úkolům, jež nový král va svá trůoní
řeči naznačil jsko nejpotřebnější pro blaho
Belgie: spořivost ve státním hospodářství,
podpora mravních a duševaích zájmů lidu,
ochrana malých a slabých.

Černá Hora. Dae 1. t. m. připlula frao
couzaká lodbí divise do černohorského pří
stavu Bara. Kníže Mikuláš s kněžnoa Milenon
uvítali admirála a jeho Štáb a na počest hostí
připravili hostinu. Celá rejda barská byla osvět
lena a na blízkých horách vzplanaly ohně,
Z celé země přišly zástopy lidu, uby se súčast
nily slavností pořádaných na počest francoaz.
loďstva. Návštěvou I dstva frano. dle dorozu
mění velmocí otevřen černohorský přístav Bar
válečným lodím všech národů. — Koncem mi
nulého roku byla v Cetyni podepsána rasko
čeroohorská obchodní a plavební slmonva.

Z činnosti katol. spolků.
Slezské Předměstí. Dne 2. ledna pořá

dalo Sdrošení katol. mládeže spolkovou sobůzi
v hostinci p. Jos. Špryňára u nádraží za velikého
účastenství « celé farnosti Pouchovské. Po 3. u.
odp. sahájil jedoatel S. V. M: p.-Jrlický schůzi,
pozdraviv nového duchovního správce a protektora
spolku, vdp. far. Konečného z Pouchova. Si. Jak
lová podala témuž kočzi jménem Sdružení krás
nou kytici, sa niž se pan faráž uctivě poděkoval,
projeviv radost, še zde vidí hned na ponejprv
tolik set hodných katolických farníků. Nato svo
leno předsednictvo schůze a vdp. Konečný vyklá
dal o spolkovém životě katolickém. Řeč jeho vy
slecbnuta 4 živým zájmem přítomných a odměněna
hluéným souhlasěm a potleskem na maobých mí



stech. Noto ujal se slova p.red. Šapka. Týž vj
šel si téhož dne zKrál. Hradce na prochézku
k Poochovu. Když však viděl, še přemacho lidí
obvátá na Slezaké Předměstí, saměřil tem a sú
častnil se velmi platně této zdařilé schůze, vylo
tiv obšírně důležitost katolických spolků a orga
visací po stránce hospodářské a národní.
eho věcná a nadšené provázena vlestranným 80U

hlasem. Poslední promlovil dp Petrásek z Černi
lova, předseda S V. M. Týž zdůrazňoval výsnam
našich spolků ve smyslu nábožensko-vlasteneckém
a sklidil rovněž uznání i pochvalu přítomných.
Po krátkém doslovu p. Šupky a vdp. Konečného,

Jeně vyzvalpřítoněé ke schůzi orgenisace pouchoveké na den16. ledna o půl 3. hod, odp.
v hostinci „Ne Staré“, kdež promluví o katolic
kém tisku, a po zpěva národní bymny a starodes
kého chorálu tato sdařilá schůze v nejlepším
pořádku skončena. Účastníci této achůse tvrdili,
že se nepamatují, aby zde kdy tolik lidstva bylo
se sešlo „od Ččasn + ndp. biskupa Brynycha,
jeož tu tské řečatval.“ A co nejkrásnějšího při
tom bylo, še devět desetin poslacbačů byli jinoši
a mužové. Potěšitelný zjev! Doufáme, že budou
cnost pěkná nás nemine, bude-li se tak zdárně
pracovati dále o8 farnosti pouchovské, jek se mi
nulou neděli začalo pracovati na Slezském Před
městí. Zvláštní radostí nás naplnilo, že místní
vážený pan starosta Sremek dostavil se osobně
do scbůse s různými spolnobčany a vytrval až
do jejího konce.

Restelec m. Orl. Organisace mládeže a
českoalovanského lidu pro okres Kostelec o. 0. a
okolí pořádá v úterý dne 19. ledna v 7 bod. večer
reprezentační drubý ples v sále „ns Rabátejně“ v
Kostelci n. O. Protektorát s ochotu převzal vysoce
urozený pan předseda František- hrabě Kinský,
c. a k. komoří atd. — Vetupné 2 kor. — Výnos
na okresní kojhovno. — | Reklamace vyřisoje
okresní organisa:e Českoalov.- lidu v Kostelci n.
Orlice.

Llčne. Ve schůzi „Národ.katolické jednoty“
v Ličně dne 2. ledoa přednášel dp. red. Sabola o
následcích bnntí katolického. Nad obyčej četné
posluchačatvo 8 pozorností vyslecblo poutavou

tednášku a odměnilo řečníka hojnou pochvalou.
u konci schůze mile vás pobavili velmi pěkně

přednesenými výstupy členové dorostu katolického
al. Kopecká, Plašilová, Talavašková 4 Vašátková,
pak pp. Jelínek, Samek, Šeaída a Vostřes. Posléze
Fidali ještě zdařilý výstup milí hosté z farnosti

Voděrndské pp. Otčenášek a Petera. Přečetné
účast při této schůzi jest důkazem, že 60 ve farnosti
naší poznává, že v katolické jednotě pěstuje se
opravdové poučení a ušlechtilá zábava. Nechťtedy
činnost tato stále více rozkvétá! Zdař Bóh!

Čes. Třebová. Dne 2. ledna t. r. konale
odbočka Všeodb.dražení členskou schůzi za hojné
účasti. K oživení sobůze referoval vip. Rob. Vala
o působení katol. ženy v životě veřejném. Viv
ženy katolické nesmí býti podceňován. Ona jest
pěstitelem útlého semene víry, žena pověřenaTyůr
cem úkolem velikým. Splní-li jej, vykoná více neš
muž — nerosamí-li svému povolání, zkazí víc než
mat. — Po přednášce ustanoveno pořádati maso
postní věneček, k němuž vykonány přípravy a roz
děleny fanlrce. — Náležitá péče věnována knibovně
atisku vůbec. Spolkové knihovna rozšířenao spisy
Kosmákovy, Brodekého s větší díl spisů Sienkie
wiezových. Správa knihovny a půjčování knih
z ochoty převsaly slč. Králíková a Pětníková.
Přátelé, použijte bojně této příležitosti k rozšíření
oboru vědomostí a zašlechtění srdce! Praktickým
spůsobem upravena kolportář časopisů. Nově se
odebírá denník „Čech.“ K návrhu slč. Jílkové u
činěna sbírka ve prospěch slepých dívek. Sbírka
vynesla K 6-80, jež účela svému byly odevzdány.
Přetřásány návrhy a naděje do budoucna. Bylo
by přáním členstva a značným prospěchem spolku,
kdybychom se pokusili o štěstí na jevišti. Mocho
se však ještě nedostává! Leč básník praví: „Pevné
vůli, tužbě ušlechtilé, nerozdílnésrdce žádostinebe
rádo dává dojít cíle.“

e. Ples spolku křesťansko-sociálního
pro farní obec opočenskou konati se bude v neděli
dne 9. ledna 1910 v Kodymově národním domě.
Členové spolků a organisací katolických £ okolí
vítáni. —

Ronov nad Doubravou. Místaískupina
adrožení venkovské mládeže v Ronově n. D. —
v Biskupicích pořádale Sylvestrovakou sábevu

a velmibohatým,progranBa: Ek Sedme:Blázinec v prvnímposc „v ra 0 om
Jednání od Ford. Frant. Šamberka; „Žárlivec“,
žert o jednom jednání od K. Fořta, „Nabídautí
k sňatkuv „Politice“,od Lad. Pejchala; „Ševoov
ské praktikant“, solový výstup; „Trojnásobný
blázen“, bn-'aska o jednom jednání v jedné osobě
od J. Wandérera s oslou řadou jiných kopletů a
solových výstapů. Zvlášť rázovitě působilo před
nesení kupletu „Kdyš si náš dědeček babičku

bral.“ teí sklidili několikráte opakovaný
boažlivý potl Kuplet končí výsvou, by ná
rod český růstal věren svým písním národním a
vystřihal se odrhoraček cizích. Sločas A.Bu

BRA výb vod"upolečnoůx dinlu Koi j ms u
menského vo Vldaí 10 E 60 b. Velmi komicky

působilo vystoupení služky Růženy s nosičem Too

nlčkem v „Žárlivcí.“ Jak naproti tomu vážeč vedla

si Klárka se svojí komornouv „Blásiadi“,dei Žofie v „Žárlivei“ a Marie, dcera Josefa Skály.
Vždy zábavný, tentokráte sluha Josef za pomocí
Jiřího, Straky a Jakuba udržoval hosty pří do
brém humoru « veselí. A což můžeme říci o bo
hatém sonkromníku Másloví, ktarý vyškolil se sa
několik her tak, še může a každým ochotolkem
konkurovatil Cbráliti slukí zvláště jebo neunavnou
přičialivost a porozumění umění dramatickému.
— Také odbočky ostatní adrutené mládeže ua
osadě tuží se dokonale. Sdražení v Mladoticích
sebralo dne 26. prosince „Hloupý kousek“, vose
lobra o 4 jednáních; přeložil Josef Novák. Sdru
šení v Kněšicích dne 2. ledna za obrovakého ná
valu obecenstva „Pokání pana Bruuiguela“, frašku
ve 3 jednáních. Konečně organisace ve Žlebských
Chválovicích dne 2. ledna při přeplněné místnosti
„Hospodář a výměnkář“, obraz ze života ve 4
jednáních od J. E. Šlechty. Zdař Bóh!

Telecí m Pellčky. Organisacečeskoslov,
mládeže venkovské pořádala zde důvěroou schůzí
mládeže dne 26. prosince, které núčastnila 8e
mládež velice četně. Schůzi zahájil p. Fr. Navrátil
promluvou, ve které povzbuzoval mládež k účelné
Činnosti. Do předsednictva zvoleni byli: p. Josef
Aodrle jsko čestný předseda, p. J. Krumpl, jako
výkonný předseda, za místopředsedkyní sl. Bož.
Machová z Kamence a za zapisovatele p. Josef
Cihlář z Lačnova. Pan předseda uvital srdečně
přítomné, načež udělil slovo p. Tomšovi. Tento
nabádal ku podpoření katolického Časopisectva a
dovozoral, že Časopie je nejmocnější zbraň Wrds
nou, povzbuzující báseň „K činu“ přednesla al.
A. Roušarová. Na to promluvila el. F. Navrá
tilová o úkoloch hospodyně v domácností. Pěvecký
kroužek z Oldříše zazpíval „Když jsem šel přes
lávky.“ Pan Em. Navrátil ve své řečí rozebral
článek soc. demokr. časopisu O sestátační. Pou
kázal, jakými nesmysly je článek vyplněn a přec
tak mnosí soc. dem tomo věří. Potom ještě ná
sledovaly krásné deklamace a písně. Pan předseda
doporučoval mládeži toto sdružení a schůze skon
čena. Schůze byla velice úspěšná. Přistoupílo ně
kolik členů. Pán našemu namabání jistě dá Své
štědré požehnání.

Zprávy místní a z kraje.
Omývání monřenima. Ubohý„Ratibor“

v předlouhé povolební tasemnici pokouší se omfti
pokrokářského mouřenína před příhanou denun
ciace a korupce. Výsledek volby do městského
zastupitelstva prohlašuje za vítěsství pokrokových
lidí. Nemůžeme ovšem věnovati volikou pozornost
ubohému listu, jeož prodělal za poslední léta nů
kolik etap od politického kašičkářství aš do re
volverového petrolejnictví a dnes po odchodu po
věstného Fňouka bude najisto stejně aprostým, ač
třeba ne tak masaným; proto ponecháme stranou
výpady na náš list a vytkueme námesdné práci
jen věcné vady. Nikdy se nepodaří „Ratibora“
dokázané podvodné machinace pokrokářů satulo
vati lichým podezříváním, že prý též ve II. sboru
plná moc č. 221. byla falšována. Kdyby pokrokový
štáb měl jistotu o falšování, dávno by to byl de
nancoval státním úřadům, jeko to učinil při ji
ných případech. Páni pokrokáři mohli by se sa
své křivé obviňování octnouti ve sporu 5 trestním
paragrafem; proto si musí pánové, jichž jména
prozatím neuvádíme, vésti opatraěji při svých vý
rocích. Jestliže „Ratibor“ ztrácí rozvahu nad do
maoělýmvítězstvím pokrokářů, nebudeme mu a
jeho ohlebodárcům bráti růžovou illusi. Vyžebraná
skýva chleba se gice nikde nepovažuje že vymo
ženost, ale když pokrokový na .pravováreč
nících vyžebrané blasypovažuje sa hrdé vítězství,
nebudeme ae = vím příti. Proti gasta žádný dis
potát! Tolik si však musí pánové přiznat, že
před třemi lety diktovali nynějším svým dobro
dincům, kde smí kandidovati, kdešto letos spo
kojill se s almučnou. Ochočený pokrokář, který
zobe « ruky, není nebezpečný, proto-memámepra
žádnou bolest nad výsledkem voleb. V obecním
sastapiteletvu 87 lidí zasedati musí a ti odpoví
dají sabarvení svých voličů. Nikdy jsme nečekali
opovášlivě nějaké zázraky, proto ani ne při volbě
do obce. Umíme s poměry počítati, proto prohla
šujeme, že se daných poměrů nebylo lze aní jiný
výsledek očekávati. Možná, že v příštích letech
provede se to, co bylo letos projektováno a ne
vzdáváme sc naděje, všdyťt vpolitice neplatí acvo
„Nikdy !* Tím snad bylo po záaluse odbyto chle
pecké tlachání „Ratibora.“

Přání věcho dobra v novémroce 1910
avým přátelůma známým projevují: J. Červený,

továrník, Fr. Fiecher, ©. k. prof., Alex. Huler,
stavitel, Joe. Hromada, prokurista, Ant. Hudeo,
e. k. prof, Karel Eeppi, řed. Borr., Ant. Libický,
e. k. řed., Fr. Linhart,c. k. st. komisař,V. Moravec,
obuvník, H. Srdínko, A. Steinfeld, c. k.
míst. rada, Jos. Btr leemistr, J. Šrámek,
učitel, MUDr. Ad. Švanda, c. a k. štábní lékař,
K. Viewegh, o. k. sekretář, Jos. Vojta, c. k. ře
ditel, Dr. 0. Wagner,ředitellycea, Jos. Zásvorka,
e k prof.

Mimořádná valmá hromada muž
ského odberu Ú.BIS.kosalasedno4. t.m.

Zvolení byli do výbora pp. JUDr. K. Klimeš, c. k"
auskulteat a R.' Svoboda, koncipient. Nato projed
bány byly přípravy k Matičnímu plesu. K témuž
sískána byla osvědčené hudba civiluí kapelolka
p. Ad. Česenka. Dekorace dvořany ověří se zdat
nému čalouníku p. J. Thořovri, kteroužto věcí *
věření byli pp. ředitel Ryba, prof. Racek aJUDr.
Doškář. Reklamace pozvánek zvláště z venkova
přijímá jednatel odbora p. Dr. Ot Hušák.

Jmenování. Rada zem. soudu p. Em.
Lendecke v Hradci Král. jmenován radou vrch.
zem. soudu.

Ples ma poru chudých stadují
clch, který rse vědy ostornné a Kaslna.
ženě přízní, komati se bude již příští úterý ve
dvoraně „Besedy“. Reklamace pozvánek dosud
snad nedoročemých přijímá p. Boh Hobsek, c. k.
gyma. prof. v Hradci Králové.

Vnájemně se podporající jednota
státaích zřízemců v Hradci Královépořádá
doo 15. t. m. ve prospěch vdovského a sirutšího
fondu ples v sále Živnostensko-čtenářeké jednoty.
Vstopné 2 K, dáma 1 K.

Na vámoční stromek v ústavě pro
blachoněmé (v „Radolíiou“)laskavě přispěli:
90K Jeho Exe. nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava,
6 K vadp. dr. Al. Frýdek, kapitalní děkan, č K
vysoce vážený p. Viktor Collino. — 4 K: vadp.
Matěj Mastl, pí A.Mattašové, A. Urbanová, vysoce
vážení pp. H. Steinfeld, K. Hubáček, pí K Eogel
berthová, 1 jméno nečiteloé. — 3 K: vsdp. Ant.
Brychta, velectpp. dr. Holeček, A. Sluka. A. Li
bický, A. Pacák a pí M. Potrofová. —2 K: vadpp.
A. Pogerth, dr. J. Boukup, J. Barták, F. Horner,
dr. J. Novotný, dr. F. Reyl, V. Sekera, dr. Šetina,
J. Suchánek, J. Keppl, J Huráň; vletpp. dr. Kracík,
E. Lendecke, A. Sioger, dr Taussig, Postlerora
lékárna, Kar. Bichter, V. Špalek, V. Bouček, J.
Friakl, Bob. Melichar; ppí. B. Darchánková, A.
Slámová, F. Julišová, B. Draslarová,M. Fischerová,
B. Vojtová, M. Férová, M. Vojtová, R. Jeřábková,
M. Srpová, M. Pippichová, A. Plesn;vá, M. Urba
nová, M. Balková, V.Jihlavcová, L. Ulrichová, A.
Jančová, T. Tvrsská, R Bergrová, H. Steinová, A.
Pilnáčková, A. Šabrtová, F. Zippeová, H. Skaber
ské, L. Morávková, A. Eošpengrová, ctih. Školské
sestry, M. Hackerová, M. Valtrová, F. Mahrlová,
M. Hniličková, M. Havránková, E. Procbásková,
alč. A. Lendecková, M. Rottrová, ppí. J. Wein
beogstová, V. Plesnivá, M. Honzáková, L. Wipp
lerová, O. Batlová, B. Rtěžová, B. Červená, ulč.
M. Neubertová, ppí. A. Jarůrková, A. Rejchlová,
C. Jelínková, M. Schmidtová, F. Richtrová, M.
Fialová. — 1 K: vadpp. magr. A. Hampl, dr. G.
Domabyl, J. Veverka, A. Hrabý, dr. Pavlik, dr.
J. Jindra, dr. F. Šalc, prof. A. Rotter, J. Brabec,
J. Kopecký, F. Dostál, V. Beyer, J. Černý, J. Sa
hala, dr. H. Doskočil, F. Hrubý; vlotpp. F. Kout
ník, Košťál, lékárník, A. Švorčík, J. Růžička, B.
Weiss, 8. Jirásek, A. Soukup; ppí. M. Imlaufová,
Fajererová, E. Rassová, A. Brtnické, A. Šoloová,
A. Dardiková, K. Filipová, A. Baťková, A. Bejt
bárková, Z Štěpánková, slč. A. Košťálová, ppí. A.

A. Stejskalová, M. Píšová, A. Novotná, B.. Za
bradníková, O. Hromadová, F. Součková, A. Vin
klerová, A. Morávková, E. Wagnerová, Steinma
nová, Zimmrová, slě. J. Schrollová, M. Koeprová,
M. Pospíšilová, ppí. B. Kuklová, P. Melsrová, E.
Jižíková, F. Spitznerová, A. Ocbmová, A. Biedlová,
Ruthová, M. Králová, B. Peřinová-Broukalová, M.
Rybová, M. Sporová, H. Čiháková, M. Kašparová,
E. Svobodová, M. Šedová, slč. B. Bašová, A. He
nělová, ppí. A. Scheinerová, A. Šandová, T. Stei
nová, J. Smolíková, A. Melicharové, Ž. Resková,
E. Uhrové; M. Mandelíkové, V. Haaková, alč. R.
Pospíšilová ml., F. Vocásková, ppí. A. Červenková,
K. Bitterlichová, K. Progsová, A. Vaněčková, P.
Marvanová, L. Stehlíková, K. Malá, M. Faltová,
B. Peřinová, K. Jelínková, slč. F Herrmanová. M.
Klumpsrová, R. Vieweghová, A. Šimková, J. Gas
sová, A. Gergaričová, ová, B. Geduldigrová,
A.Štabradová, A. Krecbová, H. Pokorná, A. Ne
peřená, M. Petříčková, B. Komárková, A. Štěpán
ská, B. Štolbová, A. Lukešová, E. Česáková, A.
Malá, T. Sommrorá, alč. A. Laafová, M. Šímová,
B. Trykarová, A. Červenková,ppí. J. Feierabaa
dová, A. Staňková, M. Rudolfová, F. Riemrová, 2
jména nečitelná.— Dodatečněsaslaly dámy: Pí.
B. Franková za rok 1908/9 K 8, sa rok 1909 pí
Novotná, choť vl. rady O K, pí P. Tolmanová 4 K,
A. Eiglová 8 K a pí Eagelberthová za rok 1906
9 K. Všem velevářeným dobrodincům chudých
dítek hluchoněmých vzdává „výbor dobročinsého
komitétu dam“ v Hradci Králové se každý dárek

Dar ma million Ú. E. Škol. PřiSyl
vestrovském večírku jednoty katolických tovaryšů

vAdalbeon vybralo se 14 K 90 b, jež odevzdányredakci t. I.

Zálošní úvěrníústav vHradelSKrál.
Stav vkladů 31. proslace 1900 celkom25 858,497
korua 76 h.

Záležns v Hradci Králové. Výkazze
1909. Vloženo K 104.107 87, vy

bráno K 102.090-44, zůstatek K 1,597-946:09. —
Záraka: Závodní K 7484728, fond ro
eervní K 109.480"45, fond ponsijaí K 38.619-28,

měslc



doudpe E o Ká 28,vlsatoíreality: 50,ctnsé pa a
K 34956449, půj směnelné É ab 14408,

bypoteční 1,240.907 04, úhrnem K
„$11.60735.
" Spořitelna Hralobradocká. V měsíci

aci 1909 bylovloženo K 274.28498, vybráno
„176 311-86. Stav vkladů koncem prosince korun

13,485.578:0i. Na hypotéky bylo nově půjčesa
K 49.661 84, splaceno 33 76184. Na hypotékách

koncemPorce K 10,16204064. Zásobaosavých2,920600 —. Ulofené přebytky korun
976.692-29

Debřemiee. V neděli dae 19. ince ne
krale zdejší školní mládež za řízení pp. učitelů
pěknou vlasteneckou bru Hrašeovu: „Láala k vlasti.“
Ve.ico četná návštěva a nadšený potlesk byly
mladým hercům i jejich obratným cvičitelům za
slouženou odménou. Ve středu nato toté! před
stavení dáváno podruhé.

Obecní volby v Holicieh. Volbydo
obecního zastupitelstva, jak jsme již v minulém
čís. přinesli, odbývaly 8e za velkého napětí dne
28. prosince m. r. do třetího, 30. do druhého a
31. do prvního sboru. Po podání námitek stranou
naší proti volbám do 3. aboru při předešlých vol
bách vypověděl nám pisatel do „Vých obzoru“
boj, který jsme v Holicích nikdy neviděli a blásil
předem, že se stranou pokrokovou vybudí nás nejen
ze sboru třetího, ale i z prvního a druhého. Nyní
so však stalo to, nač ai strana pokrokářsko-soci
alistická aikdy nepomyslije. Strana křesťanské so
stranou státoprávní zvítěsila ve všech třech sbo
rech a to neočekévanou většinou. Ve třetím sboru
2 513 odevzdaných blasovacích lístků obdržela
strana naše 286 blasů, oposice 233 bl., ve druhém
ze 109 odevzdaných 09 hi. a vprvním ze 30 ode
vzdavých 19 blasů. Zde se ukázaly pokrokářsko
pocialistické Holice v pravém avětie. Po strašné
porálce ve třetím sboru již wistrana oposičoí dále
netroufala, aneb vůbec se za svoji kandidátku
atyděla a voličové jejich, kteří se volby sáčastnili,
odevzdali vesměs prázdné lístky. Pánové, sde máte
pravý doklad „vaší šestileté“ práce, lid vás poznal
a Benechal se od vás terorem hnáti do voleb, ale
volil dle svého přesvědčení, což vám přineslo
úplnou porášku. Č>tomu říkáte, p. Coubale, když
jste nám aliboval, že hrozny json pro nás moc
vysoko, na které prý si brouefme zuby? Pánové,
kdo si brousil více saby, vy s červeného táboru,
anebo my, kteří jeme Uli klidně do voleb bes
násilí a teroru? Občanstvo ve vás ztratilo úplnou
důvěru, nebot vaši členové s vámi k volbě nešli
a což pak teprve váš bývalý vůdce p. Pavlát
s Chradimě, že k volbě nepřijel, a vás ani ne
eplnomocnil? Buď 6e soudrazi za vás nyní stydí
amebo vás už nepotřebují, sedice pěkné v teploučku.
Tak strana soc. demokrat. po šestileté svá čin
nosti v obecním zastupitelstvu probrála na celé
čáře. Pánové, musíte se s tím až nějak spřáteliti;
vždyť jste más za nic nepovažovali a stálo jate
tvrdili, še nic nesnamenáme, že jiného neděláme,
než že ee pořád modlíme. Po táto porážce se ozý
vají hlasy od vašich předáků, že by to tak nedo
padlo, kdyby nebylo těch „studených“, kteří se
všlckni k volbě dostavili.

Od Chlumee m.©. (Ta naše rurálnípošta.)
Co to stálo námehy, než jsme se domohli rurální
pošty, aby poštovní posel docházel každého dne
A výsledek vidíme nyní, kdy přes měsíc dochází
poštovní posel ob den. Zajisté sa tím účelem ru
rální pošt“ nám povolena mebyla, nýbrž domáhali
jsme se, abypoštovní posel chodil každého dne
a to také úřady oznaly a každodenní spojení nám
povolily. Nápravy není mošno dosící. Jaké trapné
výsledky tohoto ledabylého dodávání! Úmrtní
správu dostaneš třebas čtvrtý dem po pohřbu;
dopis, na bterém ti záleží, až čtertý den. Dopia
od Liberce zaslaný potřebuje 9 dní, než adresá
tovi doručen. Noviny, to za okolností takových
melse novinami vůbec zváti. Přece poštovní posel
musí ráno v tentýž čas vyjíti z Chlumce jako v létě.
Dojde-li v létě v nstanovený a předepsaný čas, musí
dojíti v tentýž čas i za rimní doby, kdy cesta je

tak pobodlbá jsko sa doby letní. Proč všaknn!v sitmní pohodlné době přichárí o 1, 2i 3
diny do místa později, to nemůže se sločovati.
Saad azimuí hodiny nejsou kratší než hodiny za
doby latní. Je-li počasí nepříznivé, má a měl u
znází každý, ale když s výjimky se učinilo nyhí
pravidlo s nechce se od něho upastiti, tu ovšem
náprava ne masi hledati. Proč vůkolní poslové od
jiných poštovních úřadů pravidelně docházejí, ač
mají vzdálenéjší osady a horší oestyi za špatného

? Jamens tom hůře,nežjsmebylizadoby,
chodili obecní poslové, neb sávisíme nyní na

Hbováli poštovního posla. Zajisté, že poštovní ře
ditelství příhlédne k toma, abychom nežili odlou
čení od uvěta jako někde na Kamčatce.

do lens. Dlouho se však ze svého lapu aeřado
val, nebot drahého dne od paní Mačarové poznán
a začtěn v Chlamci na radnici. Jest to mladý 30
letý muž, domkář z Chlumce, který jiš oškoli
kráte byl trestán Na svůj lup si vyšel již asi
Časně ráno, neboť již o 11. hodině ma costě lesní
mesi Vlkovem a Chlumcem přepadl 20letého obuv
nika pana BSmetábka,vracejícího se © mladším bra
tříčkem s koupě domů, a vzal od přestrašených
hochů několik dvoubaléřů, které měli u sebe.
Mimo to šel kus cesty s paní Haldovou, kteron
však neoloapil, obávaje se mocné její postavy.

Kmněžská idylike. V Janově (Jansdorfé)
žije dp. Josef Filipl se svým otcem, dědouškem
9áletým, těšícím se ploómu zdraví. Moochobouří
přeneslo a6 přes blavu“stařečka, těšké rány dopa
dalv na jeho erdce, ale otnžilé horácká povaha
překonala všecko brdinsky. Přejeme, aby po stra
stech ještě dlouho apokojeuá idylika trvala.

Dobrá rade mad slate. V jednomvý
chodočeském městé velice nadšená a štědrá paní
pobostila mladého dráteníčka bohatě. Slováček
jedl s vděčným, blaženým úsměvem; leč každou
chvilku sv na vlasech podrbával „Proč ne, hochu,
tak drbeš? Bnad nemáš... ?“ — Dráteníček
opřel na dámu své naivní, poménkové oči 8 u
přímaými slovy: „Ne, psámaminko, nemám; ale
až by je sama měly, to jen blavu namazat špekom;
ony pak skapá“ A v ardci měl blažený pocit,
še se za štědrost odměnil dobrou radou.

Čáslav. Konec roku oslavovánbyl na
dimi spolky a společky tolika sylvestrovými zába
vami Jako nikdy před tím. Kdo by dle vývěsních
plakátů soudil, řekl by, že královské město naše
respektive jeho obyvatelstvo zrovna se v blaho
byta ntápí. Nejčetnější společnost sbromážšdila
akademická omladina v hotelu „u bílého koně“.
Stábly ae tam rodiny všech dospívajících dcerušek.
Až na několik čísel. která zdála se býti vylovena
ze spodin šantánů, byl program olušný a zábavný.
Čistý výtěžek bude věnován vlasteneckým účelům.
Na „Matici“ sebráno bylo při samé zábavá 33 K
a jeden „desetifonik“, a nímž ai dárce velmi těžko
se loučil.— Velkoměstské způsoby vlastně
nezpůsoby projevili někteří dobře naložení sylve
strovci v novoročním jitra vysazováním a odná
šením dvířek, sandaváním a poškozovéním obchod
ních tabulí a štítů. Některé z nich krášll nyní
ulice jako zlomená křídla. Myslíme, že tím městu
našemu se volkoměstskéhorázu nedodá, — Volná
myšlenka konala sylvestrovskou produkci až
v neděli 2 ledna. Vstup byl jen pro zvané pro
tože okresní hejimanství z formálních příčin ve
tejnou zábavu zskázalo. Na programu bylo číslo
toliko jediné: „Cíle a snaby volné čkoly“ čili
štvaní proti katolíkům, které 9e známou rontinou
přednes! z valašsko-meziříčekéhoprocessu známý
poškozený ženich Dr. Bartošek. Účast židů a po
krokových pánů kollegů značná. — Necesta.
Naše okresní nemocnice za obezřatného u vyni
kajícího vedení primáře p MUDra B Horáka
stává se vyhledávaným ústavem chorých ubožáků
a proto zasluhuje plným právem, aby přístup k ní
učiněn byl co nejschůdnějším. Zatím však v mi
nulých blátivých doech mohli návštěvníci nechati
na cestě boty. Nevíme,čí jest to povinnostíúřední,
aspoň chodaík pro pěňí podle císařeké vilnice drěeti
v pořádku, ale že by někdo okresu neb městu
těl ve zló, kdyby tam daly vyvésti trochu škvár
neb písku, nevěříme. Ještě větších záslah by si
sízkaly, kdyby se příčinily o podobný chodník,
jaký vede na hřbitov. Doufejme, že ce to stane.
— Vzájmu obecenstva. Značnýrozruch
působí správa, že prvým únorem má býti zrašena
knížecí mlékárna v domě p. Fr. Minaříka, jelikož
prý se nevyplácela. Dosavadní konvamenti jsou
tím přivedeni do trapné sitaace, neboť není tak
lebko nalésti případnou náhradu. Myslíme, že by
nebylo úpatnou myšlenkou, kdyby okolní rolnictvo
abldilo v městě družstevní mlékárnu, svláště když
co povidět bude míti k tomu potřebné místnosti
v budově záložny k disposici. Že by s tím mobl
býti spojen i prodej jiných hospodářských výrobků,
jest samotřejmo. Při náležitě upravené režii vy
hovoval by podnik i roldictvu i obecenstvu.

Deo Čáslavska. Upozorněnídopivemv jed
Dom s minalých čísel, vyhledali jsme si onen fá
moení výlev pokrokářského srdce ve Volné Myš
lence a přesvědčili jeme se, že jest, jako vše, co
vychází zledví těchto převracovačů světa. nafonk
loa, prázdnotou čpící sbubřeninou. Jest-li co se
v Čáslavi rostehuje, pak není to klerikalismua,
ale judeismne, kterému za našich poměrů jako
všude | zde výborně se daří, tak že pomalu bade
pánem situsce. Než to vlastenecké volnomyslitele
nezebe, proč, ví každý. Jak se klerikeliemu
v královském našem městě ustopuje, snaží se do
kasovati pisatel postavením veřejného záchodku
v Žižkově parku, opravováním kostela, znovasří
zením Mariánského soucoší a mechem ns Žižková
soše, při čemš patrně na tato sochu promítl pi
satel to, co mé na svém mozku, neboť při nej
bedlivějším zkoumání jsme mech na Žiškovi ne
nalezli. U názor pisatelův bude asi také

p jl «snad bysi přál, abykaždobylasocha mýdlemnatřena a kartáčem vy
drbána. K opravě Mariánského sousoší nedala
městská rada ničeho, leč — svolení, proto žádaý

strach o kapsn, a co se týče provedení, to se
atalo dle plánu povolanějšího odborníka, než-li
jest nějaký Jos. Nevole. Na restauraci kostela
také pro příspěvek k volnomyslitelim nikdo ne
půjde, ať je bese otrachu, a on0 „zátiší“ v Žil
kově parku jest záležitostí tak ošontélou, že je
pravým zpátečnictvím o tom mluviti. Komickým
dojmem působí, že se proti klerikalismu v mssté
nic neděje, Tak, co pak jsou ty schůze „Yolné
myšlonky“, 00 je agitace pro pálení mrtvol a to
Jika elibovanými výbodami, co je ustavičné ostou
zení katoliků, co štvavé schůze sociálních demo
kratů, co každotýdenní rubriky naší „Pravdy“ nej
méně s pěti mastnými šlágry proti klerikálům, vr
cholící až v pověstné „konině“, kterou nazváno bylo
povolení příspóvka as stavba chrámu Páné?
Nejlépe ovšem podle reoeptu Macharova napořádat
na ně hon, sehaat je na náměstí a tam je v kole
jako na knížecím postřílet. To by byla, Choté
bořský robapierku, radost, že? Proto af šije
voloost !

Nový rogonsehori v Poděbradech.
Pau Fr. Procházka, cbvalně známý bývalý kapelník
divadla sdružených měst východočeských, který
se později stal ředitelem kůra v Heřm. Měatci,
jmenován nyní regenschborim proboštského chrámu
v Poděbradech. Velice talentovaný tento umělec
rotvinul v Heřm. Městci velikou a úspěšnou hu
dební činnost; doufáme, že v novém působišti jisté
jeho zdatoá horlivost neochabne. Váeho zdarul

Machov. Našemu bývalému duchovnímu,
velebnému pánu Romanu Lelkovi, szaslonžiléma
keplana v Machově! Lidový, kfest. aoe. politický
spolek v Machově želí Vašeho odchodu, vzdává
Vám touto cestou nejsrdečnější dík a volá: Zaplať
Bůh! Za všechnu Vaši péči a práci, kterou jste
„věnoval po jedenáct roků zěřícím v kostele, ve
škole i v životě veřejném, přejeme Vám ve Vašem
novém působišti maoho štěstí a zdraví a Božíbo
požebnání k daláí Vaší činnosti. Vzpomínka naše na
Vás zůstane hluboko v srdcích našich a doufáme,
že i Vy os nás pamatovati budete. — Výbor.

Provádění „ovaugelických“ voleb
v Libštátu. V prosinci m. r. měli jsme u nás
obecní volby, Nechali bychom je kliduč apáti, ne
býbali bychom tím bahnem a to již z té příčiay,
že u nás je potřeba čistého vzduchu společenského
jako soli, kdybychom k tomu zdejším helvetakým
dopisovatelem do jičínských „Pokrokových listů“
nebyli přímo donuceni. Při volbéch těch atkaly
se dvě strany: heivoteko-klerikální 8 katolickou.
Při sestavování volební listiny byl komisí dán do
prvního sboru — jako při volbách před třemi
roky — bývalý zdejší kaplan dp. Ludvík Kůgier.
Než proti tomu podal rekurs vůdce zdejších
ovangelíků p. Jiří Vedral, majitel zasilatelakého
obchodu střižním zbožím s jak aám o sobě povídá
a na firmě napsáno má, majitel tkalcovství; jest
však velmi dobře znám a firmou: Reymann ao8
Freiwaldau, od níš celé bedny „Leinoowaaren“
do Libštátu se dovážejí. V katolických časopisech
inseraje a chlubívá ae, jak od něho katoličtí
kněží i církevní hodnostáři zboží odebírají; je tak
pevným evangelíkem, če za svého furáře 1 služby
Boží odbývá. Tím volby, které se již v měsíci
červenci měly konati, protáhly se až do prosince
a konány přímo po turecko. Obě atrany sbíraly
plné moci. Jak si při tom počínala strana helvet
sko-klerikální, některé ukázky uvedeme. V měsíci
květnu přišla si pí Anna Hedincová, tovární
tkalčinka, vypůjčit do zdejší Raffoisenky několik
korun. Příležitostité využilevangelíkPavel Janata,
majitel kruhovky a přiměl ji k toma, že mu pro
příští obecní volby p.depeala plnou moc, ač to
— jak před svědky vypravovala — dlouho tak
učiniti se zdrábala. Volitelka ta podepsala v mé
sici Červenci ještě jednu plnou moc svému brat
ranci katoliku panu Josefu Franců. Volební
komise rozhodls, že platí plná moc poslední.
Pí Františka Jírová, domkafka č 187, dala v mě
síci červenci plnou moc ketolíku p. Frant. Juokovi.
6. prosince přišel k ní evangolík p. Frant. Vedral,
rolník, člen okresního výbora lomnického, starosta
lnářského dražetva pro Libštát a okolí, horlivý
důvěrník strany agrární a prosil ji o plaou moc.
Pí Fr. Jírová odbývala ho, že již plnou moc dala.
P. Frant. Vedral ji poučil, že to je už dávno, ta
že nemá žádné platnosti a byl tam tak dloubo a
ní, až plavou moc dostal. Když se pí Jírová po
volbách dozvěděla, že první plné moc byla platnou,
naříkala a bědovala, še se tak podvésti dala. Při
volbě platila zase ta plná moc poslední. P. Aloig
Havel dostsl od své tety pí Aony Havlové plnou
moc. Sotva ji donesl domů, přibel k ní ovangelík
p. Fr. Mikolášek a vypravoval jí, jek se stadeuí
smějou, že mají tskó plnou moc od duchbatky, od
mediénky. Pí Havlová nechtěla tomu vóřiti, že by
jeji syoovec byl něčeho takového echopen, ale
evaagolik dotyrsoval: „Ano, ano, oni di z vás ti
stadení dělají amích.“ A tu pí Havlová £ rožirp
čenosti podepsala plnou moc po drohé s ta platila.
P. Josef Matouš, majitel rolnické nmedloativLib
ktátě, po věrně kaolických rodičích zděděné,
vrehní inspektor banky Slavie, bratr p. faráře
Bystrekého, bytem v Hořicích, dal při své zdo
nárátěvě plnou moc katolíka p. A. Havlovi. Než
když došlo k volbám, vytasil se také splnou mocí
od p. Matouše podepsanou = datem dne voleb
evangelik p. Frant. Fišera. Ta poslední platila.



16 katolíků neváčsstnílo se voleb vůbec a to sté
příčiby, aby si prý nepohněvali evangelíky, kteří
věsk do jednoho do voleb lí. Takovým apů
Bobem ovšem dostalo se do o zastupitelstva
mnobo upřímně klerikálních ovangolíků a jejich
katolických přívrženců. (Dokonč.)

Trutmev. Pan Stránský rozhodně popírá
též, že by byl onen dopis zaslal. Znajíce ho jako
muže cbarakterního, jeme přesvědčení, žejeho ru
kopi: byl zfaléován. Myslíme, že již příště nám
bude možno o tom kuosfa podati správu ještě
určitější.

Různé zprávy.
Dr. Hermenpgild Jireček, rytíř ze

Samckova, vynikající právní historik český, bý
valý sekéní šef v ministerstvu vyučování, zemřel
ve vysokém věka 83 let 22. prosince 1909 ve Vys.
Mýtě, kde od roku 1804 žil ve výslužbě. Jireček
psal články z oboru dějin českého práva, z obora
bistorického zeměpisu, dějin církevních a literát
uích: hlavoím jeho dílem jest apis o S.ovanském
právu vČechách a na Moravé. Jireček od r. 1874
do r. 1877 vyučoval i korun. prince Rudolfa čeů
tioě. Vynikajícímu tomočo našem u učenci, jenž byl
Synem prostého kováře vysokomýtského, proltazo
vány pocty i zu hranicemi říše.

Dvonmiilonová uárodní půjčka
Čechů vídeňských. Řadou piloýohvávrhů
donucen byl parlument zabývati ae nejnalebavéj
ším životním problémem rakonským: otázkou Lá
rodnostních menšin. Česká menšina vídeňská, jež
etála v popředí všech těchto návrhů, těšila se na
dějí, že jí bude v její školská bídě ulehčeno. Než
bylo jinak souzeno! Neslovanskou politikou Pol
ského kola pobřbeny všecbny návrhy až na návrh
dr. Kramáře, který zkomolen odkázán 52členému
výboru. Posledol jiskra uaděje, která ee chvěla
pro nás v tomto návrhu, asbasla prohlášením
Poláků, aby péče o minoritní Akoletví svěřena byla
zemským spěmům. Naše menšina má býti odká
zána vo svých potřebách školských na milost
dolnorakouského sněmu, který měl pro nás dosud
jen brabé násilí. Ta trpká, krutá ironie osudu!
Nezbývá proto než svépomoc, provedená železnou,
svých cílů jasně si vědomou organisací A to na
základě lidovém a hospodářském. Ač dosud ne
dala seotaková organisace provésti, neboť jí schází
dosud vhodného, důstojného střediska, v némž by
se obíhaly a rostly všechny ty Četné, již nyní stá
vající složky našeho společenského, boapodářského
a osvětového života. A takovým střediskem bude
Český dům ve Vídni, o jehož uskutečnění usiluje
družetvo ručení obmezeného ge Bídlem ve Vídni,
I. Tiefer Graben 7. V soublase se svým osvěto
vým, lidovýchovoým posláním má Český dům pod
svým bostinným krovem chovati: divadlo asi pro
800 osob, veřejnou knihovnu (o 10000 sva:ků) a
čítáron, koncertní a předuáškovou síň, jakož i míst
nosti pro četné spolky a organisace, slovem
Český dům má v sobě chovati vše, co vyžaduje
oavětový a společenský život příslušníků kultur
ního nároúa Těmto ideálním úkolům Č. d. bade
dán pevný — dle úsudku nešich předních odbor
níků a foančníků — zdravý hospodářaký základ:
restaurací, kavárnou a velkým slovanským hotelem.
To jsou momenty, které dostačí zámožným vratvám
národa, aby uznaly výnosnost Č. d. a aby úča
stenstvím na této půjčce osvědčily emyal pro
praktické vlastenectví. (Podíly jsou po 20, 100,
200, 500 a 1000 korunách.) Aniž by přinesly ně
jakou oběť hmotnou, dají vzniknonti velkému pod
niku národnímu, jenž vyvrátí jednou pro vždy
bajky o uaál neusedlosti, používané vládními kruby
k omluvě bezohledné gormanisace. Českým domem
otvírá se hluboká perepektiva do budoucnosti české
menšiny vídeňské a tím do budoucnosti českého
národa vůbec. Na vůděích kruzích politických a
finančních jest, aby konečně problédli a věnovali
otázce Českého domu onu pozornost, kterou právem
zasluhuje. Ještě není pozděl Ještě možno rázným
činem, diktovaným ne tak národní obětavostí, jako
píše hospodářskou prosíravostí a vlastním pro
epěchem hmotným, zabrániti těm neačetným beka
tombám českých duší, které by tu jinak klesly
ad Germanise gloriam.

Čechocé ve Vídmi. Svého časn dolno
rakouské místodržit. zakázalo zřízení české sku
pisy svazu železpičolob zřízenců, poněvadě prý
čeština není v Dol. Rakousích jasykem v zami
obvyklým. Na odvolání ministeratvo vnitra zrušilo
toto rosbodnutí z toho důvodu, že apolky mají
právo stanoviti svoji řeč jednací právě tak, jako
každý jednotlivec jest oprávuěn přísnati se ka
svémn obcovacímu jazyku.

Naše opozdilont i v té vysoké, jak ai
myslíme, kultuře za Amerikou, je v praktickém
životě zrovna překvapující. Spojené Státy sever.
americké mají při svých 80 miliozech obyvatel
Bapř. 7 milionů přístrojů telefonichých v užívání,
Evropa na 400 mil. obyvatel má jen 78 mil.
přístrojů telefonických. Francie e polovičním oby

toli ů, co jedmo s předních měst americ
nebo Filadella (80000), Nový

York' sám má 394186 přístrojů, tedy více než

Francie, Svýcary, Rakousko a Ubry dohromady.
Cbicago se 184922 přístroji Jent tudiš lépe tele
fonicky zaříseno, než Rakousko-Uhersko | s Itelif
vzato. : .

Mez! boháči větší ulečiscl. Ve oslav
nostol řeči při svěcení nového kostela av. Ber
Dards a nové školy porážel arcibiskup Meseemer
z Milwankoe v Ser. Americe úasto opětované
tvrzení, že kriminálníci pocházejí z cbadých tříd.
„Vždycky mnonaplňuje rosbořčením, když slyším
povídat o nevédomosti chudých, kdy% slyším za
vrhování nižších tříd obyvatelstva, jako by byly
pařenisky zločinů atd. Takové tvrzení je Isá. Je
to hloapé tvrzení, a pochází od hloupých lidí.
Kdyby se životy bohatých lidí dobře prostadovaly,
shledalo by ne, že oni páší větší zločiny a že ae
užívá větších podskoků, aby se „y zločiny před
veřejností zatajily.“

Ferrerosvi sendrasi. Barcelo.skýsud
odsoudil pět bývalých ačitelů moderaf školy For
rerovy do vězení na 4 a 12 let pro 400 loapeží,
vydírání a krádeže. Pěkná „moderní“ škola! 0.1
souzení byli účustní na loupežích a paličství za
pověstných bouří barceloaských Iváského roku.

„Nestramný“ školní inepektor. Véru
Zejímavé a pestré by bylo luštění otázky, proč
straně sgráraí, jié tolik zkompromitované, přiska
kají ješté z růsných míst nu pomoc inteli:geoti.
Teď jest už všechno motné. VStrakonicích oa př.
okres. škol. inspektor na sobůzi agrární vykládal.
jakým prý jest dobrodiním strana agrární na poli
hvspodářekém (I), jak má dobrý tisk, jak působí
osvétově atd. To se odváší tvrdit po krachu ř-
patské výpravy, po chvalozpěru „Veukova“ na
Práška, po vychrlení celých potoků agráraických
lí. Agrároí zemaní mají oršsm velký vliv a
proto není divu, že oetoliko učitelé, ale i iospek
tor tu stranu velebí.

Čech a Polák ve Vídmi Vo Vídoi

Jsou polské ško čtyři a Němci proti nim aniprstem nehnon. ČsekáSkola byla tu do nedávna
jedna, a tolik vzteku proti of. Ovšem Poláci ne
jsou národnostně nebezpeční. Ti jdou s Němci
ruku v ruce. Ale zásada a míra vůči všem přece
jen mual býti rovná.

Vynikající sloup moravského agra
rlsmm podvodníkem. V sobota byl v
zatčen pro podvod bývalý tajemník agrární strany
Kar. Pavlů, bydlící na Veveří alici čís. 38, a byl
dodán sem. soudu. Uveřejoil v „Národaí Politice“
iosert, v némž hledal společníka s vkladem 1000
K pro jistý podnik. Přihlásilo se několik osob.
Jednoma uchazeči, který si osobné zajel za přídi
nou informace do Brna, sdělil Pavlů, že jde o to
várnu k zažitkování hospodářských výrobků. Kdo
však si chce zajistiti postavasí v tělo továrně,
musí přistoupiti za společa:ka podoiku s vkladem
1000—1600 K. Jako poslední lhůta ku složení
tohoto obnosu označil Pavlů 31. prosinec 1900.
Jinak ztratí prý uchazeč nárokna místo. Zmíněný
uchazeč nezaslal žádaného obnosa. ale přijel dae
30 m. m. do Broa s 370 k a vyhledal bývalého
p sgráratho sokretáře v jeho byté. Pan sekretář
Snažil se od ného zmíněné peníze vylákat pod zá
minkou, že dne $1.m. m. je v jistém hotelu v Braé
schůze správní rady „hospodářského dražstva“ a
nabízel ae, že mu vystaví směnka, aby měl úplnou
jistotu. Poněvádž však mezi tím uchazeč se 0celé
záležitosti informoval a byl varován, neměl chuti
Pavlovi peněz vydati. Proto snažil se jej Parlů
pohnooti k větší ochotě poukazem na to, že po
depsal smlouvu, proto prý musí penize alsžiti. Na
to byl bývalý agrární sekretář policií zatčen. U
káralo se, že všechny údaje jeho o „tovármě“ a
„hospodářském dražstvu“ byly úplně vylhány,

Rok 1910 je obyčejný; začínal a končiti
bade sobotou. Vládcem roku 1910jest Japit:r neb
Kralomoc, největší oběžnice naší sluneční soustavy,
neboť hmota její jest 31Bkrát větál než hmota
zemů a kol ní krouží osm měsíců. Masopnat bude
velice krátký, totiž od 7. ledna do 9. února, tedy
něco přes čtyři neděle. Konec postu je 26. břesna,
takže volkonoce 27. a 2A. března připadají ještě
do chladné doby. Následkem tobo budou svatodušní
svátky jiš 16. května a Boší Tělo 26 Tak av. za
pověsený čas postní, kdy nekonají se vořajué od
davky, jest od 9. února do 3. dabna.

18., 20. a 21. května, na 31., 28. a 24. zářia l4,
16. a 17. prosince. Jaro počíná 21. března, léto
22. června, podzim 38. září a zima 22. prosince.

příštím 14, tedy dohromady 66 dnů svátečních;
nejvíca nedělí a avátků bude v květnu, totiž osm.
Kalendář atoletý klade na „leden a únor mírně
studené počasí, na březen deštivo, oa duben sal
a déšť, na květen pošmourno, na Červen jasno a
sucho, ua arpen a sáří krásné počasí, na říjen
mlby, as listopad deštivo a auíb a ma prosinec
pradkó vánice. Největší srláštností roka 1910 jest,
še zasvěcený svátek Zvěstování Panny Marie, při
padající na Velký pátek 25. března, musíbyu

takle bude slaren až teprve 4. dubna,
s to jako deo slavnostní. Toto atřetanti se dvou
slavností bylo takó v létech 1864, LAD8, 1842,
1796, 1785, 1712, 1701, 1644, 1688, 1623 sorého

počta, pro které roky platil stejný kalendář,
terý bude platití pro rok 1910.

Došlo uš ma vrabce. Zemskýmsočmem:

morayakýmschválenýsákon o ochraně„dataje takó oeznam těch ptáků škodlivých,
kteří se mají hobit. V seznamu tom jest táké
domácí i poloí vrabčík, který způs.buje v zuhra
dách | polích nemalých škod,

Zvýšení eem tiskopisů Zemskájed-.
nota gremií kniltiskařů a plsmolijců v král. Čes
kém v Prase ozuamnje ct. zákazníkům koihtiská
ren v Čechách, že dle usnesení říšského avazu
majitelů kaihtiskáren v Rekousku zvyšují se —
vzbledem ku zvýšení mioimiinl mzdy dělnictva
knihtiskařského, Jež dle normálního cenaíku mzdo

vého nabývá platnosti daem 1. ledna 1910 —ceny
tiskoplaů od toho dne o osm procent.

Dodávky pro vojsko. Ministerstvove
řejných prací zadal» objednávky na r. 1910 v o.
bora oděvu a výsbroje z kůže společenstvům
prostřednictvím obchodních a živnostenských ko-
mor. Na živnostoíky připadá aa rok tento vedle
dosavadních 26 procent také další kouta 12 a půl
proc. veskeré potřeby.

Luhačovice 1909—19150. Lotoší8.rok
trvání akciové apolečassti lázní Labačovic cbýli
ee ku konci, Obládneme-li as zpět, přssvědčímoa
se, že v aplynu.ém roca učioily jediné naše časko
slovanské lázně opět velký krok ku předu.
Návštěva lásal proti loňskéma roka stoupla z 5053
ne 6736 [ jest přirozeno, že aa tarách i na pro
cedurách lázeňských (miaerál. lázné, vodoléčba,
inhalace, lázně fiční, uloneční) získino více než
loni (celkem okrouhlo o 16000 K). Potěšitelno
jent, že i vývoz vody minerální stoupl do konce
října o 45000 lákví a přijato u 15365 K víc.

Jest to zoamení, že našs výtečné léčivá vodypře
konávají nedůvěru se ktersu tu a tam ge setká
valy. Postapají tudíž na colé čáře Luhačovicery
oblým krokem ku avéma olli, státi ss velkými
lázaění Českoslovanskými. Našla ae nová, vydatuá
stídla, celkom 4—6 nových utaden tak že vody
minerální jest u dostatek a liché byly obavy před
vysílením pramenů. Nová elektrárna, postavená
bliá obecotho dvora, se rozšiřuje a stroje s Janova
domu přeneseny budou sem. Veiiké atrakoe na-
budou Luhačovice v. nových, moderné zařízených
slationých lázuícb, kt-ré do začátku saisomy již
atáti budou vedle vodoléčebného ústavu směrem
k Obětové.

(Zasláno).

Jeho Excellenci, nejdůstojočjšímu pánu

Dru. Josefu Doubravovi,
biskupa královéhradockému, Jeho Apoštolského Veli
čenstva skutečcému tsjnéma radoví, gruntovafmu.

pánu oa Chrasti atd. atd. v Hradci Králové.

V dobrotivosti své a s otoovaké starosti rášila
Vade Excellence ustanoviti, že povinné příspěvky na
poneijaí pojištění, k jiché placsní úředníkybiskup
ského veltostatka v Chrasti sókon zarasuje, ubrado
vány badoa od 1. edoa 1010 = biskupské důcboden
ské pokladny.

Lidamilcé ustanovení toto jest pro úředníky
s ohledem na nynější drakotní poměry pravým do
brodiním, s kteréš příčiny uctivě podepsnní jménem.
všech dotčených a jich rodin vadávají Vaší Exoellenci
diky nejvrononější a volají

»ZaplaťPán Bůhl«
Jménemúředaíků:

Hab. Trask, b. lesní. Al. Nový, žid. b. velkostatku.
V Chrasti, dne 2. ledna 1910.

. (Zasláno).

Gtěnému výbera spolku „ORARITAS“vRradel

Za ochotné a rychlé vyplacení úmrtní
sa mého + manžele, která v obnosu 1276 ei vd

po prveí eplátce vyměřenabyla,vzdávávhlaúctě níšepsené ordečné díky a „Zaplaťt Bůh“ a
každému tento tak prospěšný a blahodárný spolek

odporučuje.
V Albrechticích a. O., dns 37. prosince 1900,

Alžběta Tůmová,
vdova po pokladaíku pojišťovny.

(Zasláno.)
Paau Václavu Poláčkovi, staviteli varhan a:

harmonií v Rychnově n. K.
Btyrauji Vám tímto, de varhany vo faralm

chrámu Páně av. P ve Vamberce, které dno
16, sáří 1000 byly Vám k opravě a sladění svěřeny,
dae 10. listopadu 1909 00 opravené a sladěné ml 0
dersdány byly. Po nálešitém prohlédautí a vyzkoušení
eslého stroje shledal jsem, če varhany opraveny byly
00 nejdekonalejí a zladěny velice pečlivě. Jelikol jsem
po oslý čas Opra kaddodenně přiblíše!, přesvěděli
jee so, že věškoré práce s opravou vazhám spojené.

roveden
P Na dákludě této okašnanstíme u Va odpera
čiti co nojvřelojí.

Vo Vamberce, dme 10. prosince 10909.

Karel Klapka, led. kůra.
Stvrsaje wo! BoolesinoWamberger S'gill. 8.Prokopii.

VH ladlř,
Městský úřad vo Vomberku. Frant. Bobáš, stárosta,



"Crění zprávy.
V Hradei Królové, dnesi. prosince 1900 1ul

E 19-80—21:40,šiteK 1860— 1680,.
<"a E 1080—11:00, 18 Šo—1600, vivo K 14:00

"aš 1600, hracha Fn „ona K'Y00—TR,
došky K 26:00—30:00, jahel K 14-00—38 00, trup K
82 00—4400, bramborů K 580-6700. jetelového
nomen červanéhoK 130-00—18000, | hl. jetolového
semínka bílého K 000"90— 00000, máku X 2800—
80.00, lněného osmeme K 0900—00 00, 100 lg
Mtafch otreb K 1440—0000, 100 kg přeničných
etrab 13 40—00.00, | kg másle čerstvého K 372
aš 300, 1 kg más převatenéhoEK0:00—0'00,
2bg sádla vepřového K 3909—000, 1 kg twwroba
©38—04, 1 vejce K008—009, 1kopa osrele K 0500
aš 0:00, 1 kopa petrisle K0-00—0'00, 1kope kapnsty
EZ200—3-00,1 bl olbale K 2 00—8'00, 1 kopa drobné
maleniny K 0-40—100, 1 pytel mrkve K 1.60—1 80,
1 kope okurek000—000, selí K 600—800, 1
bečka švestek K000—0*0, 1 hl jablek K 4:00—11'00,
1 M hrušek K 0000-0000. — Na týhodní trh
v Hradel Králové dne 81. prosince 1009odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 72 baktol., čita
100, ječmene 19, ovsa 114. prosa 0, vikve 0, hra
chu „Sečočky 0, krap 0, jehel 0, jstelového so
mísko 9, olejby 000, máku 32. — 32) Zaleniny:
potrdele 00 kop, cersle 00 kop, kapnsty 9 kop, eibale
6 hl, okurek 00 kop, salátu 00 kop, mrkve 5 pytlů,
brambor 33 hi, zelí 6kop, drobné seleniny 13 kop.
— 9) Ovoce: Brestek 0 boček, hrušek 00 bl, jeblek
20 bi. — 4) Drob.dobytka: vepřů3 knsy,
podevinčat 176 kuri, kůslat 0kus.
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plesových potřeb

+
+
+
;: :

+ +
3 %
< jako: hedvábí, krajkové látky, vějíře, ©

rukavice. punčochy,břebenové soupravy, 3: :
% :
4 o
© oo o
* o+

+
oč000

prádlo, kravaty, salonní bílé vestyatd.

Fejg! 4 Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelof ulice.

Kněžské kelárky a máprsenky.
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Jana Kotrče
(. k, místodežitelstrím Konoessované

prostředkovací

wHradci Král.
(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodejkoupi
veškerých druhů

Kávu praženou
S nazdravotnímstrojijí pravý =

Ceylon < velmisilnéchuti
1 kg za 350 K vyplacenědo každé sta

nice doporoučí milovníkům černé

kávy křesťanské odborná firma|
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arie Katlák v Úaské Skalici

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův
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Založenoroku 18%.

při nahodilých par
celacích skládá

přiměřené obnosy

90 záruku
správnostiprovedení.

na svůj účet zahotové

prodává
vlastní objekty za

výhodných
- | platebních

podmínek.

4 Obrat 4,320.000 K.

INepostrádatelnou

nejlepší ochranou
proti reumatismu

a každému nastusení všem, kdož jeou odkázáni
brým povoláním prodlóvati v chladných místnostech
beb os venku, jsou naše zvláštnosti pletenébo zboží

s pravé
velbloudí srsti.

Zvláště odporučajeme obřívky
na kolena, kryjící nobu aš
kotník, 1 pár K 8—, rukavice
1 párK $—, létkn na spodní
kalhoty a kazejky, 160 om. ši
rokou, 1 metr K 10—; veškeré
zimní prádlo, břišní pásy, chrá
nitka na plíce, na praa, na záda,

psy na ledviny, jednotlivé raúvy, jednotl. nohavice, vesty,
ponožky, přikrýviy, střevíce,
papuče atd. — Volbloudí srať
nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje ani neprochladí se
snadno, a udržuje při těle stej

Lh noměrnou teplotu! Novy velký
K illastr. cenník zašleme na po

- ání.

ažSalé 1
a CE

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapošt,VII. ker Józsel
krát 15 «. — Praka,
Ferdinandova tř. 48. —
VíčeňoVII.,Mariahilferstr.

86.

Cenníkyzdarma a
ranko.

Nejnižší měsíční

s P. T. duchovenstvazvláštnívýhody. E

mmm Kupte sl za K 1-70 důkladný oplo mmm

„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. knihliskárna v Hradci Králové

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
první a nejstarší edbarná dílna pasířskáKarla ZBavadila

v Hradci Králové č. 83.
k zhotovení veškerých kos
etelních nádob ze stříbra,

bronzua jinýchoo něj:jednodoššího do nejskvostněj
žího provedení, v kašdém

vzorkua ryzecírkevnímslohu.
Vše přesně, čístě s důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímíumožněno
mi dodativeledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměléckóu zá čány přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Blakapskon Jállostí reride
vány.

Mešní nádoby v obal
alatím za ceny vine lévné.

Veškeré opravy nádob ko
melních se rycile, řádné 4
levně vyřizají.

Vzo ro 1
- hotovésloáí abrukáskak frůskoi skal m 8 aělou. ,
Chudělm kostelem mcázo splácet bez přirážek.RP“HtaodporuéeníAčestnýchuznáníporuce."Jí

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeňAddrár o háonté
. ———— ©- —



Na vykonávání funkce

duchovního správce
w král. české

zemské donucovací pracovně
wPardubicích

posůstávající hlavně z konání bohoslužeb
ranních s kázáním i odpoledních, střídavé
v jssyku českém i německém, vypisuje se
timto veřejný konkurs.

Uchazeči o místo to, s kterým spr
jena jest ročníodměna 1000K a náhrada
sa povoz z města do ústavu 200 K, podejte
žádosti své s předepsanýmidoklady o spůsc
bilosti ku vykonávání úřadu toho, 1 K

J kolkem opatřené a na zomský výbor krá
lovatví Českého znějící do IB. ledna
(a10 prostřednictvím úřadu podepsaného.

Ředitelství
král. české

zemské donucovací pracovny
wPardubicích,

dne 21. prosince 1909.

Spálená ul. č. ©.

přijímá
vklady na 4!/,*/,úrok bezvýpovědi,

« 449% „ 890denní výpovědí,
„+ 49 „ 860denní výpovědí

a poskytuje |
zápůjčky za výhodnýchpodmínek|prodává a kupaje 3.

Ppřhhhěěěěběři ttbibbět
= Vkladyna knížky =

A400
zúrokuje

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
Looboo T mýteká, 2. vloha) poplatníci, S.rosorvnífond

ol roěkeréaktiríozotnatny.

jete, jednáte-li vlněné (
[o plátna rlrnku tátkynaroby,

níSamir uvůbecské, Ufirmy:

franko;ký lidový pER
OA Ho '

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla Syn třikrát čištěnýnon cenámřepkový olejj v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M (bratr P, J. Nolkudly, (aráže va Výprachtice) E na skladě má

K. Zavadil,
pasíř a ciselenr v Hradeí Králové.

ACTAAC RAT =
DSS © P S

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištěnípro případ úmrtí
poskytuje Jubilejol, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charftae““ v HradciKrál.,

jenž založen jsa r. 1908 na sásadě křesťanské
svópomoci, za dobu svého trvání během jediného
roku vyplatil v 6 případechúmrtí celkem 6300 K,
získav 700 členů. Jak děkovné dopisy d+:děl,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše 1 šeny od 24 do50 let.
správní kašdoroční obnáší 2 K, sávesné

jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let

4 K,co50let6je Kašdýčimee vn še4 přiúmrtí učlena , jež se vy

te1 prátaho buď zákonitým příbuznýmanebděata
s osobám, ješ si člen plsemným problášením vý
born za svého Šivota osnačil.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všcih kostelních paramentů,f

n praperů a kovového náčiní.
Conníky, vsorky i roucha hotová na ukázku JÍ
j so na požádání frauko zašlou. n

022WKea 4Mu

zikuste mýdlojádro

h my
zvířalyse mu nevyrovná
Ů v Ť Í
bporýv upotřebení Ž

,f Spolek střádá jměví pro úlevu svých členův bndoucaosti a pro přítomné případy úmrtí po
akytaje sáraku svým kmenemžijícíchčlenů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

== - A — Z ZŽ$p Dachovnísprávya katolickéspolkymělyby: upozorhovati na výhody, spolkem naším poskyto
: vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly

PRA H A s K RL by vždy lepšími,kdybysvýmipeměsineživilsvé. nepřátele, nýbrě sám sebe.

TECHNICKÁ INSTALLAČNÍ KANCELÁŘ I SKLADY Pište si o přihlášku maadresu:

V HRADCI KRALOVÉ Spolek„Charitas“v HradalKrálem,

me PALACKÉHOTR.C. 350, VEDLE GRANDHOTELU.semm=m= Dr. Fraut. Bey!, Váci. Jenševský,
Provádí installace elektrického osvětlení v soukromých předseda. Jednatel.
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pehomveškené soksáodůprlmovovýnh EE KANE
Bpocielníinstalace chrámů,Iuminační osvětleníoltářůa |. p. :

.Uu Vyrábíelektromotory,strojedynamoelektrické,ventilátory,jakož Pardubickou
i veškerépřístroje,obloukovélampyvlastníhosystémuatd. F

Sklad osvětlovacíchtěles a Installsčníhomateriálu. S aod AA
. U městaHradeoKrálové. doporučujemene fe ŠÍ přísadu /
, mmm Projektya rozpočtyna požádání©mmm co uznaně e/ D ku„kávě“= +Továrna vPardubicíchK „ME J
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Kulturní hlídka.
Věda a umění.

C) rili, časopis prokatolickou hudbu po
ovátnoo, vykonel za minulý rob práci velice zá
alvžnou, překvapející. Slíbeno jem Ó hudebních
příjob, ale ve skutečnosti kromě čísla 3. a 1.
byla vložena příloba do čísle každého. Svými
dákladnými vědeckými články dobyl si Cyrill čest
nébo inísta mezi předními hudebními listy. Prak
tickým. pokrny se zasloužil snamevitě 0 očistu
a refor: 1 badby chrámové Véra velice slibný
rosvoj n.dávoo vzkříšeného listu, řízenéhopečlivou
a zkušenou rukou redaktora Dobroslava Orla!
V čísle prosincovém dokončena důkladná historie

písně„Narodil8e Kriste P Ng miraktických pokynů a přidánspříloha s kráseými
horsi komposicemi od K. Steckra. Mnobo

zdaru veliké práci v roce novém!
P. Mareluno Per-si, řiditelkůra v pa

pežské Siztinské kapli, bude řídiu dne 20. t. m.
ve Vídni ve velkém sálk Hudební spo! čnosti své
nové vlastní skladby „Spes nostra“ (Naděje naše)
a oratorium „Vítězství avětla“ (noc a den).

Nové skladby Nešverovy. MistrJ. Ne
vera napsal na slova Jar. Vroblického melodram
„Česká legonda vánoční“ a dva ženské sbory
e prův. klavíru „Lervené jablíčko“ a „Jarní.“

vá jeho opera „Meerweib“ provedena Dude ve

"3 „Lidovéopeřa.“4 Akademie Velekradsk á konečnětohoto
roku zahájí činnost. Bude vydávati koiby, podpc
rovati palaecl gická (starožitnická) bádání, pořá
dati kursy o otázkách východaích. Ovšem dějí se
již nyví pokacy, aby činucst slovanské akademie
byla co nejvice rozšířena. Dr. Hracboveký navr
huje ařízení bohoslovecké akademie, kde by stu
dovali kněší jako ve Vídeňském Frintaneu doktorát
a všechny obory, týkající se spojení křesťanského
Slovanstva. — Ještě cesta daleká, aie alibné po
čátky již jsou přece zde.

Pašisvé Mry v Hor. Amergavě,k nimě80ejiždějí diváci v národností nejen z Evropy,
ale i hosté zámořští, budoa opět pořádány letos
v měsících červnu a červenci. Již došla spousta
přihlášek i = Ameriky, Australie s východní Asie.
Pro letošsk pořízena obrovská letní aréna.

Významné jabilemm. Dno 3. t. m. bylo
tomu 200 let, co narodil se v městečku Jesí u
Amcopy Giorani Battista Pergolese, jeden z nej
nadanějších a nejpozoruhoducjších skladatelů té
doby. Na počátku své umělecké dráhy podlohl zá

úlevy a pomoci 16. března 1736. Ze skladeb
dlužno uvésti: 30 trií pro 2 housle a basu, více
kantát. 16 skladeb kostelních, oratorium, 11 oper,
z mich nejlepší „L'Olimpiade“, dvě intermozza
(známé „La serva padrona“), jež tvoří pendant
k-gftabat mater“. Obě tyto skladby zajistily mu
slágn nesmrtelnou. „Stabat mater“ je jeho labutím
zpěvem; psáco je krátce před smrtí. Provedení
toho díla chystá v době postní čilé Pěrecké sdru
šení „Nešvera“ v Olomouci.

Předchůdce Darwinův —katolický
kněs. Co křiku patropeno bylo 8 Darwinovým
učením o „zákonu dědičavsti“ — a Darwio pro
blašován za největšího učence 19. století, který
zakroutil církvi krk a Boba učinil nemožným —
ač Darwin sám byl věřícím člověkem a o prvních
počátcích původu světa hlásal Stvořitelekou moc
Boží. Teprve učenci němečtí (hlavně vědecký pod
vodník Hěckel) překroutili učení Darwinovo dle
svého. Nedávno byly oalavovány stolsté narozeniny
Darwinovy, při nichž však již zcela otevřené bylo
přiznáno, te není moťno hájití a držeti Darwi
mismas ve všech bodech a důsledcích — tedy
návrat k rozomné praksi katol. církve a katolic=
kých učenců, kteří stále doporučovali opatrnost a
bedlivé další bádání. Avšak při oslavách Darwi
nových zapomnělo ge na jeho rakouského (morav
ukého) předchůdce, kněse řádu augustinianekého
v Brně, Řehoře Mendla, který omřel před25 lety
(roku 1884 v Brně). Křížením růsvých květin (ku
př. brachu a bobem) přišel k týmž výsledkům,
jako později Darwin. O svých pokusech paal již
v roce 1860 ve spise „Versuche ber Pýanzen
bybriden“. Avšak toto bádání noodvádělo jej od
víry — právě naopak. V přítomné době dějí se
pokusy, aby zapomenutému vědátoru byl postaven
v Brně důstojný pomník.

Lidové vydání „Prodané mevěsty“
ma subskripei. „Umělecká Beseda“ chce u
etíti památku našeho nesmrtelného zakladatele české
budby způsobem nejvhodnějším: chce ©přispěti

"k tomu, aby jeho dílo moblo vniknouti až do nej
ohuděí české chaty. Ježto 7. vydání „Prodané ne
věsty“ rozprodáno právé + roce 25. výročí Sme
tanovy amrti, uspořádáno bude koncem ledna (t.
T. vydání nové. Kdo děkem ledna se písemně při

hlásí1 FadebníNlací Poe Bond, destane rní po ití za ý
8K. Obnos6 K —po případě poštovné 50 h

kdo žádají zásilku poštou — nutno připojiti Kk
přiblášce, ježto by jinak byla považována za ob
jednávku za plný obno« a «zaslati na adresu:
Hudební Matice. Umělecké Besedy, Praha-ll.,
Juogmannova třída, 39 a.

Hudební revme, hudební měsíčník, do
stihující nejpřednější časopisy cizí, zahojíla právě
ILI. ročník. V prvním gešitě právě vyšlém při
náší zajímavé články somvisícís významoými udá
lostmi našeho kylturního života. Přihlášky odbě
ratelů a předplstoé 10 K (pro členy U. B. 8 K)
ročně přijímá administrace Hudební Revue, Praha
II., Juogmanova 39, Umělecká Besede.

Kulturní jiskry.
Práva katelictva v sklerikalisu

vaném Bahkomaka. Zase nový dokument.
V Přívoze jest veliká většina obyvateletva slo
vanského, k učímuž se chová německá radniční
klika, ovládaná od liberálů a židů, velice maceš
sky. Teď však klika ta postavila se proti Českým
i běmeckým katolíkům najednou. Jeat sice v Pří
voze katolíků 95 procent. Leč usneseno, še má
býti nový hřbitov interkonfessijním, ale pes to
právě židům má býti poskytnuta privilej. Hřbitov
zřízen za peníze katolického poplatniotva, ale ani
část hřbitova pro katolíky nemá býti poavěcena.
Dohromady se mají pochovávati katolíci, prote
atanté, beavěrci, sebevrahové. To by ješté dovedla
radnice vymlouvati poukazováním na beslo soá
Šelivosti; lečproč právě nepatrné hratce židů po
volila obec samostatný oddíl pro pohřbívání? Ka
tolík nesmi míti svého zvláštního oddílu. A přece
hřbitov jest rozsáblý. Ostatně radnice, která jest
tolik nespravedliva k českému lidu, nemá vůbec
práva ani poučovati o rovnoprávnosti vyznání ná
boženského. O tom spíše mohou mluviti přívozští
katolíci, kteří jiným konfessím a národnostem
svobodu přejí. Proti rozhodnutí radnice vzbudil
se meri katolíky veliký odpor, protože se dobře
eftí, jak takovým usnešením jsou prohlášení katolíci
za méně cenné než šidé.

Bliže k Římu. V Rusku zkvétá katolická
církev mohutné dále Sám tajemník ruského vy
Blanectví v Římě Jefrejimov vzdal se svého vy
sokého úřadu a vstoupil do řádu: Jesuitského.
Dále přihlásili se za údy katolické církve první
tajemník ruského vyslanectví Svěcin a ruský konsul
Komarov v Bordeaux.

Macharoví Miadoturei. | Ještě jest
v čerstvé paměti, jak se rozepěla ústa Macharova
v hymnus nad velikostí a pokrokem Mladoturků.
Kde se co Šustne, už syn Heliův o všem hovoří
jako odborný znalec, třebas by jeho celé „studium“
o takových věcech spočívalo v přečtení několika
novinářských, na rychlo elepených lokálek. Nu —
prorok bývá ostrovidem, věští bez pracné pří
pravy. A tak Machar v prorockém zanicení ve
lebil reformaci a stkvélou budoucnost tábora líbe
rálních Mladotorků tak jásavé, jako Libuňe osudy
Prahy. Ale Mladotarci udělali v rozpočtech Macha
rových velice silné škrty. Bezpochyby nečetli
věštby Machara Neomylného a proto 61 v kvapu
své cí.e hodně popletli. Proti poraženým Staro
turkům řádili jako bezcitof katané. V době, kdy
židovský tisk vyvolal umělé rozčilení nad smrtí
Ferrerovou, kdy sluhové židovatva řádili jako po
sedlí proti té popravě, Mladoturci popravili tři
vlastenecké Balhary, kteří chtěli pomoci utisko
vané krvi k vělší svobodě. Ferrerovci nad po
pravou téch slovanských idealistů 8e pranic ne
rovčilovali a Machar nechal péro v inkonstě. A
— v několika týdnech přijela Četná represeutace
Mladotarků do Prahy, aby zde jako na výsměch
nadšeně hovořila o kráse svobody, o své láace
k rovnosti atd A nikdo těm lidem (kteří náleželi
slušnou částí k vyznání mojžíšskému) u nás ne
řekl, aby vydali napřed počet z krve nevinně
prolité. Naopak záda českých liberálů pražně ze
ohýbala k velikým komplimentům. A teď? „Nár.
Listy“ dne 2. t- m. edělují, že mladoturecký režim
zklamal u zvláště vůči Slovanstvu ukázal ge stejně
nepřátelským jako režim starotarecký .. . Rásné
obyvatelstvo asijských provincií, zvláště Syrie a
Mezopotamie, tonží po autonomii (samoaprávě),
která byla Mladoturky, když sultána svrhli, jako
lákadio obyvatelstvu alibována, ale podnes nepro
vedeno z ní nic. Mladoturecký centralistický režim
neuspokojil ostatně nikde, sni v Cařihradě samém..
Ve vojsku samém jest jitření pro zařadění kře
stanů do armády a v masách zase kvašení, pro
todeMladoturoí noodstranili korrupce dřívější,nýbrá
nahradili ji pouse vlastní svojí korrupcí pro osodní
své kariery a osobní svůj sisk. Za takých okolností
není divu, že se věští v Turecku se všech stran
Bové nepokoje a snad i nové a veliké převraty.“
— Teď už patrně nesbode nic jiného, než povolat
v takové kritické chvíli k reformaci Machara. Ale
Bevíme, zda se k tomu rychle odhodlá. Oni ti ve
lebení Mladotarci nedělají s apoštoly svobody
mnobo řečí. Sotva by platili synu Heliovuza
každou reformační přednášku 400 K. Vyslovil-li
však Macbar touhu po zřízení 500.000 šibeniček,

pozna! by, že tento pokrokový nápad v Turecku
není ničím novým. „Svobodomyslní“ Mladoturci by
saplatili velikému věštci po „rytířském hřímání“

jednou šibeničkou ochotně ihned, jek celý Cařirad dobře ví. A proto je všdycky pohodlnější a
výnosnější reformovat v „zklerikalisovaném“ Ra
kousku sa ochrannou hradbou židovských přátel.

Učemnec o „jeda = Judey“. Dědictví
Komenského v Prase vydalo právě dějiny vychc
vatelství, jež napsal p. O. Kádner, prof. při uni
versité pražské. Slyáme, co plše o významu kře
stanství: „Je přirozeno, že křesťanatví v důsled
cích savéhumanitof ethiky převrátilo bez odporu
všecken společenský život římský. Starověk, zvláště
Hmský starověk vyzuéi koneo konců v brutalita
a násilí proti slabým. Stará statečnost Římanů,
nemohbouc8e uplatniti za vlády despotických císařů
a nenalézajíc opory a protiváby v náboženské víře,
zvrhá se ve amyslnost a ukrutnost. Římnezná
lepší zábavy než krvavé zápasy gladiátorů,i ženy
prý sestupovaly do cirku k závodům, i ženy rož
uměly odborným výrasům a cvikům zápasníků,a
udržovati milostné styky s gladiátory, patřilo k do
brému tónu: „brutalita trinmfaje. neřest ostenta
tivně se vyznamenává“. (Lecky; A křestanství
naproti tomu postavilo lásku k trpícím i ouzným,
pěstovalo charitu, jakožto novou badi morálky
(základ mravouky), jíž neznal atarověk; prozíraví
církevní otcové, kteří nepropadl: cbludné:vu aske
tismu, rehabilitovali (znova povzaesli) vážnost ženy
tak, že křesťanským paním obdivoval ae jiš rektor
Libanius, rebabilitovali i vážnost rodiny a posvě
tili ji příkazem monogamie ( jednoženství). Všecka
rodina dle nich má k sobě Inouti 8 láskou;i tre
stající otec nemá odvraceti srdce avéhu od dítěte,
i trestané dítě nemá pochybovati o lásoe vtecké.
Nelze bez pohunti čísti líčení života prvotních
křesťanů, již byli jedno tělo — jedou du'e: byli
z nejchudších a s nejnižších vrstev, ale neměli
nedostatku, byli z nejprostších a nejnovzdělaněj
ších lidí, ale princip solidarity uvázel je poutem
nerozlučným a nadšení náboženské sllilo je ve
všech nebezpečenatvích a protivenstvích.“

Pak věřte židevi! Sláva dra C>oka
(který se jmenoval dřív Kohn) pokryta jest těž
kou mlhou. Stále více se množí důkazy, že na
severní točně nebyl a že tedy veřejnost balsmutil.
To jest obecně známo, že židé cizích zemí neob
jevují, ale že příjdou do vzdálených krajin se
svým kšeftem teprve tehdy, když jim — zvláště
missionáři — neznámé kraje objeví a vzdělají.
Pak teprve si tam žid zařídí nálevnu.

Volnomyšlenkářský soud o kato
lické mravouce.

V € 17. „Havlíčka“ (roč. II) jest úvaba o
krádežích, podvodecha vůbeco různých šmejdech
peněžních; ty zlořády jsou zaviněny netoliko ne
avědomitostí, ale i nedostatkom vědomí zodpověd
nosti u lidí. A k tomu ge dodává: „Tafo nevědo
most byla sase savinéma. tak svanou náboženskou
výchovou“. A jak se toto obvinění dokazuje?
Slyšte to uásilné překrucování skutečnostil

„Ale nesmíte zasvmínat, že snad všichni ti
liberálví a nevěrečtí defraudanti byli ve školách
vychování katolicko-mravaě. A to je holenku věc
nesmírač důležitá, neboť následky Špatné výchovy
v mládí přetrvají z pravidla po celý život.“ ;Prý
se v katolické výchově „vtlouká do hlavy jen
Poslušnost a zage jen poslušnost“ a že prý jse
dítěti líčí dobro, poctivost, mravnost a Slvuhotné
jednání ne jako věci o sobě cenné, jichf si máme
hledět k vůli nim samým, nikoli k vůli „bohu“, je
muž se chceme jimi „zalichotit a se lbit“,
ani ue k vůli „odměně jakési, kterou mu (nám)
bůb kdysi udělí.“ Také zlo a neřest líčívá prý se
v katolické výchově me jako věc o sobě Špatná,
jíž se třeba vystříhati k vůli ní samé a k vůli
našemu svědomí,nýbrž jako věc, jíš se třeba va
rovati zase „k vůli bohu a jeho kněžským zástup
cům.“ Od počátku až dokonce tento „důkaz“ jc
falešný, skroucený, nepravdivý a církevní aku
tečné nauce odporný|

Věc má se ale pravdy lakto: 1) Defraúdanti,
ať katoličtí nebo nevěrecko-odpadličtí a všeho
draho jim podobní zločincové na školách katolic
kých byli vyučení řádně a všem přikázaním Ba
čím v plném jich obsaba a dogahu, tedy v tow.
i co Desatero činiti přikanuje, i co zekazaje, „Ne
vědomost“ a neznalost základních pojmů poctivost:
je v katolickém učení naprosto vyloučepu. Od
každého normálně vyvinutého žáka před vydáním
frekventačního vysvědčení se žádá bezpodmínečně,
aby zpal základní pravdy víry a mravnosti na ul
založené. Tolik asnáboženství každý žák ví, že
krást nemá a — nerosumí-li účtování a pod, že
jest jeho svatou povinností, aby so poradil se
zkušenějším, epravuje-li cisí peníze. Jest věru
přímo komické, jestliže darebáctví různých zlo
synů se přičítá té okolnosti, že byli vychován:
katolicko-mravně. Tu by se přece musilo dokázat.
te katolická nanka smívénýmdarebáckým kouskůu:

učí, jeschvaluje, návodk mímdává anebo asp ů



proti nim neprotestuje, jich nezavrhuje; musilo b:

sedokásati, de o 4 jvlivům a účiám : a še Bostal zlo
čincem právě jen k vůli katolické nauce. Dá se
taková věc dokázati? Neláké spíš k „vyvlastho
vání“ naka sociál demokratické o besprávaosti
soukromého majetku, nauka opotřebě vyvlastnění?
A ani ta sásuda přece není přímou vybídkou k od
cizování cisíbo majetku, třebaže se dobře ví, še
strana suc. demokratická ze všech stran nejvíce
defraodantů vykazuje. Jestliže dle voloomyšlen
kářského rozumu náboženské zásady katolické za
viňují defraudace, pak by se také moblo říci zcela
Onadno na základě táže prapodivné logiky, če
církev vyzývá k odpadlictví.

Leč při této přílešitosti jest dobře obrátiti
pozornost k stranám jiným Rovolaeionáři židovští
v Rusku, kteři kradli, nač přišli, barcelonští četní
zloději, kteří vyšli se škol Ferrerovských, učilí se
s jiných katechismů, než katolíci. Jejich heslem
nebylo „Nepokradeš“, ale toto: „Dložno vyvlast
piti jmění byrokratů, zvláště těch bohatých“ Tu
již působila nekatolická nauka zcela průzračně. A
což volnomyšlenkář Vohryzek? Ten i jebo dlouho
pretí přátelé odpovídali unisono, že jsou bes vy
znání. A tito lidé že byli svedení k rafinoovanému
slodějství katolickou naukou? Vždyť přece proti
všem zásadám katolickým cítili veliký odpor a
zvláště k zásadě sv. Pavla : „Kdo kradl, již nekrad,
ale pracuj, děleje rukama svýma!"“

A enad se držel nějakého „klerikálního před
sudka“ Kudraáč? Anebo ty celé kompanie jiných
rudých pokladníků-defraudantů? (Či snad docela
Jidáš, mající Krista stále před očima, kradi k vůli
křesťanské nauce? A což ti Četní židovští bankro
táři, kteří připravují každý rok náš národ o milli
ony? Kolik s ních jest poctivých ? Vždyť přece
víme, še žádný takový úpadkář po krachu nejde
žebrat.

Ještě horší jest tvrzení, te katolická výchova
a morálka vtlouká dětem do hlavy „jem poslušnost
8 zase poslušnost“ Vždyť přece katolická mravo
uka (i sám katechismus) učí všem nábožensko
mravním a skutečným občanským ctnostem. A že
Jest ovšem potřebí poslušnosti také, to ví kašdá
epolečnost. Vždyť přece pod heslem „ukárněnosti“
radí poblaváři poroučejí poddaným soudruhům víc
neč kaprál vojákům. A jak teprve volnomyblen
kářští židé svým podřízeným!

A katolická církev še neučí miiovati a ko
nati dobro také k vůli dobru samému? Tak může
mluviti jen člověk, který nezná ani atračných U
Čebnic katolického náboženství; tak může psáti
pouze tekový časopis, který zámyslaé překrucuje,
aby měl zámioku k nespravedlivé ráně. Každý
rozamnější školák dá se takové nepravdě do smíchu.
Vždyť docela samy olrkovní modlitby, v nichž se
ne př. vzbuzuje víra, naděje a láska, obsahují
slova, že Boha proto milujeme, že jest, sám o sobě
dobro největší; hříchu litujeme proto, že jeme jej
vůbec spáchali a nepravosti se dopustili atd. Cír
kev učí, jak Šeredsou nepravostí jest smilstvo,
býření, krádež, poněvadě důstojnost lidskou euni
žují a stojí na odporu vznešeným ctnostem; učí,
že hříchů se máme varovati také k vůli nim 88
mým a katecheta poučuje pilně i o časných zlých
následcích hříchů. A že při tom se poukažuje na
vůli Boží, to přece dle samého Komenského jest
nejvýše prospěšno. Dobře jest poukatovati, še
v Bobu nachásí i dobro časné nejlepší oporu své
oprávněnosti a že slo jest proti Bohu v největším
odporu. Volnomyšlenkáři ovšem nekonají dobro
k vůli němu samémn; naopak jim poskytoje agi
tace dobré znopatření; s nevěrou se kšeftuje vý
noaněji než s některým náboženstvím. Že by 8e

měl někdo varovati zla „k vůli kněším“, tojůubobá, naprosto necírkevní fráze; každý malý Ško
Jáček ví, že kněz takového důvodu neudává. —
Uvádíme toto k vůli příkladu, jak „Vol. Myšlenka“
slidí ze všech sil, čím by mohla církev očernit a
jakých bezcenných sbraní borlivě se chytá, jenaby
protikřestenský kurs byl v chodu. —Ý.

List kněse Dombrovského,
d katolíkům V. k eaperaatského

drosovaný v Barceloně r. 1909.

Otění soudruzi esperantisté a milí bratří
v Kristn! — Nemoha s daleké Litvy přijetí do
Barcelony, abych osobně ae súšastnil slavností

bych
mému dopisu měkolik minut poseroosůs Vámi mohl sděliti myšlenky, jimiž za
ajezdu překypuje srdce mé,

mé jsou především myšlenkami
radost „ Těšímne, že pátý
přese všecky nepříznivé okolaosti přece se mobl
uskntečniti. Těší mne, že se odbývá r královatví
katolickém a v katolickém městě. Těší mne ko
nečně, žé se můfe bosositi tak v
účastníků katolických, kteříujeli se „se
a so všech národů“, by osobně pobyli na krásné
etlavnosti mezinárodního bratratví.“

Nazývaje (takto synější kongres, mynlím,
etění pánové, še se lím.

esperaatisty, byli jeme
pravými, majíce společného otoe ve ctibodné
římského papeže a sa společnoumatku naši

elrkev sv., bylo toto našedřívější Švatrstvípřece

B (rnaýíníA erky Jsmerůsným man
Posamět Byli je i- bratry.ale átry sobě
vzájemně němým. :

Nyní však, dík Ioperanta, velká tato pře
káčka jest odstraněna.

Kromě mateřského jasyka ovládáme ještě

společný svůj, jakoby rodinný jazyk oeporaajnký:Národnostní oaše rozdíly a různost jssykováě ne
překáží nám již v bratrské rozmluvě, jsme s to
vzájemně si adělovati své myšlesky, vyjadřovati
ové city, mluviti o avých záměrech a nadějích a

tímto Spáeen můžeme bramici bratretví posuponti od avého národe k veškterému lidstvu.
To jest velice důležitý úspěch, jímž se mů

žemo bonositi.. Esperantem učinili jsme ohromný
krok v před. Užívajíce tohoto krásného pomoc
ného jazyka, můžeme nejen tbeoretioky, nýbrž i
prakticky proti staré pobanské zásadě: „bomo
bomini lupus“, — „člověk Člověku vikem“, posta
viti princip opravdu křesťanaký: „homo homini,
matio natiomi frater“,— „člověk člověku, národ
národu bratrem.“

Nestačí ovšem pouhé stanovení principu. Zá
sada sobe lepší, není-li náležitě praktikována, nemá
ceny právě tak jako víra beze skutkův. Tak tedy
i tento princip mezinárodního bratrství potřebuje
ne pouze definice, nýbrž i naších služeb. My pak
jen tehdáž mu proapějeme, když pochopíce důle
šitost esperanta, k uskutečnění tohoto bratrství bu
deme ze všech sil pracovati pro tento krásný jasyk
a pro společnou svou záležitost.

V čem všem práce tato má záležeti, to ti
oetroufám říci. Na tu otázku odpoví nejlépe vaše
avědomí. Sám pouze vyslovoji přání, aby každý
katolický esperantista, zpytuje večer svědomí, dal
si otásku: „Co jsem dnes jako esperantista učinil
pro naši slavnou ideu; zda nemusím so známým
Hmekým císařem svolati: „Amici, diem perdidi —
přátelé, ztratil jsem den“?

Abych pravdu řekl, jest uám rozšíření espe
ranta a konečné jeho vítězství méně důlefitým,
ač nejbližším cílem. Cíle tobo bude určitěco nej
dříve dosaženo, i kdybychom my katolíci tomu
nechtěli, ano i kdybychom překášky kladli. 8naší
pomocí ovšem tím dříve cíle tobo bude dosaleno.
Proto nebudu jiš o tomto bodě mlaviti.

Zato však dovolím si říci několik elov o
jiném našem, vsdálenějším sice, zato však důle
šitějším cíli, totiž o tom, kterak máme jako katolíci
esperanta vyušitkovati.

My nesmíme pohlížeti na esperanto jako na
interesantní břlčka, nebo nějaký příjemný sport.
Esperanto musí se nám utáti jedním s cejdůleží
téjších prostředků k rozšiřování království Božíbo
a Božské víry mezi lidmi. Úlohou naší jest pečo
vati, aby esperanto právě tak jako umění tisku
napomáhalo ku slávě Boží. ,

Nesmíme viniti esperanto, chopí-li se ho
dříve a energičtěji různí besbošci a nepřátelé
církve av. Nezapomínejme, že počet nepřátel těch
se nemenší. Žijí v zemích nekatolických, neschá
zejí však ani v zemích katolických, ano Jest jich
dosti i v samé Italii na blísku sv. Otce.

Taká v Barceloně hořící nedávno chrámy a
kláštery jasně vkázaly, že vandalismus ten ne
provedly ruce « Bohu se epínající. Houditi je a
proklínati — k tomu nemám práva. Jako křostan
mobu je pouze politovati jako trory více snad
nešťastné než aločinné. Šťastaí tohoto avěta oby
čejně sami osobně nestaví barikád, aniž demolují
chrámy.

Připomínám-li tu oněch politování bodných
činů, používám tobo jako nejnovějšího a nejvý
mlavnějšího doklada, že brány pekelné jako pod
zemní sopka jsou stále činny. Na každém místě
každou chvíli snadno lze zpřetrhati slabé řetěsy
lidské mravouky, snadno lze lidové
massy, aby řádily dle starého Derberskéhopríp
cipu: „homo homini lupus.“ ,

Bade tnaňí povioností Ččeliti těmto bremám
pekla. Abychom: však v tom bojí nepodlehlí, mu
sime apojiti síly své mejep duchovní na modlit
bách, nýbrž i síly materielní svými činy. Bohužel
my katolící žili jsme dosud ve svémnárodnostním
ústraní a oddělenosti Nezřídka mohlo se 0 nás
říci dle sv. Bernarda: „Fide comlupcti, pace dis
juneti — věrou spojeni, co do míru rozdvojeni.“

Nejen rosdvojení jsme byli, ale často i krutějeme vzájemně bojovali.,
Dik církvi av., poznali jsme, Že máme spo

lečná duchovní práva a zájmy; nyní jest jiš na
čase, abychom poznali též své společné časmé a
imotné zájmy a abychom založili organisaci, jež

mů těch věímala. riém oo jmenovacímezinárodním katolickým sdružením enporán
ským“ či jinak, to nepadá na váhu. Dáležito jest

to, abychom my katolíci, majice v církvi své

Konče svůj dopis, prosím za prominutí, o

pe se neúplný a seelaprostý. Zasílám vám,bratří, nejsrdečnější posdrav a přání věobo
dobra. Sláva bedičBohu, úspěch vzajdi osperantu,

budiš Barcelona a mír nechť vládne ve
panělsku. Fist, Sat!

Váš vzdálený bratr

kněs A. Dombrovskí.
„Espero Katolika“,

Nejlepší cikorka jest

BUVOVKA.
000:

Hospodářská hlídka.
Družstevní směírmy, lisovnya pálenice

třeba sakládati v obcích, kdež ovocnářství, zej
ména pěstování Švestek, karlátek a olív kvete.
Urodí-li se slíry a Švestky měrou náležítou, cena
klesá tak, še ani sklizeň se nevyplatí. Prodej
čerstvého ovoce se nevyplácí, kdežto větší část
ovoce se doma řádně osuší, na víno zpracuje, sa
kvasí na slivovici, sbytek pak za dobré ceny na
trbu speněží se vědy; neooť zabrání se tím pře
plnění trhu a klesání cen pod míru přípostnou.
Jedna oušírna, jedna lisovna a jedna pálesice
zpravidla stačí pro větěl farnost, ba i pro více
osad. Je na čase, abychom, kde třebs, družstva
taková zakládali, sice všechno zvelebování ovoo
nictví vyjde na plano.

Nekupejte laciných semen. Jsouvždy
nejborší jakosti, špatně klíčí,obsahují plevel a
gněti arůné přídavky, jež činí je bescennými.
Dobré, bezvadné semeno laciné býti nemůže, nebuť
třídění, čištění a účelné ošetřování vyšadaje znač
ného nákladu. Tak zvané laciné semeno jest la
ciné jen zdánlivě. Počítáme-li, o kolik více semego
takového se vyseje, jak obatrué jest skliseň při
stejném jinak nákladu výrobním, kolikráte se vůbec
vevydaří setba, a třeba po drahé, po třetí setí
vykonat, kolik plevele a škůdců dostane se tím
Da pole —pak se přesvědčíme, že laciné semeno
jest vlastně nejdražší. To platí o všech plodinách,
zejména však o jeteli, anoť v laciném semlnku
jetelovém jest vždy bojnost smetí a kokotice.

Sušení zemáků k účelůmploním velmi
se ujalo v Německu, kdež je nyní jiš 900 zemá
kových sušíren v činnosti. U nás dosud jenom tři
somákové sašírny jsou v Činnosti. Jedna v Haliči,
jedna ne Moravě, jedna v Čechách. Bylo by dobře,
kdyby naši bramboráři více vi všímali sušení ze
máků, neboť pak nebudou tak odvislí od počasí,
trhu a meutrpi ztrát hnitime a zámrasem.

Půda vzahradé záhy5e vyčerpáaBe
rodí jak třeba. Také mnobé choroby rostlinám ne
bezpečné se zahnízdí v hlíně a pak maří snaby
naše. Zlu se odpomůže, když v simě — lépe na
podzim — půda zsbradoí do hloubky ,40—80 cm
zryjeme a prohodíme, rigolujeme a pak náležitě
pohnojíme. Pak se všechna zelenina po léta opět
dobře daří. .

Stromy a lesy vy | krajiny. Je
diná bříza čili březa vyspělá, asi 200.000 lapinků
mající, sa letního parna potřebuje 60—80 kg.
vody za jediný den, má-li volné stanoviště. "Buk
50—60 let starý za den spotřebuje průměrně 10
kg vody, buk 116 roků starý 60 kg. vody. Tedy
hektar „bukoviny v době letní za den vyčerpá
96.000 —80000 kg. vody. Část vody upotřebí ku
stavbě buněk, buničiny, dřeva, bílkoviny, urmek
škrobových a ostatních součástek. Ostatek potře
buje k rozpuštění, upravení a dopravení šivin na
příslušná místa, načež se vypaří. Z toho patrno,
že stromy a lesy půdu vysušují, z velké částii
odvodňují, tak že i v tomlo směru námprokazují

služebneocenitelných. ahrasonní 
Proč hymomo f Kdysi ahrasovali

veškeré ové potřeby z vlastaích výrobků s
prodávali jsme sousedům,atak náá národ bohati.
Nyní za drahé peuíse kupujeme kde co je s ci
say. Odbodili jeme svůj kroj a s ním i lačné a
konopné plátno, sukno s domácí vloj — 8 kapu

KZ Vize vooui and čníů. Vaříli j vky z . Ny

musíme ne Aobderatrit“ kávou — dáváme cizině

prosmoua pohančenou,krupicíakroupys
ního sraí. Nyní musíme jistí jiné'cizoktajné

potraviny 8 kmavíh zaně miliony. Peklí jamevý



. Oak. pil už na 28%, K sa szrovinu,
uj904, Kbílézbožikoseumní.Tojevuzaseceny,

eš nikterak neodpovídají řepě za 210 aš 3-90 K
Pouposět 4 to přes všecko to, še se kartel rafilnepil
rekouských stále rosbíjí. (Ceny jsou tak pěkné e

né, še závody ne se nechat erh maošetrím a chtějí naátoopitcestu : kdo výcí

Varšavětí košečníei nabídliPraze, sby
brale všecko kožešinové zboží od nich a ne s Lipska.
Mají to sami « prení raky, proteše Rasko je do
dovatelem kořešin pro celý ovět a Varševáci chodí

přímo nakapovst do Sibiře (do Irbitu). Nač tedyod slovanského prodavače ke slovanskému kopcovi
chodit přes německá -vrata, kudy zadarmo jistě
poponětějíl

Záležna v Hradel Králové

úrokuje vklady 4"/, až 4'/,"/, (lo výpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Školský obzor.
Ředitelství ©. k. ústavu ka vadě

lání měštelů v Hradel Králové má
ášky externistů ke zkoušce učit. dospělosti do

once měsíce února 1910. Externistky uveďiež
v žádostech důvody, proč žádají, uby směly ms
tarovati na zdejším ústavě. K žádosti jest přilu
di: s) Vysvědčenímatoritaf avebo poslední školní
vysvědčení. Všem, kdo nabyli vysvědčení dospělosti
na střední Škole anebo na lycen v letech 1908
anebo 1909, jest mimo to předlošiti též všechna
vysvědčení pololetní s nejvyšších tří tHd b) Křestní
list, jenž avědči o tom, že jest žadateli 19 let
(dispens věku není přípustna.) c) Vysvědčení o
způsobilosti k učitelskému stavu od lókate úředně
ustanoveného. d) Vysvědčení o mravní sachovalosti,
pepi-li žadatel ustanoven ve školaí službě. e) Vy
peání života a způsobu, jak se vzdělával. 2. Žá
dosti externistek za připuštění ke zkoušce spů
sobilosti ze šeuských račních prací přijímajíse do
15. dobna 1910.

Statistika máredníhoškolství v Če
chkách v r. 1908. Vořejnýchškol o
V Čechách jest celkem 6498 s 18.003 třídami;
čisté chlapeckých obec. škol jest mezi nimi 364,
pouhých dívčích 389; ostatní jsou pro obojí po
blaví. 3196 škol má vyučovací řeč českou, 2302
německou. Zde patrno, jaká se děje újma českému
lidu, přiblížíme-li k samému úřednímu sčítání; náš
Bárod má míti dle poměrného počtu hluv o 250
obec. škol více, tedy o 4.55%,. Na jednu třída
připadá v celé zemi průměrné 56 dětí (v českých
okresích 67, v německých však použe 54).

Měštanských škol jest v zemi 699 uto 844
chlapecké a 265 dívějeh; dobromaay majítyto
Bkoly 2268 tříd. 367 měšť škol má vyučovací řeč
českou a 282 německou.

Frančina zavedena jest na 342 měší. školádb,
angličina na 6, těsnopis na 5O, psaní na strojí na
7, bra ne bonale na 127.

Práce ve bkolní zahradě jest zavedena Da
386 měšť. a 4220 obec. školách; školní zahrady
jseu pří 5108 školách, k tomu také při 1079 ško
lách pokusná hospodářská pole.

Pomocných tříd pro slabomyslnou raládež jest
6. V Laží jsou dvě třídy pro akrofalosní dětí při
sanatoria, v Něm. Brodě jest závěrná třída pro

a esré nebyly přijaty z obec. školy do mě
Pro m Škole odrostlou jest při veřejných

obec. Hkoláné187 hospodářskýchpokrač. kursů,
pří měšťan. školách jsou 44 jednoroční kursy u
čebné (tak zv. čtvrté třídy měšťanské). Taktéž jest
při školách 16 dívčích kursů pokračovacích.

A Sn ko er povinnémjsouv zemi vy blachoněmých, 1pro alepoe, 1
pro slabomyslné a 16 vychovatelen (útulen a po

en).
Mateřských škol jest 856 ae 793 pěstouna

kami a 24.087 dětmi, opatroven jest 166, v nichž
nechásí útulek 13.476 dítek; jeslí jest 79.

Polávkových ústavů je 1755.
Soukromých obecných škol s právem veřej

nostijest 167o 4925třídách;znichmá98 vyu
čovací řeč českou, 69 německou. Měšťan. škol s0a
kremých s právem veřejnosti jest 19, českých 8,
německých 11.. „ce : E

Vežkeré mládeže. ve věku školou
Jest v Čechách 1,154.384 (loni 1,149.780
jest 577.946 chlapců a 576.389 děvčat.
školy měšťanské navštěvuje -102.752 dětí, v jmé

R) Vo, JAPESVEJMEDe zk úl

naj rohy nleráněa vy

Položka tato jest o 8,188.950 K menší než vloni,
coš Ise posěkud vypvětliti tím, že letos vydání sa
stavbu a koubi budov jsou mfasena do rozpočtu
ministerstva veřejných prací. Vrozpočtu minister
stva v oddílu „Obeené úkoly“ zařazeny jsoa téš
ústavy pro vzdělání účitelů a učitelek; vykazuje
vydání vo výši 6,881.062 K. Z toho připadá na
rakouská paedagogis se cvič. školami 5,948.676

K. V roce 1910stisono bd jednonové padalam s vyučovacířečí polvkon a nskouvne
irčeném dosud místě východní Haliče. Zbytek
vydání v oddílu tomto určen jeat na vydržování
německých menšinových škol, a to 3 v Terstu, 2
v Pulji s 1 v Tridentě, dále na podporu obecného
Skolství v Přímoří, Solnobradaku, Tyroleku, Dal
macii a v Haliči, konečně na podporu opatroven,
výchovy slabomysloých a slepých, výchovy tělesné,
šk Iních zahrad a hospodářských škol pokračova
cích. 9840 K věnováno je os kursy při učitelských
ústavech pro abiturienty škol středních, 250.000
K ne stipendia ústavů učitelskýcha j a 64000
pa kursy pro učitele škol měšťanských.

Úsporné kuchařky
Anuše Kejřové, která právě v pode

psanémnakladatelství vyšla. Kniha tato
je dílo umělecké, poněvadš za nynější
draboty vařit

levně a
$ chutně ©
je opravdu uměním; cena kniby je 2 K,
vázané K 250, poštou o 30 hvíce. Na
skladě v každém kniku , zejména
v nakladatelství Bohdana ©Melichara
v Hradci Králové.

Sociální besídka.
Důchody kapitalístů. Stálým mohutně

ním kapitalisma jet cela oapravedlňěnave
liká ostražitost a sebeobrana dělnictva. V li
dovém Švýcarsku nenídáno kapitalistům tolik
možnosti k velikému hrabání jako ve státech
jiných. A přece — jak obrovaká příjmy tam
ahrabují kapitalisté beze vší práce! ©„Ost
sobweizerische Arbeiter-seituog“ uveřejňuje o
tom některé zajímavé cifry, čerpané přímo
z korsovních lístků kapitalistických. Tedy na
př. všeobecná úrazová pojišťovna „Zůrrich"
v letech 1904—8 vyplácela 90 procent divi
dendy. Vešvýcarských akciových společnostech

vypláceny roku 1908 dividendy: v průmyslovéspolečnosti pro Schuppe, Basilej 24:5 procent;
Švýc. úrazová pojišťovna ve Winterhnra 239/,,
pojišťovna požární 22"/,, všeobecná pojišťovnu
„Helvotia“ 209, atd. Privátní pojišťovací ú
stavy, jež ve Švýcarsko smobutněly, vykazají
aeobyčejně točnó dividendy v letech 1860—1907.
Ve48 letech vyplatila anglická společnost „Ma
rine“ čtyřiadvacetkrát dividendu 449, Bad.
pojišťovací společnost vyplatila průběhem téše
doby čtyřiatřicetkrát 20i více procent divi
dendy. Tři francouzské pojišťovací ústavy na
šivot ve Švýcarska vyplatily za rok 1907divi
dendy: Compagaie d' Assarances gónórales eur
la vie, Paris 20149, La Nationale, Parie 108%,

Le Phénix,Parisn A tak má kapitalismus
: velikých neštěstí lidských znamenité kšeftovníody. —

Soudražka proti všeobecnému hlaso
vacímu právu V jisté „Sozialistieche Monate
bofte“ píše soudružka Wally Zepplerová: „Věru
lse správně a dosti lebce pochopiti, že demo
kracie a všeobecné hlasovací právo nepředsta
vojí aa všech podmínekprostředek pokroku a
že nepomáhají vždy k průčkóáu nejintelligent
nějších nábledů. Naopsk působí proti kultaře

a pokroku, pokad nestojí massy na jisté vzdělanostní výši. A i v tomto případě mobou se
povznésti ve svých resultátech ponše na úro
veň toboto průměrného vadělání, nikoli na ú
roveň trocby poznání, jež vidí dále“ — Sou
druška jistě dobře ostrovtip radých zná, po
W M : 5o ida, ttétý: j ah
nejovědomělejším. A oo se dřiva a0c. demo
kraté nakřičeli, že lid aj dovede vládnout sám,

Příležitost vše

daní sl lušně přežvykujíto, co jiP or oa

Ferrerovee zradil svou zásadu. Sociálně
demokratický učitel v Ocegróée ©Lutyohu za
střelil svou ženu. To je událost, která bohužel
oení ojedinělá. Než adálost v Ooegrée má zá
sadní stránku, kterou právě belgický tisk ue
obírá Učitel, který eúčastoil se v prvních ča

dách orrerovokých Semonetrací, larvažena pro nevěru. Belgický tisk se táže: Jakým
právem šocialista, hlásající volnoulásku, usmrouje
svojidrušku, která ušilasvésvobody?A „poprava“
stala se při usavřenýchdveřích, bes obhájce, bese
svědků.A dále: socinlisté líčivají hrůzu poprav
justičních. Byla poprava ženy, která v kachyni
z blízka ranoo zrevolveru bez vyšetřování byla
skoleus, méně hroznou? Socialisté hlásají, že
jejich učení očistí ovzduší společnosti. Manželé
budou prý se v míru vylučovat. A zde užilo
se rovolvgru. Žena mohla svému muži-katoví
říci: Jednala jsem dle zásad strany, k níž i
ty náleží. — Tolik belgický tisk o theorii a
praxi sociálních demokratů.

Dělníxovi má býti vyplácena mzda na
hotovosti. Dělník podepsal problášení, že svo
loje, aby ma ze mzdy bylo araženo tolik, mno
ho-li o bokynáře mezi týdnem potravin vyběře,
načež mu majitel živnosti v sobota určitý ob
nos z týdenní mzdy erasil. Když byl dělník
propuštěn, žaloval na doplacení takto zadržená
mzdy a zaměstnavatel byl k náhradě odsouzen.
Jelikož ovedená úmluva je totožna s úmlavoa,
aby dělník předwěty své potřeby od hokynáře
J. odbíral, jest ons úmlava $ 74. c ž. ř. ne
platnou, poněvadž příčí ce ustanovení $78.,
odst. 4. ž, P.

Obrovská korrupění aféra italské soe,
demokracie. Vynikající člen italské sociální
demokracie poslanec Ferri byl vyloučen ze
strany. Dle odhalení, které ačinil s0c. professor
Labriola, stalo ae tak proto, že Ferri hleděl soc.
demokratickým vůdcům příliš na prsty. Vůd
cové byli prý ve apojení s třemi velkými mi
lánskými bankéři, kteří měli evé kapitály
ulošeny v severo-italských podnicích sociálně
demokratických a vytloukali z nich veliké
tisky. Tato korapci podporoval prý také od
stoaplý ministerský předseda Giolitti, který si
vykoupil klid soc. demokratů tím, že konaorciu
socialistickému zadal stavbu dráhy v Reggio.

Sociální zápas v Německu. Vedle mc
hutné organisace dělnické stojí tam ještě moc
nější organisace prácedárců. Kdežto dělnictvo
má svých 2,422.000členů sorganisováno vlastně
ve čtyřech politicky i orgamsačně oddělených
skupinách, jest organisace zaměstnavatelů po
liticky a zájmověji těsnější, Jednotnější, ač není
jednotná úředně. V polovici r. 1909 vykásáno
2592 spolků zaměstnavatelských, které dle od
borů jsou sesknpeny ve 127ústředních svazech.
Podrobnější statistika vykatoje: 118svazů 80u
střeďaje 169.405 závodů a 83 svazů soustřeďuje
zaměstnavatele, kteří dávají práci 3 647.147děl
víkům. Tak vlastně svazy prácedárců vládnou
asi dvojnásobným počtem dělnictva, než00 jich
mají sdruženo dělnické avazy odborové. A tato
situace zajisté zase jest důkladnou čárou přes
prorocké rozpočty Marxovy.

Veliké překážky sociálního pojišťování.
Soc.demokraté líčili všeob. starobní a invalidní
pojišťování prostomyslnámu lidu jako věc jed
poduchou, snadnou. Jen prý potřebí trochu
dobrá vůle na straně měšťáků! Zatím snc. de
mokratičtí virtaosové nyní stojí nad předlo
hami v rospacích. Co tu nejrůzuějších překá
ček a spletitých otázek! Výbor pro sociální
pojišťování prohlášen permaneatním (stálým),
aby mobl pracovati i v době parlamentního
klida. Výbor pojišťovací posl. saěmovay pro
jednal první obsáhlou část vládní předlohy a
vrátil ji výboru užšímu, aby ji znova přepra
coval a přitom povolal interegsenty a zástapce
různých stavů k posudku. Tadíž užší výbor
16. listop. začal pracovati. Povolání lékaři, aby
se o návrbo vyslovili. Dělníci zabrání do po
jišťování všichni; ale úředníci jenom do výše
ruěního platu 2400 K. Když hranici tu chtél
výbor překročiti, úředníci sami protestovali.
Lékaří pak silně protestovali, protože by nej
větší díl pacientů vůbec byl pod nemocenskou
pokladnou, která platí eníženou taxu, tak že
by se příjmy lékařů, bestoho málo placených,
ještě více zmenšily. Korporace semědělské ne
jevily chuti aní k pojištění majitelů půdy, aní
k pojištění zemědělského dělnictva. Průmysl
nící sase naříkalí, že dlo stavu věcí bude jim
uloženo břímě větší, nef jak vláda vypočítala;
tét žádali, aby pojištění dělnictva průmyslo
vého bylo odloučeno od pojištění dělnictva
semědělského. A co sástapci soc. dem. dělni
otva? Ti nalezli na vládní předloze tolik ohyb,
že by vlsatně musilacelá padnoati, tak še by

návrh, aby se pojištění stalo skutkem. A tak
se posud nevykonalo positivního skoro nic.
Kdyby začala řeč o návrhu 800. demokratů,
pak by odpor jiných interessentů byl ještě
prudší, cež jsk se jevi dosud. A na sociální
demokraty jest potřebí pozoru největšího. Již
nyDÍ mají rospočítáno, kolik svých stoupenců



usadí na místa úřednická, až pojištění nastane.
Pak by na útraty pojištěnců dostali hojnost
levných radých ogitátorů. Ajak velký proapěob
by měli dělníci eami bez rozdílu stran z toho
pojištění ? VzpomeĎrnena úrazovoo pojišťovna,
v níž se dobředaří—rodým úředníkům.Není
ovšem s podivem, že sama „lidová“ Francie se
sterobním závazným pojištěním dělnictva ne
spěcbá. Všeobecné atarobní pojištění eohválila
tam sněmovna již 23. února 1906. Senát pak
začal o zákoně rokovati teprve 5. listopadu
1909!| A mění na zákoně tak mnoho, še sotva
bade k poznání.

V úí zrúvěrníspolečnostzapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

=—=za a) až 50 —
úrok a to dle výpovědi,

PRE“ Složní lístky na požádání zdarma. "UB

Uhlí nejlepšíjakosti

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje ci dopo
ruěisi veškeré kostelní nádoby a
nášíní a to: monstrance, kalichy,

cibáře, pádobk „paténky, pacifikály,
svícny,lampy, aditelnice,p. Pietaatd. své n

t4 sírkovním vyhovojicí. Btáré Před: opravujev původníintenci £
n izlatí a í neboproti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílé na ukázku franko bos závsznosti koupě.
Vše se posíld posvěcení. Prdca ruční.

slatých a stříbrných klenotů, jako:
ů, prstýnků,náramků atd. <

1, jídelní náčiní zestříbra pravého
ičínského vědy na skladě.

Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje aa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a oiselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Sklad osš
madonek,

R.ozušiřujte

Časové úvahy!!

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma Aho |venatvu a sl. patronátním úřadům k opravování|

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
zajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slobu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovoji úploě bezplatněa
k ústnímu jednání dostevím se na požádánítaktéž|

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

ORP*>Závod založen r. 1895. "©E...
Doporučujeme

ABD XGB XGODX Gb X 563

ŽJan Horák, x
i soukenníkv Rychnově nad Kněžnou x

zasílá na požádání vždy x

i dle roční ou kollekcinejnovějšíchdruhů pravých 

XBBDIXIX

—

= Ř vlněnýchlátek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

Četná uunání nuně z kruhůvele
eee důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

s'uze mche ryze křesťanského závodu za

g Oči, prosim,malou.objalnávku na

zeWelejemnélátky na-taláry —
Též na eplátky boz zvýšení cen!

ČES)(8)X 665X66)XG8DX

zachovalý, měkký JM za
každou cenu

na prodej
v továrně fy,

KV. okuherský, Hradec Králové,

© Nádherný

gothický lustr
eslý zlacený, pro 24 svící

BE“levně prodám. "ji
K. Zavadil,

edborná dílna pasiřská v Hradci Králové

E
(asounové lampy

„Iideal““
svítivosti 75—100 norm. svíček

BE

ač

Josef Ježel=
u Hradol Králové naproti Greadhotelu.

Židsj'e cepríhy zdorma.

i Žárová tělíska ua I, potrolej, gasolin i plyn velmilevo

SDOo

I

GWP*>C k.místodržitelstvím jkoncesovaná

nformační kancelář

© Pavel Bayer, HradecKrál, ©.
dává rychl hit

— Správyobchod | si rosné„Drovádítéš

půjčky=
na hypctéky [na úrér osobní bes
ručitelů na měsíční aplátty. — — —

U LE U

První český katolický zárod re Yllni

Dílna ku vyšívání
Wa zhotovení ko
€ stelních rouch,

korouhví(balda
chýnů), nebes a:

spolkových prapo
rů; na požádání:
obstarám táž ko
vové nádoby, křížeatd.
Vade o

'„ VIL o., Kaiser
strasse 0., vedle La-
saritského chrámu

Páně.
Na užásku sasílé

se vše Franco.

zá
*

Legitimace ma
do důvěrných schůzí

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

s dostati ze levně :

1Bite knihtiskámnév HradciKrálové,(“"um
Nádherné daryl

a vůbec veškeré drahy

obrazů, zrcadel
a rámců,
jakož i nejrůznější

doporučoje levně

závod umělecký a papírnický

v EHradoiE rálové.
Vlastní dílna na zarámocování.

> Obrovský výběr doplanio
( 3 všeho zboší papirnického.

i r. 1891.



okresní výbory, městské rady, obchodní aživnost.
komory po případě i peméžní ústavy a společen
stva místní. Pro příslušaíky pražské dáno bylo
museu král. hlav. městem Prabou ka disposici ně
kolik řádných stipendií A K 50—. Obchodní a
živoost. komora v Liberci dala museu ku dispo
sici jistý obnos, z kterého poskytauty budou ne
majetným účastníkům z obvodu komory liberecké
podpory A 65 až 65 K. Kurs jest zároveň pří
pravným korsem pro kandidáty fakultativ. zkoušek
mistrovekých (dle $ 114. a živn. řádu). Přihlašná
listy do kursu vydá neb zašle na požádání kan
celář musea.

"Tržní zprávy
V Bradoi Králové, dne 8. ledna 1000. 1 LI

přenjce K 1980 —21*70, ite K 13-60— 16:80, ječme
ne E 10-00—10'80N,prosa K 12:00—00-00,vibve K 00:00

80'00—412'00,
semene červeného K 116*00—1320'00,

39.00, lněného semeze K 16-00—1700,
šitaých otrub K 14*00—14*50, 100 kg; pšeničných
otrab 1400—14,50, 1 kg másla čerstvého K 210

1 kg sádla vepřového K 3'10—000, 1 kg 1+arobu

ad 0'00, 1 kopa petržele K0-00—2'00, 1 kopa kapnst;

zeleniny K 100—0'00, 1 pytel mrkve K 1.60—1 80,
1 kopa ohurek 0:00 — 000, zelí K 6-00—900, |
bečka švestek K 0:00—0"0, 1 hl jablek K 7'00—1500,
1 hl brašek K 0:00—0000. — Na týhbodní tro
« Hradci Králové dne 8. ledna 1909 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obill: pšenice 240 hektol.,

chu 7, čočky 3, krap 0, jahel 0, jetelového se
mínka 28, olejky 00,- máku 8. — 3) Zelenin):

22 pytlů, okurekO kop, salátu O kop, mrkve 15 pytlů,

36 bl. — 4)
podavinčat 341 kasů, kůslat 0 kus.

bu,kterénejenwZezře

nimale| owoulácEpředčímozaiky

vlašaké,hotoví

sklenné“fjiž
dekoracivnitřní,nejnovějšího,

MOSAIKY

profagady, vlasíníhospíso

Českoslovanská záložna VDraze
Spálená ul. č. 9.

přijímá
vklady na 4'4"/, úrok bezvýpovědi,

„ 449/4 „ 830denní výpovědí,
„ 4%9/, „ sG60denní výpovědí

a poskytuje
s za výhodných podmínek

zápůjčky prodávái kupuje 8
cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošnémilisty pošt. spořitelny, které
zašlou so na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen.

pyoynnYPROV
O
mem Kupte ci za K 1-70 důkladný spis mmm
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.<

; Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskérna v Hradci Králové
$||

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje ae

j první anejstarší odbornádílnapasířské

v Hradci Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů,od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čisté a d

zhotovuje se + mé vlastní dílně
jen ručně, čímá umožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstru práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Mílosti roride
vány.

Mežní nádoby Jez v ohmi
ulatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
utelních se ry..le, řádně a
levně ují,

Vie ám jen posvěcené
Vo: ruzpočty 1

hotové = oží naukázku 0
te zašlou.

Chudším kosiolum možnosplácet bez přirášek.
SM“taodporačeníačestnýchumnáníporuce.“

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laakavon příseň
8 důvěru závodudomácímu.

Bpolkůmdoporu r ená provedení

v.
Čistý

třikrát člětěný

řepkový olej
naskladěná$

K. Zavad
pasíř a ciselenr v Hradei Králové.

-PŘÍJMUTÍMOŽNOPROVĚSTIVKAŽDÉHODINĚVEČER

PROVEDENÍ0DDENNÍCHSNÍMEKNEROZEZNA

RTATě AAha

aaOY

Umělecky pravované

OBRAZY, KŘÍŽOVÉ CESTY,

OLTÁŤE BOŽÍHO HROBU,

SDOHYze VZKŘÍŠENÍ
dovoluje si velodůstojnému duchovenstva

nabidnonti absolvent c. k. odborné školy

DORO BEK V HOÁR KUTNÉ,

DÍLNA

PROUMĚLECKÉPRÁCEZEDREVA.

f NE NE
| ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA | (3. Sylvaterův A X x

=== Za === synovec,nástupce)| BY De
odborný , LĎs, 40 5.4- E PES

PRAHA FR. KŘIŽÍK KARLÍN| mm -bn
TECHNICKÁINSTALLAČNÍKANCELÁŘI SKLADY po malbu © EE k JNV HRADCI KRALOVÉ okenkostelních, a j|

me PALACKÉHOTR.C.350,VEDLEGRANDHOTELU.a PRAHA-I, ň KROMProvádíinstailace elektrického osvětlení v soukromých č. 146 PEDBÁ)
bytech, krámech, továrnách, jakož i elektrický pehom veške- „čla.tnové blíže Ma- Imámituduiutmim

a d rýchzávodůprůmyslových. | || 6 rokůza Malémn VVYVNY

u u Sposiolníinstalace chrámů,iluminsěníosvětleníoltářůaj. p.
Vyrábí elektromotory, stroje dynamoelektrické, ventilátory, jakož

i veškerépřístroje,obloukovélampyvlastníhosystémuatd. == VU A9

sice i 30 delemnými

u E Bodárá1 naimo A8přístrojpro laktzárma,provádí ona
a a města Eradeo Králové. Voderép ,pr odbornéradabezpisind,beze

mmm Projektya rozpočtyna počádání.| mmmmmmmm ng- tatené ně 1 Pakrané un <

K EE- a Založenoroku1830.
Mojitel: Polštlekédrulstvo MaxovévHradci

Králové.—



na čtvrt roku 2
na p—Číslo 2. | Předplatné

Vlasatice.
V Pamětech staročeského bodrébo prote

stanta Mikuláše Dačického z Hoslova čteme
při r. 1473: „V pondělí př. sv. Priškau kometa
vidísa byla.“ Při r. 1632: „Kometa hvězda vy
cházela na východ slunce po hodině 16.“ Při
r. 1680: „Kometa hvězda ukazovala 80 ud
oblose rebeské, pauštěje od sebe papršlek
dleuhý ka poledni. A toho také roko <: pam.
sv. Voldřicha při východo vidína jel tři slunce
pojednan vyšlá, čistá, jasná, z dálí jedno od
druhého na hony sdýlí.“ Při r. 1577: „Při času
pam. ev. Martina kometa, hvězda ocasatá, divná,
vycházela a ukazovala se na obloze nebeské,
paoštěje od sebe papralek dlaubý, velmi jasný
a zřetedloý k východu slonce.“ R. 1596 sase
kometa pooštěla „od sebe paprslek kolmo
vzbůro.“ Také při r. 1618 oznámeno objevení
se komety. A r. 1019 „hvězda opěty jekásí
podivná, jaené a ea třpytící dnnov nočních
vidína byla v obloze nebeské, jako by dvojitá
bylo.“ Patrno, že naše země viděla tedy vla
eatici dosti často. Byla a nás spatřena na př.
těž r. 1692, 1759, 1885, 1843, 1858, 1861.

Jakou mají podstatu ty obrovské pootnice,
jichž příchod budí veliký strach zvláštá u lidí
pověrčivých? Na vlasatici vidíme 1. velice
světlé jádro, jehož průměr jest poměrně krátký,
zřídka přes 740 km. 2. Obal mlhocý, který ob
klopuje jádro; průměr jeho může obnášeti až
milliony kilometrů. 3 Ohoo, který jest bozpro
středním pokračováním obaln; od jádra slábne
jeho světlost stálo víče. Objevily se sice vlasa
tice a dvěma i více ohony, leč některým kc
metám scháse! zcela; ohon bývá obyčejně od
slance odvrácen, Hvěsdáři soudí, že plyn svítící
v kometách jest uhlovodík. Látka, z uíž vla
Batice sestává, jest velice řídká, zvaná „prá
chem evětovým“; skládá se dle dobrozdání od

porníků s uhlíku, vodíko, kyslíka, sodíku aovů.
Některé vlasatice jsou poměrů velice c

brovských, jiné zase jeou malé, takže lze je
viděti pouze dalekohledem. Veliká hrůza po
vstala v lídatva, kdyš ae objevila r. 1843 (20.
břesna) na obloze kometa 8 obonem skoro 300
millionů km. dloubým. Jsoa to rozměry ne
smírné, převyšující každý lidský pomysl, Vždyť
délka ta byla dvakrát tak veliká, jako jest vzdá
lenost naší země od slunce. Kometa zvaná Do
natiho, jež se objevíla roku 1808, měla dólku
ohonu 81 millionů kilometrů. Ohbon komety
Halilegovy, jíž nyní jest věnována všestranná
pozornost, obsáhl r. 1456 svou dólkoo jedna
třetinu viditelné obloby. Jasnost komety jest
někdy tak veliká, že ji můžeme i ve dne vi
děti a še její jas mění noc v den.

Komet jest veliké mnošství. Proslulý
hvězdář Kepler nebyl deleko od pravdy, když

ravil, že jest vlasatio jako ryb v moři. Okem
lidským a dalekohledem lze ovšem pozorovati
jenom některé. Kdyby byli měli staří národové
tak snamenité hvězdářské pomůcky, jaké jsou
po ruce nyní, bylo by vlasatic do této chbrilo
ze semě pozorovaných o několik tislo více.
Přece však již jeou od hvězdářů odhadouty
dráhy skoro čtyř set vlasatic.

Vlasatice pobybují se ve vesmíru nejrůs
nějšími směry, rychlostí obrovskou, leč v dra
bách pravidelných. K uaší sluneční sonstavě
náleží vlasatic nejméně 18; na nich lze dobře

. pozorovati, jsk přitažlivost slunce a jiných
těles působí na jejich dalekosáhlý pohyb. 0
becně lse říci, že komety pohybují ce kolem
slunce ve drahách vejčitých (v dráze silně sploč
těného krahu). Čím více se blíží kometa slunci,

tím rychleji letí; na p r. 1848 přiblížilaseobrovské kometa tak blízko, že její vadálenost
od slunce obnášela pouze třetina vzdálenosti
měsíce od země. Tu se bnala vpřed rychlostí
563 Em. sa vteřinu. Když se vzdalovala od
elance, klesala její rychlost až na poubých 24
metrů za vteřinu.

Proč však obrovská přitažlivost slunce
nepobltí komety, jakmile se příliš přiblíší?
Tu natno „síti oa mysli, že s rychlostí roste

Insertyse počítají levně. Ročník XVI

také síle odstředivá. Působí oa ni též silně při
tatlivost těles jiných.

Leč še by blížící se kometa Hallegova
k semi tak byla přípuzeua, až by nastala zde
katastrofa, nedá se naprosto mysliti, třebaže
lidé, chtějící buditi senesci, horlivě strašnou
katastrofa předpovídají. Proslalý Newkomb
pruví, te by dříve slepeo trelil ptáka ve vzdu
cho, na něhož by nazdařbůh vystřelil, než by
nastal okamžik srážky země s jádrem komety.
Obal pak jádru komety jest velice řídký, takže
skrze něj jsou viděti i malé hvězdy. Ještě
řidší jest látka ohona, daleko řidší než malá
mlha pa povrchu zemském. Jestliže jest prav
dou, že vohona jsou pevná tělíska (meteority),
pak byly by tak daleko od sebe, že by na jednu
krychlovou míli oepřipadal ani jeden meteorit.
Kdyby země takovým ohonem prošla, pak by
chom byli pouze svědky padání četných me
teorů, a viděli bychom více látavic. A důkladná
srážka s kometou — k olž vůbec nedojde —
by byla zkázou komety, nikoli zeměkoule naší,
která má nepoměrně pevnější binota než kc
meta. Jemným závojem nebo pavačínou nelze
rozbili masaivní kouli. A konečně naše země
v 18. století prošls dvakrát ohromným oho
nem vlasatice, aniž měli Jidé o tom tušení.
Úžasná jest rychlost, s jekou všecka tělesa
nebeská letí; ještě více obromuje mysl Jidskon
obrovská velikost slunce, oběnic a komet. Leč
všecko to jest řízeno neobsáblou mocí Boží
s takovou pravidelností, tak moudře, že právě
nejproelalejší hvězdáři klesalí před Bobem na
kolena a úctou největší. Bůb řídí svými zá
kony i běh komet s tak mohou slabí, malc
moení lidé volati s básníkem v povné naději:
„Jeme děti maličké, my. to víme, Tomu však,
jeoš hvězdy hlídá, také my se nestratíme.“ Je
diný člověk krví Kristovou vykoupený, byťby
byl nejslabší, má u Boha větší conu, než všecky
vlasatice.

Ovšem důvod k jisté obavě jest přece;
při velikém přiblížení komety k zemi nastá
vají často následkem její přitažlivosti nepra
videlnosti v povětří,které mohou zaviniti škody
na poloí úrodě a spůsobiti různá oeštěstí na
moři. Leč to se stává ještě častěji z příčin
jiných, které mají svůj původ v slunci. Hal
leyova kometa oběhne vytšenou dráha kolem
slunce a stane se lidstva poubým okem vidi
telná jednou za 76 let. Právě tento rok tudíž
přišla £aue její chvíle. Jič ji bvězdáři vidi da
lekohledem, v dubna jíž ji spatří každý, blíže
alunce její světlo se valně zvýší a dne 19.
května bade zemi nejblíše. Ohon její bude smě
řovati k zemi. —

Volné listy.
Pytvají se dále Macharovy vědomosti. Proti

katolické zaření jest báječnou eaní, které svo
bodomyslníci házejí do jíooa všelikou potrava.
Obluda tato je stélo hladová a stále neunavně
Fve: Dej, dej! Po každém sousta stisknaté
čelisti příšeraě zachrastí a rozevírají se opětně.
V nové době za krmiče tohoto atračidla najat
byl Mechar. Po povýšení všek od volných my
Blenkářů za čestného předsedu nemožno mu
ujímati hodnosti a třeba aznati, že vlastně byl
jmenován vrchním krmičem 8 prominatím po

platů a 80 slažným čtyři sta koron sa každérmení.
Kdyš se krmilo v Mladé Bolesiavi, upra

vil Macbar mitmojicé také to sousto, že olr
kov a její organisace vzoikla velmi pozdě po
dobách apoštolských. Nejprve prý bylo hyste
rická mučednické šílenství, mající příchuťper
veree, a pakvznikla církev. Pro slabodoché
znamená bláboleníMacharovo ovšem poslední
slovo o ojrkvi, a proto musíme antickou toga
Jeho opět důkladně vyklepat. Slovo vývoj,
které se stalo kouselným proutkem novodo
bých frásistů, mé orčenou úlobu i ve vznika
katolické církve. Řada papešův a bískopů ne

očíná se tedy od upoštolů, nýbrž jest vývo
ovou Instituci časovou.

Jak povstal primát papežský, jak vznikl

episkopát? Odpůrci tvrdí, „že prvotní křes
fanská obec nezzala hierarchických úřadů bis
kopských a úřadu papežského. Všichni křes
fané měli plnou náboženskou Ramostatnost.
Brzo ustavilo se kolégiam tak zvaných pres
byterů (starších), kteří byli v čele křesťanské
obce. Toto kolégiom asi bylo základem, na
němž povstal úřad biskopů, kteří byli lidem
volenia kteří původně neměli ani právomocí
spravovati ani nčiti. Později dle Starého Z4
kona přibylo ještě kněžství, ateprve v druhém
století počali býti nazýváni nástupci apoštolů.“
Na tato moudrost z Německa k nám přinese
nou připial se Machar jako klíště na kůži.
Jenže Macharovi zavaluje cesta pozorobodná
maličkost, totiž dějinné skatečnosti. Ještě za
života apvštolů jmenují se biskupové, prosby
teři a diákoni. Dle sv. Pavla církev není kong
lomerátem nábožensky stejně oprávněných je
dinců, nýbrž tělem rozličných údů, společen
ským organismem nadřízených a podřízených.
Moti nejpřednějšími údy mimo apoštoly jme
noje av. Pavel biskapy a diákony. Dle lista
k Židůmjest jim kázati slovo Boží, dle Skutků
Apoštolských a dle listu sv. Petra jsou orčení
k tomu, aby řídili církev. Klement Římský,
žák sv. Pavla, praví: „Kristas jest poslán od
Boha, sv. apoštolé od Krista. Sv. spoštolé, ká
žice v městech i na venkově, uejen ustanovili
prvé biskupya diákony, ale kromé toho sesta
vilš pravidla pro ty, kteří po smrti prvých
biskupů budou jejich veřejný úřad spra-
vovatí.“ Po av. Igoáci, který byl drabým
nástupcem sv. Petra v Antiochii, zachovalo 36
sedm listů, ve kterých věrnost k biskopovi a
příslašnost k oltáři označají se jako karakte
ristická známka pravého křesťanského smý
šlení. Sv. Polykarp, žák sv. Jana, jak víme od
Irenea, byl ustanoven od sv. apoštolů bisku
pem ve Smyrně. Jiný žák sv. Jana, Papias,
byl biskapem v Hierapoli. Církevní dějepisec
v polovici drabého století Hegesipp vypravuje,
že po rozboření Jerasalema sv. apoštolé Filip,
Ondřej a Jan v hlavním městě ostanovili bis
kopem Simeona. Hegesipp uvádí také, že na
své cestě do Říma ve všech křesťanských ob
cícb uznameoal biskupskou důstojnost a po
stapné následnictví.

Jedním + nejdůležitějších svědkův apostoličnosti olrkve jest av. Irenens z drohého
století. Pocházel z Malé Asie a byl biskupem
v Galii. Znal z vlastní zkašenosti církve Vý
chodní a Západní. Jako žák sedával u nohou
sv. Polykarpa, žáka sv. Jana a rozmlouval
s mnohými, kteří ma vypravovávali 0 půso
bení sv. apoštolů jako očití svědkové jejich.

jest tatáž víra a biekopové v přímé posloup
nosti od sv. apoštolů. Všichni biskupové jsou
pastýři jedné církve a všechny církve jsou
apoštolské ve spojení solrkví římskou, kteroa
salošil av. Petr.“ Odpůrcové sv. Irenea, tak
svant Goostikové, byli bystří a obratní lidé a
pro své schopnosti nazváni byli bohoslovci
druhého století, ale přece nikdo s nich ani By.
Ireneovi, ani ostatním obrá.cům a spigovate
lům církevním nemohl čeliti v důkazech o a
postoličnosti ofrkve. Proč tito Gnostikové ne
poknelli se o podobnou organisací církevní
hierarchie, kterou měli před očima, proč ne
založili křesťanské obce? Chuti a odvahy jim
nescházelo. Proč tedy tak neučinili? še
přišli pomdě, a jelikoš byli od včerejška, jak
správné poznamenává Tertalián. Co naplat, his
torické křesťanství bylo hned od svéno počátku
oírkovně sorganisováno a mělo posloupnost
biskupskoa jako roshodující snámka své pra
vosti a ryzosti. Proto slova Macharova: „potom
esmiklacírkov“, jsou pouhým udeřením do vody.

Jak vznikl v církvi nejvyšší úřad pastýř
ský neboli primát? Protikato.ičtí kritikové
neuznávají zásadního významu slov, která pro
nesl Kristas Ježíš k ev. Petrovi, jako nejvyšší
hlavě a řediteli olrkve. Avšak, elyšme toto
svědectví! „Všichni protestantští theologové“,
praví zoámý Půciderer, nemohoa rosumně po
obybovati, že ono místo (u ov. Matouše 16, 18)
neobsahuje slavaého prohlášení primátu Pe



trova. Petr ustanoventu sákladem církve, mé
jitelem klíčů, suverenním zákonodárcem, jehož
roshodnati o tom, 00 jest zakázáno nebo do
voleno, má platnost bošskyvankcionovanéhozá

ana.
Když bjetorická kritika nepřátelská nově

děle, co s místem tak jasným sobě počíti, hnale
útokem sz jiné strany. Řeklo se zkrátka, že sv.
Petr v Římě nebyl. Ale i tady boj rozhodl ví
tězství pravdy, takše přiznává i Harnack : „Mu

čednická smrt Petrova v Římě byla tendenčními
protestantskými předsudky popírána. Bludtento
vykonal svou úlohu tím, še dosaženo bylo jae
ného poznání o důležitých dějinných pravdách,
a dnes kašdý nestranný badatel o bluda tom
jest přesvědčen. Všechen kritický aparát, kte
rým staré podéní bylo potíráno, ukásel se býti
bescenným.“ Smrtí sv. Petra úřad jeho novy
vanul, ale přee všechnu nepřízeň století v du
chovním a právním smysle zachoval svoji pet
nostwjistotu. Ještěpředkoncemprvéhostoletí
sv. Klement, plně si jes vědom své právomoci,

elal obci Korinteké list, v němě napomínal
ako nejvyšší pastýř církve. Několik roků po

té av. Igoác psalŘímeké církvi, jakožto před
sedkyni spolku lásky, a pravil: „Obyčejně pc
něpjete jiné.“ Mimo to odporučoje církvi řím
ské starost o vzdálenou svou církev antiochén=
ekon. Sv. Ireneus velebí římskou církev jako
nejotihodnější, 8 níž pro její velikou aotorita
každá jiná musí soublaciti.

Papež Viktor hrozí křesťanům vMalé Asii
vyloučením z církve, jestliže nebadon slaviti

mských Velikonoc. „Proč papež Viktor takový
edikt odvážil se vydati", poznamenává Haroack,
eDebylo-li obecně jisto a uznáno, že v zásad
ních otáskách víry přísluší předem rozhodovati
církvi římeké?“ Na počátku třetího století byl
to papežKalixt, který co do věroučnýchadis
ciplinérních otázek bojoval proti mobutným
tehdejším prodům v církvi vzniklým a rozhodl
epornou věc proti nejpřednějším mužům jako
byl Hippolit a Tertulián. Stkvělých výsledků
dosáhl jednoduše tím, že se odvolal na řím
skou tradici. Kčřesťanštíučitelé: Origenes A
patriarcha Alexandrinský Dionysius počet vy
dávají římskému papeti ze evé pravověrnosti.
Včas pronásledování římětí biskupové posílali
četné listy na včechny strany církve, na což
obraceli pozornost svou i nepřátelští učenci
pobanští. Řecký církevní učitel Basilne Voliký
píše papeži Damasovi, kterak bylo od dávných
dob stálým mravem Římské atolice, že křes

- tanské obce Východu listy svými utěšovela a
podporovala. bd

Movhé arůzné námitky byly postapem času
vymyšleny na dokázanou, že přednost Rímského
biskupa, nemajíc původu vustanovení Kristově,
jest pouze umělýmproduktem lidía okolností,
ale výheň kritiky a postopvjicíbádání ve sta
rověxa všdy určitěji dokazaje ustanovení pri
mátu Ježíšem Kristem. Proto obzvlášť vhodné
přesvědčení nejstarších dob církevníob vyjádřil
uv. Ambrož: „Ubi Patras, íbi eoclesia (k 16jest
Petr, tam jest církov).“

Zkrátka řečeno, Machar ve své jedno
etrannosti, se kterou třeba míti jinak soucit, neví
Gooela nio o výsledcích, které sjistila v mejnovější
době historická krssha. Pro Machara plnost a
snalost vědecké práce neexistuje a nedivmo 80
proto, že v jebo hlavě vypadá jako po vyho
ření. Jak směšné jsou Macharovy zabijácké
sáměry protikřesťanské, osvětluje také po jisté
stránce Mommsen. Tento dějepise0 německý
nevydal čtvrtého dílu svýchŘímských Dějin
proto, še původ a vátěsství křestum.náboženství
s dějinných sákladů nemohl sobě vysvětlili. Pře

seného Ččinitele z dějin není tak enadné, jak
dii minores, jako Machar, sobě předetavují.

Nestačíš se ani oblédnonti, a již ženiál
nima kulturnímu historikovi v blavě samíhá
se myšlenka jiná. Pozorujte, jak Marhar po

"strkuje do předu císaře Konstantina. Nejlepší
anovníci byli prý nuceni tasiti meč proti nosite
ům orientálského jedu, ale marně. Dle Ma

ehara všechno šlechetné úsilí římských císařů
pokazil vlastně Koustantin, jenf paktoval s no
vým nepřítelem, 8 novým bohem. To byl
vstup křesťanství, neboť Konstantin učinil je
státním náboženstvím.

Již mnozí před Macharem vykládsli, že
o vítězetví křesťanského náboženství nejvíce
ee př.činil Konstantin. Tento výklad není bez
paivnosti a dosvědčuje, jak autorové i apiso
vatelá jeho javu elábi, aby pronikali dějinné
pdálosti. Donikveme-li jádra sporné věci, ma
sime posuzovati otázku 8 hlediska Koustanti
novy politiky, kteráž chtějío nechtějíc musílu
přijati jako dokázanou skutečnost, še vříší
jest jiš většína křesťanů,které dále potinčovati,
ohrožovalo by bezpečnost státu. Konstantin
tedy, udě.iv kře-tinství nábuženskou svobodo,

jádřil jen skutečný stav věcí a dobře úsvu
dil, že prospěje blahu říše, když poddaní ta
kvvým velikým počtem budou ee cítiti bez

posní a když uejsvuce pronásledování pro náfenské přesvědčení, uvá slly badva moci
"věnovati vnitřnímu rosvoji státu. Nehledě
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18 před tím dobyto nezávisle
oustantinově. Toto ovšem Mn

motonea)dívá na historií těkM na hvězdy. Dobu
následování nazývá Machar hysterickým2.
čednickým šílenstvím, které mělo příchuť per
verse. Ovšem, kdo s takovou duševní peryer
sitou odkryl v Neronovi sneusnaného umělce,
Jsko to učinil Machar, jedné důsledně, kdyš
s ftonšže perversitou | chce ohlodávat | kře
uťanské mučednické oběti. Kdo obdivuje ee
velikosti smyslných orgií Neronových, není

schopen podivovati se duchovaí vznešenosti
mučedníků. To jest docela přiroseno, a není
v tom záhady.

Miovíce hlavně k soudná veřejnosti, té
šeme se: jest se všechsvětu historií felté
fena, která tři stoletá měla , jiš pro její
polorsmní umírali? Kdo umřel, aby potvrail
historii Alezandrovu, Caesarovu? Nikdo ! Dělati
histori! krví, utvrzovati svědectví dějinné tři
sta let smrtí a vytrvale smrtí — to není-ší
lenství a perversnost, nýbrž hrozná reálnost,
která 60 všemi důsledky přesvědčající pravdy
Jest nejlépe *vystižena výrokem Paschalovým:
„Věřím svědkům, kteří se dávají Skrtiti“ A
roti těmto slovům (francouzského myslitele

t plivoutí Macherovo stupidností tlustou
jako odeněk. *

Po těchto dokumentech kulturní Macha
rovy zdatnosti uveďme něco pro zasmání. O
přednášce Macharové v Kralupech píče kterýsi
pokrokářský nadšenec v „Čsse“ takto: „Obe
censtvo vnímajo ducbaplnou jeho řeč a rosu
mělo jeho vztahu k dnešní době. Můžeme s ra
dostí konstatovati, o zájem o pokrok a oprav
dovou vzdělanost se vamáhé.“

Kdybychom u těchto pokrokářských do
pisovatelů předpokládali opravdovou vzděla
nost, domýšleli bychom Ge, še padejíce před
Macharem na břicha, pronášejí vlastně na svou
modlu krvavé satyry, jako to provozoval da
chapiný Petronius vůči Neronovi. Jelikož však
s jejich vztahu k dnešní době vysvítá, Ze na
rozum svůj nesmějí nakládati, aby 60 nozamo
tali, oelse od nich oné Petroniovy fortelnosti
očekávati. Zajisté nio neprospívá velebiti Ma
ohara, když celý avět vidí, že syn Heliůvy
všem potřebným vědomostoem ukazuje záda.
Konec kovců všechno naavědčoje, že inteli
Gonce Macharova a jemu oddaných pokrokářů
vykonává přechod přes Berezinu a že proje
veje býřivost, kterou si baakrotáři oblibují
před svým pádem ...

1 Homer něbdy podřímuje Dr. Kramá* na
pražské schůzi prohlásil, aby nebyla Jido brá
oa víra, pokod nebude možno náboženství na
braditi vzdělaností. 9 prvou částí jeho výroku
souhlasíme, 6 drubým však nikoli. Druhá část
Jest Již prototeké pochybeos, že činí ústopky
prvé. Jeonf celé davy lidí, kteří jiš dnes
Be domaívají, še jejich vzdělanost skutečně víru
nabrszuje. Rozvádime-li výrok Kramářův po
drobněji, děje se tak proto, že učiněn byl mu
šem směrodatnýma še podporojenebezpečnou
povrchnost módního nazírání o vzdělanosti
tam, kde vzdělanost jest malomoona. Oststně
Jest to otázka, které neřešíme jen my katolíci,
aje mé tu též své elovo roznm, filosoůe a
všechna zkašenost.

Hledime-li k tomu, Ze věda jest podstat
nou částí vzdělanosti, mosíme říci,že nábo
Šenstrí a věda svým původem, oborom a cílem
zásadně od sebe se liší, a tadíš nemošno mlo
viti o nějaké nábradě. Ovšem styky mesi nimi
jsou. Zdaž jsou známyony nejdůležitější otásky
Šlověka: odkud jsem, jaký jest můj cíl 8 omysl
života, jaký jest můj poměr k Boha? To vše
vstshoje se k řáda nadpřirozenému, který na
bývá otále většího výzosmo vědy ja-nějším
poznáváním, že viditelný hmotný evět jest jen
částí skutečnosti a ojkoli skutečností oelov.
Poznáváme-li vždy určitěji, če harmonie avěta,
že úžasná účelnost ve zvířectvu © rostlinotva
Jsou jen zovnějším výsledkem, puk musíme
notně uzvati, že podstata a původ ověth mení
v něm samém, nýbrž ze ním. Náboženství kře
ofanské jmennje tento původ B -hem a vytýká
člověko vztahy a povinnosti, které má k nej
vyšší Bytosti. Náboženství tedy tyká se řáda
nadpřirozeného, kdežto vzdělanost (věda) jest

blaho časnéma. Náboženství prohlédá k oněm
potřebám člověka, o které vzdělanost vomůže
se postarati, byť i chtěla.

Ze vzdělanosti zajisté jsou to vědypří.
rodní, které nejmohotněji zaujímají člověka, a
bylo by Ise tudiž domaívati se, še by dě

ženství nahrazovaly Bejlépe. Ale, Eu podivu,právě vědy přírodní nejvíce rozaěsují myšlenky
nábošenské. Hvdsdář, jenž v obromajícíchpro
storůch olodáje n vypočítávádráby nebéských



těles a posoraje voškoremjejich řád,při
zodesoyom, jenž v šivošlstva a rostiinskru 6
úžssem znamená předem stanovenou účelnost,
meuspokojají se tím, po vybadali. A proč ne

dostačají jim vědecképosnotky Protole dašeh chtějípronikaomti za mese pozn

pěrdz rotožetoalší poodpovědechnaotásky,00 jim neodolatelně vtirají. Otásky tyto

věsk sobe větší vzdělanost nedovede ukojiti,tože přenášejí se ze přirozené hraníce.
P Proš pak K doatačovala vzdělanost Hor
ecbolovi, Sevorrierovi, Ampérovi, Voltovi, Fa
radayovi, Lapparentovi a mnohým jiným voli
kým učencům, kteří při veškoré své vědě bylí
duchové hlaboce náboženští? Odpověď jest jen
jedna. Protože náboženství vzdělanosti nelso
mabraditi, o kteréž pravděnemusí se ani dlonze
diskotovati, neboť jest dána lidskou přirose
ností samou. ,

Odkud jsem, jský jest můj cíl a smysl ži
veta? Na tyto otásky odpovídé jen vábožen
ství. Tady právě hlásí se ke slova světov
násor, jak jej podává oáboženství křesťanské.
Základem tohoto násoru křesťanského jest, že
svět jest viditelným a přirozeným sjevením Boha.

Při této příležitosti není sbytečno, zmí
níme-lí se o dvou pojmech, které nepřesně
jsonce rozlišovány, spůsobojí druhdy nemilé
smatky. Třeba rozlišovati totiž mesi pojetím
meboli výkladem světa a světovým názorem.
Výhlad světa v nové době jest jiný, neš byl ve
etarověku. Ptolomeovský výklad na příklad
učil, še země stojí a kolem ní že alunce obíhá,
kdežto výklad pozdější záleží v tom, že slance
stojí a še země jest jeho oběžnicí. Výkladem
ovětovým jest teké učení o původní mlhovině,
ze které postupně vytvářelasotělesa nebeská,
V nejnovější pak době vzniká sase výklad
jiný. Svělový násor jest odpovědí na otázku,
Zda jest Bůh a zda jest posmrtný život. Bvě
tový výklad jest tedy něco fyuického, svě
tový násor jest něco motafysického. Obthá-li
semě kolem slunce nebo elance kolem země,
to vše e otázkou, zda jest Bůh a zda stvořil
ovět, nemá činiti právě tak, jako obsah určité
koiby nemá činiti e otáskou, sda koiha byla
tištěna starým ručním tiskem, nebu moderní
rotačkon.

Moderní svobodomyslníci obyčejně veliký
nákled vedou na řeči,že církev katolická ačila
obíhání slunce kolem semě. Nikoli církev, nýbrž
katoličtí theologové byli příveženci starého

klada světa, a kdyš učil novému výklado
operaík, přijali výklad Koperníkův. Příjímali

starý výklad ptolomeorský právě tak, jako jej
přijímali učenci lsikové. A na začátku sedm
náctého století otel se onen anámý konflikt
s Galileim proto, še apojoval nový výklad
avětový s výkladem bible, neboť církev, pro
zíravě ai počínajíc, nemohla připnstiti, aby
bible podléhala měnícím se výkladům ověta
a přírody. Církev měla v živé paměti slova
av. Augustina, že Písmo ev. není koihou pří
rodních věd, nýbrž jen ačitelkou pravd nábo

fenských a mravních. Jest tedy Desprávno,kdyš se mnoho píše a ještě více mluví, že
elrkovní avětový systém Koperníkem byl vy
vrácen. To bylo by pravda tehdy, kdyby elrkev
evětovému systému učila. Tomu včak tak není,
neboť cirkov učí jen světovému másoru, še vše
mohoucí Bůb jest stvořitelem všeho.

(| Zdálo-li by se komu, že timto rozlišením
dvou pojmů vsdálili jeme se od projednávané
věcí, pak odpovídáme, že i tato úchylka dosti
osvětluje mínění o náhradě náboženství vzdě
laností. Po ačiněném rosboru jest zřejmo, že

světový názor křesťanský sám vybovoje
in tužbám lidským, ke kterým vzdělanost

szmo sebou ce nevstahuje a ani vstabovati se
nechce. Naopak, nepředpojatý člověk poznává,
še Křesťanskýnásor světový rozvojem přírod
ních věd mocně jest podporován. Ztohoto ble
diska přejeme vědě věčho sdera. Ať vědci

zkonmajíSnikujív tajemSo ode pebonožem, ať ají v tajemství tělesne ch
Deto svířectho, rostliného a lidského čirota.
nechť bedají v malém objliném zrnka, nebo
skoumají Sivot mohutného daba, nechťzaměst
návají se bacíly ve vodě nebo ve vaducho, —
všechny výsledky jejich badání ukasojí, že
všecka příroda v nejmenších (Í největších vě
eech jest zázračné dílo pořádku, promyšleností
a účelnosti, které nemlaví nož o všemohouc
nosti a moudrostí Sfrořitele, čímž podán jest
povný důkaz, že náboženství má ové arčité a
trvsié místo, s něhož vzdělanost uemůže je
vypaditi a nahraditi:

-| Ainěleséči co? Dne G. ledna vBesedě
„Čaam“ vypíral p. J. H, (Herben ovšem) české
veakovaké ženy. Látky k traktáta poskytl ma
dr. Pachner, jenž oe o ženách těch rozepaal
ve vánoční příloze „Lidových Novin“. Dr.
Pachner dával semocným ženám r pemocnici
tyto otásky: Vyjmenujte slovanské národy, jež
snáte. Drobá otázka byla: Proč lítá balon?

: Jaké znáte moviny, časopisy, listy?
tvrtá: Kdo byl Napoleon? Pátá: Jak sejmo

cí rod rakosský náš ší
nauk Šestá: Kdo byl JanHas? Jiná odleka:

Kolík dílů světe mámea jak se jmenojí? Jme

najte tři nejslavnější muže české. Dr. Pachnerbyl prý uděšen, uvažoje o výsledku své inte
ligentní skoušky. Předem zatane na mysli
otázka, jak se oporášil dr. Paobner skoněsti
šeny, které hledaly v aemocníci pomoci a ne
přišly tam, aby se s vjmí děly „inteligentní“
pokusy. Dr. Pachner říká sice, že mu to bylo
uloženo, ale o tom lse vážně pochybovat, neboť
posud jeme nikdy neslýšeli, že by některý
primář byl kdy nařizoval k účelům lékařekým
skoušeti nemocné, abý o výsledku zkoušky
mohli se Jékaři Pachnerové v novinách tak
naivně rozepisovat. Kdozná život našich ven
kovekých žen, otáskám Paobnerovým ae jen
zasměje. Apřesto zkouška vybyta velmi aapo
kojivě. Vsadil bych hlavu, že a mnohých žáků
a žákyň vysledek byl by mnohem borší. Uve
fejnil-li dr. Pachaer své nabyté skušenosti,
podal dokament nejen o avétn taktu, ale také
umožnil, aby veřejnost právem byla aděšena
nad ním samým, jaké to dával otásky ženám,
jejichž povinností jest hospodařit a vychovávat
děti. A že i bez těobto vědomostí naše ženy
dobře výchovu a domácaost obstarávají, svědčí
život co nejvýmlavněji. Co má dělat balón,
Napoleon, díly světa atd. s myšlenkami ženy,
která se od rána do večera dře až do úpada?

Pomysleme si, že by nemocné ženy daly
ze svého obora a zkašeností otázky dra Pach
nerovi. Mošná, že by nebyl odpověděl správně
ani na jedna. Uveřejnil-li písemné odpovědi 86
všemi pravopisnými obybami, lze sí o tom
leoco mysliti. Při nejmenším jest nešetrností
dávati na pospas tyto chyby nesoudným po

směváčkům, Kterých Jest dnes tolik, že by sejimi řeka zastavila, a za drahé nemůže takové
jednání podporovat dobrou pověst brněnské
nemocnice, které se snadno mohou venkované
obávati, aby v ní nebyli natahování na skřipec
smělých a zároveň naivaích zkoušek z inteli
Gonce, protože do nemocnice chodí 8e jen s ne
mocemi. :

J. H. v „Čase“ ei na poskytnoté kůstee
jak náleží pochutnal, Kde pak naše venkovské
ženy dnesi Táboriteké leny, ty byly vzděla
nější, protože hned v prvé bitvě Zižkově bo
jovahi bratři i aestry. Nelsecitovat všech dů
sledků, které J. H. z toho vysoakává. Vzpo
mínáme všek, že černohorské ženy bojají také
po boku mažů, a přece nikdo ze skutečnosfi
t nevyvozaje jejich vzdělanost, aby se a
lidé obecně novysmáli. Způsob, kterým J. Ho
věci pojednává, svědčí o takové titěraé mali
chernosti, že to překvapoje u Časopisu, jek
prý jest psán pro českoo inteligenci. Samét
oretické formalky, které se nimravě třepetají

dd prončom Šivota, samé frásičky, snašícíhny zjevy oarážeti ne jedno pokrokářeké
kopyto.

Prof. Thomayer ve „Zvonu“ roku 1906
práví s tohoto oboro také zajímavé věvi.

vrdi, še v Praze a v okolí jejím jsou lidé
růměrné inteligence, kteří nedovedou odpov

i Dg otázky po věcech nejenámějšívh. ,který vybylodbornou Škola, byl tázáů: Kdo
sast 2 Odpověděl: „To jest ten, b

ee hd slarnostů Ubřazení a spořádánílidé
popletli ei Komenského 6 Kaminským. Pražan
akademického vzdělání nevěděl ničeho o nejpa
mátnějších místech v Praze. Prof. Tbomayer
resigaovaně poznamenává, že obecné vědomosti
a soudnost brosně málo pokračojí, nebo jsou
tytéž, jsko před třiceti roky. Nechť tedy J. H.
mete v Praze, kdež takovou dobu osvěcuje a
neché ho Jlarp nebolí o venkovaké šeby. Kdy
bychom uvedli pravopisné chybymládeže, vy
cházející z moderní, dnešní čkoly, byla by diva
dolní póza p. J. H. a dra Pachnera tím směš
nější a jejich pohoršení tím farisejštější.

Obrana.
© boseharakterním boji proti bs

kupu Jegiičovidocházínás zprávaze 62
mého ske: Biskup Jeglič působí v Kraň

sku od r. 1898 jeko a jihoslovanský
tak, že od lido katolického jest všeobecně

pokládán za světce. Jess od přírody statné postavy, koná práce nejobtlžošjší: na př. při vi
sitacích vatává již o 4. hodině a zpovídá často
až do 10. hodiny, následuje pak kázání a av.
biřmování. Odpoledne jest přítomen skoušte
dítek, načež ihned pokračaje ve zpovídání až
do 8. hodiny, kdy často | po krátké večeři —
pokračaje. Proto aké právem pokládal xs
svou porianost vyhorěti přáníjihoslovanských
řečníků oa sjezdu erbských lékařů a přírodo
spytod v Bělebradě. — Eco lépe mohl býti
povolaným k úkola tak obtížnámu? Oo to byl
také, který svrátil moc „pokrokářů“ kraň
ských svým blahodároým působením. Dlouho
přemýšlela sloba pokrokářů, jak pomstíti se
za utrpšnou porážku. Od r. 1898 nic však ne
mohla nalézti v celém životě biskupa vskutku
apoštolského. Konečněměla posloužiti brožara

jeho „Pouk Zeninom jn novestam“ — avšak
sle posloožila| Kujhu vydal nákladem vlast
ním, titulpraví, šejest jemprosnoubence a manšcle.
Neznámým způsobem (I) kniha přes zákaz ble
kupův dostala se do jistého knihkupectví, kde
zakoopili „pokrokoví reformátoři“ přes 3900
exemplářů a ihned též chtěli překládati do
němčiny. Dříve však ještě ve svých umrav
čajících novinách kárali „nepoučestnost“ bis
kops. A dobrý kšeft račalí, vždyt nejlépe
kajha ee bodila mladým Jidem (ač i titul zněl
Jinak),knibata až dvaceti KI placena!| Přišel
zákaz biekapův. Snadno však si pomobla po
krokářská chytrystika. Vybrala věci choulo
ativější (o vichž ae radil bískop i v překlada
německém na př. s P, Noldinem) a dle svého
spůsobu ve své „pokrokové“ tiskárně

donty!! Dio bisbupovome bí , nýbrě „pobkrokářských
reformátorů“ přelošeno do němčiny u odtud i do
českého jasyka. Štarali se i o překlad do ital
štiny — ale tam mají časopis hodný svého
názvu „Asino“ (Osel) a ten vykládá více a

jasnějin- Machar| A výsledekpokrokářskésloby imský povstal jako jedem muž.
Konány četnéschůse —tak jen jednunedělibylo
takových schůsí přes 70 po semi, zasílány pro
jevy úcty vznešenéma velepastýři, jejichž ub
sahem bylo, že lid tím více lne k němu, neboť
jest přesvědčen, že každé slovo poučné vyšlo
jen z jeho otcovského srdce. V Lableni kde
vlastáě vedli slovo „amravnělí pokrokáři“,
čítalo takové shromděděnípřes 3000lidí. Mnosí
8 ošklivostí i od „mravokárných reformátorů“
odstoupili. Když viděli, jak neblaze končí vý
eledek reformátorské práce, pohlaváři ve svém
shromáždění prohlásili, že „strana“ a jednot
Jivci těmi, ktaří tak psali, nic nemá, což uve
řejníli i ve svých novinách „Slovenski Narod“.
I lékaři „pokrokoví“ saslali biskupovi | odressu
daly a usnání. — Pozn. redakce: Putrno tadíž,
že pokrokáři páchali vlastoč Jpodvod a ulič
nickým způsobem páchali to, nad čím marký
rovali farisejsky rozhořčení; šířili takovou
četbu mezí nedospělou mládeží. Není divu,
že pak před roztrpčeným lidem honem trom
bili na ústap a koktali jalové výmluvy.

Tentokrát židovskému listu věříme.
V česko-židovském „Rozvoji“ jest uveden výrok
rabína Kohlesra: „Bible není ačebnicí židov
ství a ten, kdo nevěří v bibli, jest lepším
židem než ten, kdo v ni věří.“ To je pravda;
protože moderní dokonalý žid ce řídí talmu
dem ; kdyby věřil ve všem bibli, pak by jednal
zcela jinak a vzpomněl by si častěji na lidu
milné opatření milostivého léta. Košerování ne
také v bibli nepřikazuje, ale v „Rozvoji“ hned
za těmi řádky odporoučí se krám s košero
vaným masem.

Temné otřesy v Makodenii. Misdo
tarocká vláda zklamela lidi poctivé na celé
čáře. Slyšme, jak prorokoval eyn Helliův pře
dešlého roku, když byla udělena v Turecka
konstituce| Dne23.srpna 1908napsal v „Čase“:
„Tarecký člověk vstupuje poprve- na jeviště
jeko národní iodividuum .. A z čeho je Blo
ženo nejnovější národní individuum? Z nejlep
šího materiálu. Torecký člověk je příslovečně
zdravý silák, nezdegenerovaný ani alkoholem,
ani pseadokulturou (falešnon kultarou) etaré
Evropy. Má nervy jak dráty a jeho nábošenstvé
m páteř jeko neblahýmArijojm. Je
čestný, nezná lše, podvoda a falše ... Je lo
gický v řeči, řízný v odpovědi a místo kultury
knišní má koltoru srdce. A ti budoa nyní ros

hodovati o sobě a o jiných... Turecko,ježnikdy(!?) nebralo podrobeným národům jazyk a
víra, má ústavu, ješ saručuje všem lidem osobní
svobodu a rovnost všech . . Nápadně zamiklé je
Bolharsko. Otižádostivý Koburg snil již o ku
runě královské, o připojení Macedonie a bozi
vědí, o čem ještě — zatím ge obrátil vítr a
nejen že mw odnesl všecky ty smy, ale přinesl
odůvodněný strach, že se lidové (1) Turecko
rospomene na 6vou suverenitu nad Rumellí..
A Jisto je, že udělením konstituce přestane
Asie začínat v Cařibradě. Naopak: kus Asie
bade přičleněn těla Evropy.“ Prý turecký ná
rod enad je docela předurčen, „aby 80 ukázal
definitivním spořadatelem oeadů našich jiho
slovaoských bratří: snad bade tento silný,
zdravý, poctivý a přímý kmen asijský krysta
lisačným střediskem, kolem něhož se seskvpí
velká konfederace národů balkánských.“

První veliká kaňka na rozpočet Macha
rův padla prohlášením Koburga za krále. Ná
sledovalo povraždění 30.000 křestanů, popravy
idealních Bulharů. A teď — o brůzo — Mla
dotarci, před nimiž lešeli Pražané na břiše,
provádějí barbarství nejanrovejší, takže Make

donie jest před povím „Nár. listy“ dna 10.Jedna otiskly těžké obžaloby, z ichž vyjímáme
aspoň toto: „Evropa nechala maskovaným ty
ranům volnou ruku.. . Does jit je všeobeoně
známo, še turecká konstituce byla jen klamem,
še v Turecku dnes jest hůř neš bývalo“ | Vládě
Mladotorků „ide jeu a jen o vyhlazení křes
fanských národů v celé osmanské říši... Ter
čem jich sloby je krásná, ale nešťastná Make



tanů, které se zabývaly čistě kolterními idea
mi... Školám jinověroů Mladotorcí vzali ataré
privi'eje, dané jim Starotorky .. . Na pořad

přišly vraždy, ukrotao ti, a násilí všeho draha.raždili Srby i Balhary pomocí najatých
vrahů, jimž předem zajistili úplnoa jistota
života a úplnou svobodu ... Žalář bitoleký
je přeplněn. Vězňové hrozně jsou mučeni. Sta
řičkou matka Stefana Petrova vyvedli za město.
Jazyk z úst jí vyňalí a pohrozili, še jí ho vy
říznoo, nebude-li vypovídat to, 00 jí policie
napoví, Ubohá zšílela! (Pak prý Tarci neberou
jasyk l). . . Všechen tarecký tisk soptí na
Bulhary i Bolharsko, až šílí... V Sofijis po
celém balharském venkově všade.se pořádají

probostní schůze proti tureckým násilnostem.“le úvahy té užívají Mladoturci proti Slova
nům zbraní nejš pinavějších. To je tedy te pří
má páteř. Tadíž syn Heliův viděl do budonc
nosti zrovna tak stkvěle svým začazeným da
lekobledem, jako viděl dc doby antické.

Pokrokářská demumelace. V den
katol. sjezdu učitelé-vojáci zaslali písemný po
zdrav tracejezdu. Za to byli vojenským soudem
potrestáni. Pokrokářský tisk hned lhal, že toho
jsou vinni kněží. Teď tu lež opakoje „Čes.
Učitel“ přidávaje ještě novou omáčku. Nato
odpovídáme, že o takové „klerikální denun
ciaci“ nevíme oic; a také by byla naprosto
zbytečná, ježto by pukrokářům blavy nenapra
vila, sle pomohla by jim k dryáčnicky ukaze
vané „mučednické koruně“ Kdyby bylo chtělo
naše duchovenatvo připraviti odvetou, smahlo
si u vojska stěšoval ma pepické nadávky, které v
ty dny se ozývaly z kasárních oken, za nimiž
dleli ve vojenském mundora — vychovatelé
národa. Tak surové nedovedl zde kněžím spí
lat posod žádný formao.

Zato však v témže čísle „Čes. Učitele“
jest zaveden moderní způsob denonciántetví
výpadem proti p. říd. učiteli Náglovi, o němž
promlavíme důkladně příště.

UB- Kuptosi
důležitý sple:

=-KAREL IM. 
OTEC VLASTI.

Cena32 hal. Pon objednávkách
Objednávky vyřizuje

administrace „Časových Úvak“ v Brodei Král

Politický přehled.
Při doplňovací volbě na Novém Městě Praš

ském obdržel mladočech dr. Rašín 1776 hlasů
rad. státoprávník Bokol 765, nár. 800. Slavíček
671, staročech Mattuš 707, soc. dem. Havránek
483 Užší volba mezi Rašínem a Sokolem koná
6e 19.t. m

Německáporada v Prase minulou sobotu
konaná vepřinesla nic nového. Bylo mnoho
řečí, ale žádná usnesení. Na otázka, bodou-li
Němci na sněmu království českého evévolnon
obstrukci dále dělati, pražská porada přímé
odpovědi nedala. Změna jednacího řádu po
elanecké sněmovny byla to různě posazována.
Se všech stran bylo věsk vysloveno přání po
jedaotném postapu všech svobodomyslných

čmců na radě říšské. Pokud jde o Český sněm,
projevili někteří řečníci mínění, že Němci
v Čechách nesmějí se lekati žádné oběti, aby
svou existenci v zemi uhájili, a že ktomu cíli
mají pracovati i nejostřejšími prostředky, a
bude-li nutno j možno, pokračováním v ob
strakci. Poslanci němečtí mají volnost taktiky,
mají tedy i možnost pastiti se do vyjedaávání
o českém sněmu. Vláda byla sice na této po
radě zastoupena © pověstným ministrem dr.
Schreinerem, ale z offcielních zpráv o sjezdu
tom není známo, že by týž miolstr byl es
slova ojal, že by jakýmkoliv způsobem byl se
enažil Němcům domlavit, aby zanechali vzdoru.

Německývýsměch.Na sobotním sjezdu něm.
v Praze smál se dr. Sylvestr návrhu Krek
Kramářova na změnu jednacího řádu a pravil:
Mohu říci, že jeho účinek byl pro nás naprosto
roven nule. Jaké my jsme kledli požadavky?
Ministři musejí zůstati, ministři Sohreiner a
Hochenburger nesmějí býti vyměnění. A toho,
co jsme obtělí, jsme také dosáhli. Ministerstvo
nepodalo demissi, my prosadili vůli evou. Ale

naši odpůrci svýmtaktickýmtahem„rodyv poslední chvíli harakiri, aby zachrániliaspoň
polit. čest, Oni nám dopemohli k našemu cili,kte
rébo jame chtěli dosáhnout.—Tento něm. výsměch
potvrsaje ploč politickou snalosta prozíravost
poslanců našich katol. národaích, kteří stále
byli proti obstrakci a odepřeli aktivní účas
tenství na névrha Kramářově, který vyšel
z tieně a etracbu agrárních obstrakčníků před
Galeriemi a ulicemi a který byl předčasným,

dohad nebyla odstraněna obstrukce na um.

Co 4 sněmem) ©Praví se, že vláda
povolá nyní doVídně vůdce obou táborů, aby
stanovili podmínky, na základě kterých bylo
by mošno avolat český sněm na (ří neděle ještě
v druhé polovici toboto měsíce. Zdá se, že
české strany by evolily k odkázání vládních
předloh o jazykové otásoe a zřízení krajských
vlád stálému výboru, kdyby sněm bned po svo
lání začal jednat o finaucích zemských. A dle
„Nár Listů“ asiluje nyní dr. Kramář o prove
dení zákonité úpravy českoněmeckého poměru
v Čechách. Za základ jednání bere dr. Kramář
krajské zřízení, jež Němci považojí za nezbytno.
Kramář prý doafá, že dosáhne takových oprav
na Němcích, že krajské zřízení nebude nám
nikdy oa Škodu. Změny prý provede pomocí
křesť. socjálů něm., sociál. demokratů a slo
vanských poslanců na říšské radě. Ale něm.
křest. sociálové odpovídají dr. Kramářovi uš
napřed, že v těchto věcech budou držeti s o
statními Němci.

Zamílnutášádost čes. poslanců. Žádost čes
kých poslanců, aby při příštím ečítání Jida
byla rabrika „obcovací řeč“ nahrazeca rabri
kon „národnost“, byla vládou zamítavě vyří
zena, To by ovšem znamenalo opskování se
starých švindlů německých při ačítání lida.

Vypovídání Čechů s Pruska. Dle berlio
ských listů četným Čechům v Proském Slezska
bylo oznámeno jejicb nastávající vypovězení.
Chystané vypovídání jest velmi rozsáblé a
bezohledné. TakéČeši, kteří mnoho let v Pru
ském Slezsku žijí a Němkycě za manželky po
jali, byli vyroznměni, fe budou moset v brska
opastit Prusko.

Krisa uherská. Poslání Lukáosovo jest tedy
odbyto. Týž nedovedl ani najíti dost osob,
jimž by mohl avěřitivedení jednotlivých mini
sterstev. A Maďaři jaou už syti stálého vyjed
návání, buď chtějí koncesse anab nové volby,
od nichž očekávají posílení. Panovník pověřil
tedy známého Khaens-Hederváryho úlobou se
staviti novou vládu. Ten dle všeho rozpastí
uherský sném a provede nové volby.

Spiknutí v Portugalsku Policie v Lisaboně
přišla na stopu spiknutí anarchistickému proti
životu krále portugalského. Zatčeno přes 40
o80b, mezi nimiž palezají se staří anarchisté,
kteří se již súčastnili při spiknutí proti králi
otei Karlosovi. . .

Úsporné kuchařky
jřové, která právě v podeAnuše

psaném vyšla. Kniha tato

je opravdu uměním; cenaknihy je2 K,
vázanéK250,poštouo 30 hvíce.Na
skladěv každém kmi zejména
v nakladatelství Bohdana ©Melichara

Z činnosti katol. spolků.
Čermilev. V neděli dne 16. t. m. pořádá

katolická národní jednota svou valnou sohůsi od
poledne o 2. hod. v místnostech spolkových. Po
řádok obvyklý. Přednášeti bade p. J. Orlický
s Hradce Krdavé. Členové, dostavteš se se svými
přátely všichol!

Týmiště m. Ori. Křesťansko-sociálnílido
vý spolek náš dne 9. t. m. valnou bro
madu « „Panském domě“ za četného účastenství.
— Z jednatelské zprávy bylo patrno, že spolek
váš v aplysulém roce Vyvíjel utěšenou činnost
jak v obledo poučném tak i sábavném. Z řečníků,
kteří zde předná eli, eluší jmenorati p. Dra Rud.
Horského, říšského poslance a faráře ze Šárky,
p. J. Dovrtěla, předsedu moravské omladiny, dp.
Jos. Novotného, kaplasa z Kostelce n. Ori., vid.
p. Fr. Tomana, faráře x Prahy, p. Ant. Koříska,
úředníka z Hradce Králové a j., kteříšto řečníci

seznamovali nás s přerosmanicým) časovými otázkami o*šeho života 4 organisace. schůsí
pořádal +polek 5; výborových 16. — Spoleksú
častaji =« korporativně průvodu církevního na

„Vakříje.1“ a na „BožíTělo“.Dále Raespolek s' vmostního posvěcení praporu Dra

apoliku v Hor. Jelezí a v hojnémpon sjezdukatolfků eskoslovasských v ci ové. Spo

lečně s organisací okresmí pro Kostelec a. Orl.
pořádal ý ujesd okresní, svláltě
mládeše.Co se týče divadelníchpředstamení,byly
dávány uúásledající divadelní kasy: „Plsmákora
dcera“, obraz ze života od Fr. Ratba, „Z české
domácností“, veselohra od Dra Karla Pippicha,

Dolfi Lenické. Spolekpořádal velmi četné navětí

vený ples, vycházku do Endor, sí n 00s pestrýmprogramem. —Z časopisů rají 00:
pČech“, „Obnova“, „Štít*, „Práce“, „Venkoraa“,
„Týden“, „Maloživnostotk“, „Meč“, „Jitřenka“,
„Lidové Listy“ a j. — Plu spolku jest orginiso- 
vaná mládež, která se echází v ziměpravidelné
kašdý útsrek k „besídce“, kdež a přítomnosti
starších členů některý s absolventů fečaického
kursu o časových otáskéch přednáší. Pak se de
batnje, následují zpěvy, žertovné výstupy aj- —.
Stav jmění spolkového jest atěšený. Na spolkavý
prapor přispěli vldp Jan Vítek, farář 10 E,
vldp. Frant Malý 20 K, dp. Frost. Pradič,
kapiau 2 K a dp Jan Šmike, kaplan 1 K. Všem
dárcům tyslovoje spolek vřelé díky. — Za č:nov
úiky spolkové pro rok 1910 zvoleni: vidp. K..
Dvořák, farář, opět za rádce du:bovního, p. Martin
Typit sa předsedu, p. Jos. Votroubek za mfeto
předueda,dp Frant. Komárek, katecheta, za jedna
tele, p. Jan Kozelza pokladalka,do výboru: pp.
Jos. Bedrna, Václ. H.oušek, F. Hůbl, za náhrad
niky pp L Hladký a J. Eliáé; za revisory účtů:
vlp. Jos. Ježek, kaplan a p Jo3. Panuš. Režizé
rem zvolen vip. J. Ježek. Liítovati dlužno amrti
horiivóho člena a režiséra spolkového + Josefa
Těmy. útodníka pojišťovny, jemně projevil p. před
seda Martin Typit saslouženou vřelou vzpomínku.
— Doufime, še ani v budononosti spolek ve ové
zdatné čionosti neochabne, ale ještě ji více ve
všech aměrech rozvine! Zdař Bůbi

Červený Kestelee. Z obšírnéjedoatelské
správy o činnosti zdejší jednoty katolické vyjí- 
máme: Vminulém roce 1909 konal výbor 8 nebůzí.
Členské schůze byly 4; veřejné 3; řádná valné
hromada1. Přednášeli: 1. dp. Al. Roudnický,ka
tecbeta zo Žižkora: O tiskn; 2 dp. VojtěchHer
nych, katecheta zdejší: O Václavu Kosmákovi;
3 p. Jos Katnar z Hradce Králové: O otázce
dělnické a všeodborovém odražení; 4. vip. Frant.
Prudič, kaplan zdejší: O vlivu hospodárnosti na
štěští rodinné; 6 Týt: O jmění mrtvé a divé
ruky; 6. vedp. dr. Frant. Šule s Hradce Králové:
O potřeběorgavisace; 7. sl. Fr. Jakubcova, re
daktorka z Vršovic:O tenské otázce (dvakrát)..
— Kromě těchto přednášek byly přednášky cesto
pisné při vetapném, provázené světelnými obrazy,
promítané vlastojm světelným strojem. Dp. Jan
Řezníček, katecheta zdejší, přednášel v obsedů
spolku pětkrát: O- drahé české pouti do Lárd;
vip. Prudič, kaplan, dvakrát: O svécesté Švýcar
ském a jišním Německem. (Oba ochotai json i
jinde přednášeti v místech nepříliš vzdálených).
— Divadelních představení bylo 5. — Spolek sů
častnil se četnými členy: echůzo důvěrníků dec,
organisecí v Hradci Král., krajinského ujesdu
v Bystrém, kraj. sjezdu v České Skalici a katol.
sjezdu v Hradci Králové. — Členové v slušném
počtu odebírali křesť. lidové časopisy. V obroda
svém galožil spolek loni ve věsch obcích 10 míst
ních organisací, jež mají 1140 členů a odebírají:
168 Štítt, 116 Venkovanů,9 Obnov, 53 Ji ,
7 Selských listů, 6 Lidových listů, 36 Mečů, 37
Naší mládeže a j. Spolek sám má členů: 67 čin
ných, 73 přispívajících, 1 čestného. Pokladní pře
bytek v r. 1900 jest 167 K. Na dobročinné,ka
tolické a vlastemocké účely daroval spolek losi
216 K. Knihovna má přes 400 svazků. Při valné
hromadě 2. ledna 1910 zvoleni byli: předseda
vdp. Karel Bauch, farář; místopředseda p. Josef
Libnar, pekař;jednatel vip. Fr. Pradič, kaplaa,

k p. R. Kavka, kovář; výboři: p. Jiří
Možíš, p J. Semerák, knihorník; p. Al. Kulda,

dp. J. Řezaíčak, dp. V. Hernych, p. J.Hraj.p. A. Kabeček, p. A. Kébrt, p. Fr.Kejslar. D
činnosti: „Zdař Bůhl*

Bakovka u Přelomče. Dne 9. ledna
sehrála naše katolická mládež divadelní
vení: „Jakou našel Jakub motlu na zlou Tekla“.
Mladí ochotníci se vysoamenali. Zvláště sl. A.
Ladvíkorá sehrála Tekla tak opravdově, že Jakub
(p. Klubíčko) mobil skotéčně pocbybovati, že ji
ukrotí. Velicedojimala pak svým pokáním. Heskou,
samilovanoudívenkou byla el. Mí.Ludvíková, kterou
její Jeníček (p. Panchártek z Bělé) opravdu mohl
míti rád. Všeobecnou veselost budil p. Čepaký
v úloze čachrajícího žida. Jeho pravým opakem
byl rozitfoý p. starosta (Fr. Žáček), který na
kouso všedobřeporovnal.Též Baruškaa její ná

te dobře drželi. — Velký anál p.Pillory
byl účastníky přepiněa. Opět se ukázalo, že ro
steme. Nepohořeli jsme jako agrárníci při prase
čích hodechv pátek na Sylvestra, nakteré ne
přišli asi rozumní evaogelíci, protože nechtěli u
rážet náboženský cit katolického lida. A tak „také
katolíci" (bylo jich dohromady | © muzikanty asi
20)muulliseasičinit,nešspořádali2krmatky,které
na oslarů lotoliního Sylvestra obětovaí.
Musilo jim býti = asi nevolno, poněvadia

dávali pak „ *, že jim nepřišlipomocZato prý ami jedennepůjde do divadla. To más
jenom o,aspoň nekaxili zábavu. Adobře by
byli udělali, kdyby byli doma zůstali i ti, kteří při



divadle ve vedlejšímistnosti bráli „na šrac“ vy;tebioance, še to badilo všsdbečnou
iGčastníky. IMtajemejen, že se k této obstrakoi

saíšíli sousedé, jich, třeba še jeounašimiod
párci, dosud jsme cl vážili. Potvrdilo se tu, že ani
dodivé hlava neochrání člověka od pošetilosti, je-li
aaslepen záštím. Musite se, pánové, e tím jíš emi
řiti, že v naší obci je jit větětnablásíci se ke
straně katolického lidu a že to svým štvaním
a madávůním nepředěláte. Nejlépe bude, když ci

te a vámi ma všech stranách a „studeným“ dejte
„pobej. mohli byste se nachladíti a dostati rýmu a
pak byste teprce nadávalí a (to či s nás nikdo
negfeje. poněvadě víme, jak to omíte. Ovšem
trochu ochlasení by vám neškodilo. Jeden s diváků,

Pelmá. Křest. soc. spolak paní a dívek po
Hidal na Hod Boží vánoční ee školními dítkami
váhoční bru „Štědrý večer“ od Kousala, jiš « las
kavé ochoty řídil dp. K. Kučera, duchovní rádce
spolku. Učinkující zhostili se vesměs Čestně úloh
vvých 'Obzvláště andělé, Fideu, Spes a Charitas

ira, Naděje, Láska) vžil: se důstojně do svých
hb. Bovněž i číperof koledníci a malý Jaroslá

vek velice se líbili. Neméně i úlohy domácího
pána Tvrdého, Dobromily, Jácbyma, Anny i Janes
byly od účinkujících velmi zdařile podány. Vpře
dehře sbor pějících andělů v nebi, kde Prozřetel
Boat andole Fides, Bpea a Obaritas lidem k dobro
činění na svět vyellá, jakož i dohra těchže pějících
addělů v'nebi jímaly diváky úchratně, obsvláště
obrás po-lední, bengálem ozářený, až k slsám do
Jimal. Veškeré zpěvy s nevšední pílí oaovičil a
me harmonium doprovázel ředitel kůru p. Fr. Ko
re.tko, za Čež mu spolek tímto vzdává aopřímný
dí! Stejně srdečný d:k platí i bratrské jednotě
katol. jinochů a mušů za laskavé půjčení spolko
vébo jeviště a sálu, který byl diváky až do po
sledaího místa takřka přeplněn. Aby tedy všem
vybověno býti moblo, opakovala se bra na Nový
Tok při rovněž přeplačném sále podruhé. Dp. K
Kučerovi za jeho obětavost, námaho a ochotu,
wjakon ae celého řízení divadla laskavě ujal, vo
láme-z plna srdce upřímné„Zaplať Bůhl“ Rovněž
k pp. rodičům ra oběť, již ochotně pro své dítky
přinesli, jakož i všem účinkujícím, i těm, kteří
jakýmkoli způsobem ku zdaru představení nápo
mocai byli, -platí náš upřímný dík.

Velká Řetevá. Po delším čase pořádala
opět naše odbočka všeodbor. odrušení důvěrnou
schůzi dosti četně navštívenou. Bylo přítomno asi
200 osob. Přítomní byli též členové sdružení
s Ústí n. O, České Třebové a Malé Řetové. Po
sahájení schůze br. Jirouškem zvoleno předsedni
etvo, načež ujal se slova vp. P. R. Vala, kaplan

sdrafování na základech náboženství a mravnosti.
Vysvětlil, žo pro dělníky stává všeodbor. edružení,
pro rolníky sdražení zemědělců a mimo tato adru
šení ještě zvláštní volsá organisace, do které může
přístoupití každý, poněvadt v této se platí zcela
nepatrné příspěvky, pouze 10 b měsíčně. Řeč vp.
místy vážné, místy Žertovné, propletena příklady
se života těch, kdož opustili tábor Kristův, půso
bila ne přítomné mocnýmdojmem a když vp.skoněil,
odměněn byl bouřlivým potleskem. Po přednášce
vyžádali si slovo: mistaí p. farář, pí. Bímová a
sl. Štantejská ku věcným poznámkám. Doslovem
a poděkováním předsedy přednášejícímu i účast
bikům sa vzorné chování schůze skončena. Na
tomto místě děkujeme vp. P. Valovi, še tak ochotně
našemu přání vyhověl a váem bratrakým organi
sacím + okolí doporučujeme, by si vp. P. Vala
ku přednášce pozvaly; on zajisté, pokud mu čas
dovolovati bude, každému rád vyhoví.-———>
Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,K o tn s
Jindř. Francokasynové

v Pardabicich.

Doporučujeme tento domácí výrobek co nejvřeleji.

Zprávy místní a z kraje.
. Vánoční dobe. Nejradostnějšíevátkyvroce
ji uplymaly. Tklivou poesii vámoční rosladilo po
aěkud nepřiměřené deštivé počasí a pak hrozná
katastrofa železniční u Uherske. Náboženský cha
rakter vánočních avátků však neutrpěl ani letos
Ba svém významu, ačkoliv zrovos letos namahali
6e pedplacení židovští ná. ozdmici vyvračeti víru
v Bošstrí Ježíše Krista po vlastech českých.
Chrámy naše bylyo svátcích jako jiná létapioy,
protože duše lidská je přirozené křesťanskou a

loešiti, — V Hradci Král. v katbedrálním chrámu
Páně sv. Ducha vykonal všecků slavnostní bobo
službe J. JCze.nejdp. biskup dr. Josef Doabrava,
Jesž zavděčil se rěřícíma lida zejména arou velo

be.Siren rohy v Boplen uvřmi:slovysv. Oyivestra. p. biskup přesvěd ,

dokázal kromě jinými důvody zejména z události
při železniční katastrofě, že obraz Kristův vduši
lidskou vrytý nedá se úplně vymasati žádnými
lidskými amyšlenkami. Vdobě rozhodné před tváří

nýbrž ku blesateli učení Kristova. Velepastýfská
promluva časovým svým obsabem sanechala hiu

ný: přesvědčivýdojem v mysli přečetnýchposluchačův. , .

Zprávy diecésní. Jmenováníjsou: p. Jan
Veverka, asseesor círk. sodu, b. notář, professor
a katecheta na učitelském ústavu v Hradci Krá
lové a p. Ant. Hrubý, b. notář, ředitel biskupské
knihtiskáray, skutečnými komsistoroími rady a
assegsory; p. Dr. Jos. Novotný, professor theologie,
prosynodalnoím«xaminatorem; p. DrC. Hugo Do
skočil, professor theologie, vicerektor v b. kněž
ském semiaáři, sekretářem b. manželského soudu.
Ustanovení jsou: p. Frant Wolf, farář ve Velké
Zdobnici, za faráře do Kostelní Lhoty; p. Josef
Novák, farář v Bělém, za faráře ve Velké Borov
nici; p. J.a Rouš, kaplan Smidaraký, za koop.
do Kuklen; p. Fr. Kopecký, noomysta, za kapl.
do Smidar; p. Jos. Sedláček, kapl. v Trhové Ka
menici,za administr do Nasavrch; p. Jos. Krkoška,
kaplan v Kocléřově, za kaplana do Teplice (We
kelsdorf); p. Vojt. Uliver, kaplan v Rokytnici,
sa administratora ve Lhotě Zálesní; p. Aug. Kri
stisn. administator, za kaplana v Pouchově;
p. Ed. Valenta, kapi. v Limberku, ss administr. do
Korouhve; p. P. Roman Lolek, ©. 8. B., koop. v
Machově, za kapli. do Police n. M.; p. P. Innoc.
Kaulich, O. S B., z Břevnova, za koop. do Ma
chova, p. Václ. Bobm, farář v Orličkách, převzal
ezcurrepdo administraci fary v Jamném; p. Jos.
Pobi, farář v Liberku, převzal excurrendo admini
straci fary v Bělém; p. Hog> Bittermano, admi
nistrator v Kostelní Lbotě, za kapl. do Vrbice;
p. Fraat. Póter, administrator ve Velké Borovnici,
za administr. do Vel. Zdobnice. — Uprázdač
ná místa: Rychnov o. K., děkanství, patron.
braběte Bohuše Kolovrat-Krakovakého; Opatovice n.
L., fara, patron. náboženské matice; Bělé (vikar.
Rychnovský), fara, patron. nábož. matice; Jamné,
fara liberae collationis; Velká Zdobnice, fara, pa
tron nábof. matice, vesměs od 1. ledna 1910. —
Na odpočinek vstoupil pan Fr. Krčmář.farář
v Jamném, p. Jan Kubu, osobní děkan v Opato
vielob n. L., nyní v Železnici.

Sohůne městské rady dne 10. Jedna.
Výkas pokladní hotovosti a výkas o činnosti po
licejaí atráte v prosinci 1909 byly vzaty na vě
domí. — Pan prof Bohumilu Hobzkovi. c. k.
gymnesialnímu professoru, vlastníku rodinného
domu na parc. č. 1/XI. na nábřeží Orlice, uděle
no bylo povolení ku sřírení plotu kol jmenova
ného domu. — Paon Joseíu Štěpovi, mistra dlaž
dičskému, povolena byla stavba kolny na dvoře
domu čp. 371 při hranici domu čp. 386 a p. Jaliu
Rassovi, c. a k. dvor. fotografovi, rozáfření krámu
v domě čp. 291. — Udělena byla 1 mimořádná
podpora a 1 sádost za zvýšení podpory chudinské
byla zamítoata.

Hůl se dvěma keomel. Hasičský abor
omlouvá se v „Ratiboru“, še prý není původcem
zákazu divadelních produkcí ve zdejších sálech
Adalbertina, Besedy a Jednoty, nýbrž že to na
drobila jakási komisse. Omluva tato patrně apo
čívá na slabé paměti těch pánů, kteří se oné ko
misse sáčastnili, proto vysvětlíme celou zálešitost
od začátku. Po oelá léta od vystavění Adalbertina
odbývala se v sále divadelní představení a to
s počátka bez hasičské hlídky, ježto v Hradci
žádných hasičů nebylo. Když se sbor hasičský
ustavil, přičiňoval ee, aby se uplatnil a aby po
kladna jeho měla mějské příjmy. Proto se vědy
boršívali hasiči, kdyš nebyli opomenutím ku hlídce
zvání u nejednou si na to stěžovali městské radě.
Tak po léta hasiči konali v Adalbertino blidku
bese věeho strachu, že se jim kdy naskytne
možnost dokázati, že „sou tam potřební. Loni na
podzim přišla do Adalbortina divadelní společnost
ZOllnerova, o níš se intendaotura Klicperova di
vadla domaívala, že bude kookorovati východo
české společnosti. Najedeni se v basičích ozval:
svědomí, že pro divadlo sál v Adalbertiou ne
vyhovuje a še oúemohon nésti zodpovědnost za
možné nebody. Tato citlivost, jestliže nebyla ú
čelněobjednána, přišla náramně vhod intendantaře
a proto bylo zažádáno sa úřední komisaj, která
se také v sále odbyla. Do protokolu diktovalí pp.
Hlávka a Hejeman růsné nápady, a jest se diviti
jejich blahovůli, še mežádali naprosté abourání
Adalbertina. Tak vypadá ta naše samospráva!
Kdyby nad námi nerládly c. k úřady, musila by
se vždy minorita odstěhovati £ Česn aa severní
točnu, protože by nesnášelivá většina ji odtud vy
štipala. Pánové šli s komisse domů a nerapomněli,
že kašdá hůl má dva konce. Když novyhovoje
sál Adalbertina, nevybovají ovšem ani jiné sdejší
sály a tak hasiči vyvolali otázku uutných opravi
pro Beseda a Jednotu. Drašstvo v Adalbertinu
provede opravy zcela snadno a bude bez ohledu
ma kyselou tváf avých příznivců pořádati dále svá
shromáždění, ale jinak to bade s Besedou a Jed
notou. Ja. o0 Beseda a Jednota pro bespečí ná
větěvníků upraví, mení sice naší ataroatí ale u

praviti se musí, neboj v Rakousku dosud není
dovolsnostavěti krematoria pro mrtvé.atim méně
pro živé. Tak to je tedy s tou komissí, za kterou
8e hasiči nyní ukrývají.

desličky v Adalbertine. Každoročně
provozovaná vánoční bra těšila so také letos po

Letos nastudoval a provedl
p. Wůnsob ml. vánočaí hru od Haráka, přičiniv
k původní komsposici několik svých vložkových
sklsdeb. Hlavní váha této hry spočívala v orche
strálním průvodu, který proved! velmi delilkátné
sesílený hudební kroužek zdojších přátel umění
hudebního. Všecko uznání zaslouží hudební krou
žek jak za svou uměleckou zdatnost tak i za svou
píli, jakou věnoval provedení této skladby. MO
žeme s potěšením koratatovati, že pan Wůasch
vzrostl v dobrého dirigenta, jenž dovede i větší
těleso hudební zdatně ovládati. Hru na scéně vy
pravil se zdarem p. Štroff. Fšvecké eíly byly po
nejvíce ze začátečníků slošeny, proto přece však.
zbostily se svého úkolu velmi zdařile. Zejména
úloba anděla. dráteníčka a chudé dívky velm. se
zamlonvaly. Že ataří ochotníci opět dobře si vedli,
netřeba ani zvláště připomínati.Návštěva vánoční
hry letos trpěla konkurencí diradelní společnosti;
byla sice velice slušná, ale slabší nažli jindy. Po
hřešovali jsme účast zejménu těch, kteří by po
dobné náboženské hry podporovati měli,

Ples jedmety katel. tovaryšů odbývá
se 6. února t. r. v Adalbertinu. Hudba vojenská
pěšího pluku čís. 42. Jednota žádá své příznivce,
aby při zahájeném zvaní hojně subakribovali, pro
tože výtěžek plesový je zvlášť důležitým prame
nem příjmů ku hrazení spolkového vydání.

Vánoční hra v Borromaou. Dne9.
t. m. provedena v Borromaeu s plným zdarem
zpěvohra vdp. dra Rad. Šetiny „U Jeeliček.“ Di
vadelní sál byl přeplněn vybraným obecenstrem.
Súčastnili se: Jeho Excel. nejdp. biskup Doubrava,
p. míst. rada Steiofeld, pp. Dr. Fiedler, více pro
fessord, p. plukovník Jirotka atd. Šatinova hra jest
velice melodická, snadno přístapná; stavěna jest
na třech mot.vech: pastorálním, andělakém a králů.
Melodie jsou důsledně propracovány, přiměřeně
hlasům, vpravdé umělecky. (Koleda ze III. jednání
jest otištěna v „Čes. Hudbě“). Zpěvobra má do
vedný dramatický spád. — Provedení bylo volice
svižné, úspěšné. Režji měl septimán Dardík, spěvy
nacvičil oktaván čl. Mersič, vrobní řísení převzal
sám komponista, který vypracoval orchestrální
bodbu talentovaných studentů do posledních de
tailů. Celá scéna tvořila jednolité těleso, jehož
středem byl dirigent ; budilo nadšený podiv, jak
i malí zpěváčkové přesně a 8 jistotou nastupovali.
Dojem představení byl velice povznášející; každý
divák odcházel s plným uspokojením. Jeho Excel.
slovy srdečnými projevil před odchodem tcelému
tělesu velikou pochvalu. — Jeho Milost daroval
chovancům na zřízení divadelní garderoby 20 K.

Dobročinný kemitét dam ko slavnosti
Vánočního stromku vo zdejším ústavě pro hlucho
němé dne 33 prosince m. r. odbývané opatřil 48
převlečníkůa 3 kráskézimníkyprochlapce; 3 mm.
japičky, dvoje Šaty a 40 vestiček pro dívky; 12
metrů tmavé látky, různé barevné zbytky Štrukan
na eprávky šatů oblapeckých , 30 tuetů šuěrovadel
k botkám, 6 kusů modrých tkanie, 12 tuctů knof
lků, 12 olvek černých nití, 1 kus černé gumy, 32
přadena bavloy, 3 tucty báčků, jehlice ku pletení
a špendlíky; 10 m tkanic, 6 párů černých rokavic,
24 přadénka červené bavlny ku známkování, 10m
lemovky a 1 věneček pro dívku k prvnímu av.
přijímání. — Mimo to zaslaly následující dámy
tyto dary: pl A. Czurbová cukroví, pí M. Dudková
Jablka, ořecby a fiky, pí Boh. Kořínková 6 párů
poněsob, pí Al. Šantráčková 8 sukně, pí M. Špal
ková cukroví a nejmenované paní 12 kapesních
šátků a 6 límců; dále durovali pp.: V. Javůrek
20 K, H. Pešek cukroví, V. Rážžčokoládu, fíky
a ořechy, J. Špalek růsné zbytky na správky šat
slva © nejmenovaný obrázkové knihy a 4 modli

tební knížky, továrník UE se Smiřic zaslalbedna vína a Jo.. Voženílek z Předměřicdaroval
pytel mouky jako novoroční dar. — Ke slavnosti
Svatomikulášské zaslal p. V Rášž fiky. — Ředi
telství ústavu jménem chudých ohovaoců vzdává
slav. dobročinnému komitétu dam nejuctivější diky
za lásku prokazovanou blachoněmým svěřencům
opatřováním potřebného prádla a šatstva, děkoje
dále všem příznivcům ústava za dary zaslané
k vánoční slavnosti a doporočaje chovance další
jejich přízní i v roce tomto. Zaplat Bůhi

Ples společenstva hostinských, výčepníků
a odbočky Českoslovsoského článictva „Otakara“
pro Hradec Král. a okolí, ačkoli ade poprve byl
v roaměrech větších pořádán, vydařil se pěkně.
Návštěva byla slušná, mistraá hadba Kmochovy
kapoly těšila se obecné pochvale, dekorace byla
nádherná. Ples poctili návštěvou vážení příznivci
stavu číšnického: živnosteaský komisař p. dr.
Fiedler za p. míst. radu Steinfelda, starosta spo

lečenstva hostinských p. Al. Hofbauer a enspolečenstva hostinských páni Hronovský a Hájek.
Z obchodolků a dodavatelů súčastoili ce pouze
pp. Michálek a Štorch. Z pp. bostinských se do

věnována číšnictvu pozornost slušná.
Valná hromada dámskéhoodboruÚstřední

Matice školské v Hradci Král. komati se bade



©ponášlí dne 17.leden 1910 ©č.hod. odpojedtí vmistnostechobedníkuchyně.——
Penčěníobratalíné e k.

atel úřada v Král.
dodáno 94.535. Peněžních

82.569, doručeno88.404. Poštovních poukázekpdáno 42.406 (ma 2,224.918 K), doručeno 67.001
(sa 2,508.5609 K). Příkasů pošt. došlo 1056 (na
74.145 K), vyplaceno 895 (na 21.682 K), vráceno
791 (na 53503 K). Do pošt. spořitelny vloženo
na 58.487 aloš. latků 8865.301 K, vyp va

7.260 poukázek 4,198.898 K. Peněžní obrat uprkladny 39,273.708 K. Telegramů podáno 16.791,
došlo a dále vypraveno 18.785. Služba u telefoau
118 stanio): rozhovorů meziměstských 17.258,

peší podáno 6.034. Dobírek poštovníchdošlo
9.885. Dle podacího protokolu vyřiseno dopisů

a že agesda rok od rokusilně
Žertevmý ledem. V pondělía v úterý

byla teplota až 8 stapňů C ve stínu. Sýkory
v měst. parku radostně cinkaly a docela i hmys
venku leckde (čile poletoval. Zimovadorné rostliny
nabývaly svěží zeleně. Teprve včera padl popra
bek sněhový. S velikou livostí se čeká, kdy
už konečně budo led 6 , Hospodáři se obá
vají, že setba vymřane.

Ustavující valná hromada okrosní
jednoty živnostenských společenstev pro správní
okres Královéhradecký so sídlem v Hradci Král.
konati se bude v neděli 28. ledna 1910 o 2. hod.
odpol. v zasedací síni obecního zastupitelstva (vedle
Živmostensko-čtenářeké jednoty) v Hradci Králové.
Pořad: 1. Zahájení valné bromady. 2. Pan dr. F.
Ulrich, zemský poslanec a starosta městaHradce
Král.: „O založení obchodní a šivnosten. ústředny
v obrodu obchodní Liberecké komory se sídlem
v Hradci Králové“ 3. Pan Vít Pavlík, I. tajem
ajk Zomské jednoty řemesl. s živnosten. společen
stev: „0 účelu této okresní jedooty“. 4. Volba
© členů výboro a 3 nábradníků. 5. Schválení ros
počtu na rok 1910. — 6. Volné návrhy. — Pří
tomnost všech interessen.ů nutne! Volné návrby
sutno podati písemně dle $ 10. b) stanov. Pro
případ, že by so v ustanovenou bodinu nesešel
dostatečný počet delegátů, odbývá se drahá valná
hromada o hodinu později e týmě programem,
která platně ae nenášeti bade bos ohleduna počet
přítomných delegátů.

Dva veliké obrazy oltářní, hodicíse
nejlépe do menšího kostela nebo kaple, jsou lerně
na prodej. Obrasy představující sv. Václava a na
nebe vzetí Panny Marie jsou úplně nové, velice
krásné, se skvostnými pozlacenými rámy.Malba
olejová na plátně. Kdo by si přál svědětíbližší
podmínky, nechť dopíše redakci t. I.

Společnost „Krákora“ uspořádalave

středu dneĎ. ledna t. r. na rozloučenos se Česropery v hotelu „Černý kůň“ v Hradci Králov
večírek, při němž účinkovali pí. Kurzové a al.
Hoffmannová a páni Charvát, Perši, Vrba, Hrádek,
Baloun a Pištále. Výnos tohoto večírku a výnos
před tím p. L. Geitlerem pořádané sbírky dopl
alla „Krákora“ na 100 K, jež zaslány střední
jednotě českoulovanského herectra na podpůroý
foad a Asyl berectva. Tím dovršila tato společnost

1000 K odvedených v době 1 a '/„ roku 4márodaí a dobročinné účely mezi tím: U.M. S.
470 K, Komenskému 87 K,České Vídai 65 K,
ma milion dvoubaléřů 60 K a mnobo příspěvků od
3 do 2 K.

Pectivý nálezce. Dne 10 £ m. malesi
boboslovec p. Rudolf Procháska obnos 10K, jejš
odevzdal na policejním úřadě.

Náles svrchnilkm. Ku konci měsícezáří
mebo v říjnu stratil se v Hradci Král v Grand
botalu jednomu knězi šedivý svrchník. Původce
krádeše ovšem nebyl « domu. Proto bylo marné
hledání. Nyní však jiš jestzloděj chycen; ukradl
také kasn s jedny spodky. Svrchník byl u vioníka
malezen a jest uložen na četnické stanici v Hradcí
Králové, kdež bude majiteli odevadán.

Fillálka Záložníhoúvěrního ústava
v Prase, Joscískénáměstí,zabájiladno3. Jedna
L r. svon činnost ve velmi vkusbě a pobodlně a
pravených místnostech paláce Obchodní s živno
Stenské komory. Filiálka těší se v Praze všeobecné
oblibě a doporučujeme ji všem bývalým „hrade
čákům“ v Prase bydlícím k ukládání svých přebytků
a vůbec k obstarání všech obchodů bankovních a
eměnárenských. Adresy svých známých, nakteré
by se liálka s ofortou obrátiti ospamte
přímo filiálce do Prahy. —

. Problašují, že p. Frant. , stavitel
v Hradci Králové, na mojižádost ustoupil od koupě
domučp. 107. sde, začež vzdávám v. staviteli
vřelý dik. M. Novotná.

Při doplňovacích volbách doodhadní
komise pro 09. daň s příjímu, provedených ve
dnech 4. a 5. ledna 1910, zvolení byli následující

vé: V II. sboru zvolenPa člena p. .-arelchter, obchodník v Hradci . a za zástupce
člena p. Antonín Hanuš, obchodník v Hradel
Král. — Ve III. sboru svolení byli za členy pé
nové: Jan Jarkovský, rolník v Bělči; Fr. Vydra,
obchodník v Nechanicích a sa sástupce členů pů
mové: Jindřich Ženlšek, správce školy v Sedlicí,
Josrí Zeman, rolník vRoudnici.

Drobnosti = E.. zlem. Někteří
ovuzodé s Kuklen dno 98. dubaa 1704, aby
královéhradecký magistrát rychtáře VáclavaHuška
„trrhl“ a „účetsí ogt“ ma něm oval.

ol č. 788. a 962.) (Pozn. red.
Zrovna jak se děje všude nymí.) — Boku 1813 a
1818 stavěla so alinice s Koklea do Libilau.
Délka uilnice obnášela 46329 nábů; na město
Hradec Králové připadlo 1570 sábů, na vesnice
Královéhradecké 1966 sáhů. (Missiry 1804. líst
82 a 88.) — Dne 8. července 1814 ozmámil po
Heejní revisor Jos. Rfleoberger, še Jan Vacek na
kolikerýroskas nechceodstraniti dřevěný komín
v jebo domě ne macházející. Komín byl z rozkasu
magistrátu vybořen, o čČeměprávo chtátské po
dalo 20. Července t. r. zpráva. — silnice

BHHradoe Krákrré PoaČaklena v he hi,ipadající na ec, byla vsrpnu přovza
do správy c. k silničního ředitelství. — Dne 81.
listopadu 1814 konals se dražba oa dovos kameno
k štětování silnice sa Kukleny aš k Taroru po
třebného a sice 182 kost. sáhů na rok 1816.
(Haapt-Repert. č. 855., 1045., 1685) — Z roka
1859. Doslovaě: Wischetřowany dne 10. Mage
858 Wikowiho Pas, swire se začalo sapalowat,
Horkostj Krwe. Ale zubu, ne Kratanu, any lašy
nibrs sdobriho Krme (kremoní) 86 Rospastj lost)
mnoho, dowolowaj. Ostatne sa Zly nemotz, G8
Kwirogy (kaviraji). Fr. Horžinka Prifowanj Znal
Zwiržecj nemoc). (Listovna Královébrad.) V.P—a.

Jmenování. ProfessorJanJežek,naJu
vyšší reálce pražské, rodem z Chvalkovic u České
Skalice, byl od J. E. kardinále a knížete arcibi
skapa pražského jmenován konsistorním radon.

Lušee. Dne 16. ledna t. r. bude v hostinci
p. V. Vosyky důvěrná . na níš promluví
slovutný řečník vedp. dr. Fr. Salo,professor a č.
kanovník s Hradce Králové. Po této přednášce
promluví k ženám al. Fr. Jakobcová, redaktorka
„Jitřenky“ s Vršovio. Všichni dostavte ce 0 3.
bod. a saujměte v Čas svá místa.

Výsledek porady v příčině mouzo
o hos zem čeleď a © učně, kteráse
konale v Pardabicich dne 16. prosince 1909 s pp.
obecními starosty, sástu tivoostenských spole
čenstev a rolaiotva 1. Usnesenojednomyslně, sby
zemský výbor království Českého byl okresním
výborem požádán a sice na sákladě příslušných
usnesení obecních úřadů okresu pardabakého, sa
bájiti sa spolupůsobe „Zemské J dnoty řemesl
ných epolečenstov“ akci E dodlení sákonitých
ustanovení, dle nichž osobém v stáří do 16 let
byla by zákonem zakázána práce v továrnách, 8
co se týče domácího průmyslu aby podobnésb
konité ochranné předpisy byly zavedeny.Zároveň
aby byla vláda, psk na říšské 0
dnošní resolucí vyrozumění. 2. Aby při obsazování
uprázdočných míst brán byl co nejintensivnější
zřetel na tuzemské (domácí) uchazeče. Ď. Aby
okresní výbory na Českomoravské vysočině požá

dány byly učiniti vhodoá zařízeníje rostředkování práce sdravější, jako jest a po
dobné práce domácího průmyslu, pak proti uni
kání pracovních ail do ciziny, t. j. sa hranice
zemské. Poznámka: Na poradní sobůsísastonpení
byli: Zemědělská rade království Českého. c. k.

tnost. instruktor společenstev a ©. k. okresní
bejtmanatví v Pardubicích, Porady se tž
interessenti s okresů Holice a Přelouč. Usnesení
bodu 1. resoluce stalo se jednomyslně.

Veřejná čítárna v Pardubicích po
persé námaze obětavých činovníků konočač vyke

ruje sa rok 1000 značnýrozkvět. Přibno tisko
pisů i čtenářetva. Celkem darováno půjčo
vánodočítárny 45 časopisů,před eno35če
sopisů. Příjmy za rok 1909 149408 K,
vydání bylo 108546 K.

Provádění „or

nálují,wepřčíkejí,ab
Bent, (Protok ;

lekých“ valeb
oharaktarů!

Botva bylo po volbách, přišel člen nového výboru
du sdejšího jednoho obehodu. Kdyš etál v krámě,

naslecki s vedlejší místhosti vysloviti několik jmenadejších občanů.Tu snámý donášeč, jeně:ci také
e oa pokrokáře, vzchopll 80a utikal do bostinco

p. Dejmka, věrného to tele zdejších evangelíků
a oznámil mu, še slyšel čísti v privátním domě
volební listky. P. Dejmkovi oči radostí jen sářily.
Přibral s sebou jako svědka bývalého Hidíciho
učitele p. Johna a 0 li jako na koni vapit

. starostu Kolbánka. Peo sterosta K nek si
odplivi, klidně čel a vytáhl ze akřině volební
listky v nejlepším pořádku. Páni sbledli a odtáhlí
e dlouhým nasem bez vábné kořisti steď rostru
dujíše chtěli sechránitip. starosty Kulhánka —
čest. Pokrytoi mesi pokrokářiprý nejsou | — Njní
jeme očekávali plní svědávosti, koho nově svolený
pckrokový výbor Dude voliti sa sterostu a to tím
vloe,
Listeeh“: „Bylo by sáhodno, ab
rostu jiš poslali, kam patří;

dosavadního sta
má a voe

Bířit o jeho činnosti, posečkáme 8 tím až po volbě
představenstva. Je na Čase, aby se nyní svolil
starosta, který by měl lepší sájem-a porosutoční

ji
asi uvažoval, maje otéže v race: „DP ;
je již starý pán, což abyae později vzdal? Anebo:
aby?..Jeme lidé smrtelní... Pak by p. doktor
se chopil vesla a já bych utřel hubu a to naše
trasa nechce, lo se nesmí státi! Já musím
prvním radním a hloupí katoštcibudou gti 5
evangelického starosta a nebudou ani vědět,.
k tomu přišli“ Proto se vše za zády p. doktora
Kratochvíla směnilo. A také se to proto prý stalo
— jak prozradil výbor p. Jos. Mikolášek, aby so

ešlo možnému novému spojení představenstva
s továrnoa p. dr. Kramáře.Pan doktor Kratochvil
svolen radním třetím. Poděkoval se všek — jek
ma také kázale jeho čest! Dělník.

Lidumiinost soc. dem. v Chrasti.
Kdo nevidí tovární poměry s blíska, těžko by
uvěřil, jakým peancem jest věřící katolík mezi
soudruhy. Tito „sastanoi dálnictva“ propásledají
ubohého proletáře katolického tak bescitně, jako

by byl kapitalistickým vysavačem. Maněnbomínáme na to, jek při zřisování našeho Všood
rového edraže.í sami někteří neskušoní katolíci
Hkalí, to že mení potřebí. Viděli byste, milí pázi,
co by dnes s věřícím .idem bylo, kdyby se ne
mohl aspoš trocha opříti o svoji organisaci. Vždyť
už to platí u soudrahů za meodpustitelný „proti
dělnický“ hřích, když jde katolický dělník de
kostela. Prý se bojuje proti klerikalismu jeno
ale katolík nejmírnější dostává přitom bičem. Ne

nad masanost soudrubůl Nám to připadá,jako une již připravoval antický stav „dobře opatřený
řimských otroků“ maobarových. Ve zdejší továrně
na obuv dávají soadrazi Ba jevo' svoji přenilu
způsobem zoela bezohledným. Dělaík jinéh> somý
šlení jest tam dtván a snáší nejbrabší spílání.
Y mioulých drech byl přijat do práce továraíkem
p. Mischkůnigem dělník, který býval sice dfive

soc. demokratem, ale R soznání radých švlad.fa té atrany vystoupil. 60 rozumí,fe.
se vztekunad takovýmkaolfetvímhned proti oddil
hněvem sršeli jeko podráždění čmeláci, aby tak
dokázali, jak se má rudá svoboda eykládati. Mati
vost soudrahů byla podpálena tím více, že ten
dělník jest švakrem nenáviděného našeho 8ekr.
táře p. Majora, kterému scadruzi nemohouani 25

jméno přijíti. Dělníkovi hrabě apíláno, prýKe
do továray proto, sby drabým dělníkům obeukrádal. Nato si soudrazi ovšem nevspomaěli,

se r s chudých svých kapes dobrovolcůmeakutečné přitivníky dělnictva, kteří ovšem za tačký
plat ochotně dokazují dělnictva lásku laciným po
chlebováním. Dělník naší strany jen s krajním
sebezáporem může mezi sondruby vydržetí. Osý
vají-li se protí nám tak často pepické nadávky,
pak to nemůže býti Ihoatejno tádnému charakter
nímu člověku, který v sobě trochu citu má. Bý
valý člen katolického sdrašení p. Nevečeřal také
se pěkně vybarvil. To amad se odměnu, že mu
kdysi byla katolická podpora dobrá. Vádyt ma
bylo vyplsesnosa jedinýtok ne podpořes naše

sr + K. dny doběstávkyna„ ss národními ngjim sobáoaké
mezi tou basdou i 1 o
Nevečeřaloví připomenoati, de bandou se 2 9
uhromášdění lupičů a slodějů. A takovými lidmi
my rozhodné nejsme. Zato by však mohl dobře
věděti, co vš ee n-kradli dělojekých peněz rudí
kasiřia jiní soc. dem. poblaváři.Zdaš jest pan
továrník o tom uvědoměn, jakých je do
pouštějí na náz soúdrůži, zaměstnaní v jeho zá
vodě? — L:č jestliže myslí soudruzi, šo se ne

cháme jejich s sastrašití, jsou ma bráno,vém omylu. e na své straně notoliko právo,
ale i oporu vo své silné organisaci.
přešly, kdy 00 báslivě krčilo
Preto voláme | ke všem
=básně schovávají: Stájte povněna etráži, po
moste nám v boji! Vystou
uvidíte, jak se s rudých .
Obraňte všude svoje přesvědčení, jako ten,který.
radějí továrano opustil, než by přijel na svou číjí

chomoat. Uuzazujte všude v pravém
„lásku a ovědomělost“ Boc.demokratů !
volnost každému, ale sasloužesý posměch bychom
etráili, kdybychom si nebájíli svobodu vlaateí.

udaj ozesisovaný řídicí| učitelobkee uau 0

vbrsku opustíposoudníchaférách,kteréssvo
aborn staly, při nichž školní mládež sa svědka

i
zůstati Divine se, še školní

inspektor sáloditost tato tak ponechal na bladko.C



et Piton, Vl velicepřek i
přítomni, byli velice p nebotsdařilým přednotem, | mlad tjkKensm ouirovešerní

pobádka“ byla naNosý rok epekrréna Člstý výnos.věnován místním chudým šákům. Zásluhu o tk
: kmé mlstaj t
== tel Har a a pas yd
Laušman, jimž vsdáváme tisíceré díky.

Z Hemže u Choemě. Prvníples okresní
erganisace českoslov. mládeže 1o.kovaké okresu
vysokomýtakého kobám budedne 26. ledna 1910
v bostinel p. Ondráčka. Čistývýtěžek bude vě
pován na ařísení okresní organisační knihovny.
Hledíce k účelu plesu, těšíme se, že uálechtilá

ezahaka vzdělánípodpomile potok noěřn:„ najde hojné pory u jaců, kte
pomů přítomsnatí zdárný výsledek plesu pojistí.

"Fratmev. Oprava. Používaje dobrodisí 19.
$.zákonao tisku žádámza oprarenísprávyvČas.
Obnova“ v čís. 52. ze dne ŠŮ. pros. m. r. uve

pod názvem „Trutnovský Calaba“ jak ná
dlodije > Neni pravds, že jsem Trutnovský Calaba,
ale pravdos jest, še teprvé ode dne 35. září t. r.
Trutnovským Calabon budo. Neni pravda že jsem
v kaší když ao proti mě rázně ozvali uárodní 80
elelisté, ale pravdou jest, že pro různost nábleda
o výchově českého dorostu jsem se s některými
pázorové rosešcl. Neni pravda, že se počet abo
nentů mého listu z toho důvodu aecrrkl na 60,
ale pravdou jest že list snad právě proto 1.000
tisíc) platieieh odběratelů dosáhl. Neni pravda,

bych ehtál svůj list za 9000 K menčiné věno
tati, ale pravdou jest, že o této záležitosti jsem
peměl poiřebu soikým v menšině mlaviti. Není
pravda, že jsem své vzácné oluiby a své pravo
pisné péro nějakému befredaktoru nabízel, ale
pravdou jest, že existence mějekéhochefredaktora
mě známa meni. Neni pravda, že jsem své „u
přímné vlastenectví“ okázale ukssovánín na ubohé
nekřtěné své děcko prováděl, ale pravdou jest, še

čeho toto proto ubohé menia že jsem použe jakoecb žádál a žádám no křest, se blavně i zápis
do české matriky. Neni pravda, že pokrokáři Be
při vspomínce komu dělali reklamu ošírají, ale
pravdou jest, že ne jen pokrokáří, ale všichní
evobodomyslof lidé — aniž bych toho žádál —
nyni více než kdy jindy se spravedlivým pužadav=
kem mým sypatojí a mě podporají. Není pravda,
Zeběhám jako s keresem abych několik nových lidí
pod svůj vyrudlý deštník přílákál, ale pravdoujest,
že kores vůbec neznám, še neběbam, ale chodím

vě vážně, že noré lidí pod vyradlý deštník ns
že ne vyrodlý, sle rok starý, od rmy J.

Novák v Prase koupený deštek a to jen kdyš
MW — údtím. — J.ndřich Calata, redaktor.

Tratnovská menšina nemátolikpeněz,
eby si mohla dovolíti nákladnou masopustní zá
bava; proto zajisté jí přijde velmi vhod ukázka,
jak píše český redektur. Kdo jen trochu srovná
naši proticalebovskou lokálku sfertovnou opravou,
hred ubodne, že jsme ten romaniický výplod u7e
Ťejhovati nemuaili. Nezmá-li Calsba „kores“, my
také ne; psali jame tobě o keseru. Pečlivě jame
dbali, aby nový menšinový pravopis byl vytištén v
opravě dle předlohy Calabovy; už proto, še časo
pis úřední opravu měniti nemá.— Zatím k opravě
asp- několik slov. Ve epolcich národních, kde
chtěl Cal. hráti prim, dohrál vůbec; až na několik
málo věrných stoupenců se proti němu celé men
Šina ozývá; proto soad tedy prčet odbřratelů
tolik „stonpl“. V Trateově neméplatících abonestů
asi 60. Lodé kají, že v čas ukakce bylo čísel
Da Yosejček a teď že Bo unedou pod paždí. Když
viděl, še se jedná vášcě o mložení úpického
„Věsteíka“, chtěl postoapiti svůj hat sa 9000 K
a mínil se usaditi v redakci ze dobrý plat, kdežto
vydavatelstvo mu nabízelo suad 8000 K. — Nahle

l článek do „Obnovy“ proti p. Vlčkovi.
vlášiní shodou okolností písmo přípisu k daešní

obraně připojeného jest velice podobné písmu,
Jimž napsán list proti p. Vlčkori. Kdo sám tu
záhada vysvětlil? Příšté ei poríme o té opravě
ještě věcíjiné. —

Různé zprávy.
Agrární ebstrakee, kterákoačilaveli

kým fuskom, jest částí agrárního tisku všemožně
omývána. Leč pravdu těško zatalovati. Proto není
divu, še sám agrární „Rodný hraj“nupsal obezřetně:
„Dnes ještá besmáls celý národ stojí udiren a ne
rozamí a bobužel větším dílem také pocbybuje.
Neboť na politické akuky byli jeme za poslední
tři leta hodné uvykli a v teskté předtaše děsili
jsme pe nějakého nového. A takový přemet, ta

Krek-Důrichovu nevyhautelně musilo raniti celý
"národzávrati. Aještě ani dnes,téměřtýden po

K KOmu V zá tonee li ména j

u timto tak divným rozuslením poslední spletité
uitnace politické jen otóží apřátelí, zejména kdyš

oním aj Jedaotlivýmivlivnýmičinitelipokými podávané, jsou tak málo přísapay a

tadižtakmálo vé“ —Patrao..e řádky
ty pesl člověk, politicerozumí. ovůj
nétor mírně,al

Bohatý sklad
knih, hudebnin
a antikvariát:

doporučuje

východočeské knihkupectví

D. L. TOLMANÁ
v Hradoi EKrálové. 8

gaP* Zásilky na venek franko
při poslání peněz předem. - 

Seznamy sdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

Agrárm:k © agrárnicich. Spolusakla
datel ográrnl strany AlfonsŠťastný napsal ve svých
„Selakých Norinách“: „Jame stranou vládní k vůli
tomu, eby seděl agrárník v ministerakém křeale.
Zdá ae, še so dnes ani nechápe, co to snamené
vůbec míti stranníka ministrem a Co to snamená
zvlášť pro agrárníky. Vědyť přece ústava nezná
žád.6 pravomoci Héské v záležitostech zeměděl
ských, jsk tedy lze osmati ministra orby vůbec?
Ale na místo, co bychom se měli vší mocí vspírat,
aby záležitosti ty se vyřizovaly ve Vídai, boníme
se za ministerstvem orby sami, obětujíce miliony
své na jiné země! A přece si zemědělství máme
spravovat sami doma! Ale na tom není dosti. Co

k to znamená pro stranu míti ministra ze sebe?
o přece snamená býti stranou vládní. Ptáme se,

je-li ten celý eměr politiky rakouské takový, aby
Češi ho mohli podporovat a v kterém ohledu?
Sasd v oárodoím? Soad státoprávním? Snad
v sgrároím?“ Dále uvádí tato slova „Venkova“.
„Dnes, kdo skutečně bude se chtí, nějak ve sně
movně oplatnit, musí něco vědět, mas být schopen
vášné práce, musí imponovat svým nadáním, 5vou
skušeností a svým roshledem.“ K tomu pozname
nává, še toho potřebuje strana agrární snad víc
vež jiná. Pokračuje: „To w ndě velice schásl, vebiceamusísakaždoucenubýtisískáno.Velká
strana pottebuje mnobo. Toňv bylo potfeba již
dříve, nikoli teprv nyní následkem znemožnění
obstrakce, s míž to nemělo co činit. My jsme již
před nějakým časem o tom v listu tomto psali a
poukašovali k po.řebě :oho, co dnes hlavní list
od poslanců našich žádá. Ale téžko na člověku
žádat to, co nemá. To, co chce list, není věcí po
slanců, to je věcí voličů, ktetl musí schopné lidi
pro svůj tábor bledat.“ Prý by če tací pracovníci
měli bledati mezi vsdálenými národoboap dáři, ke
tolíky a velkostatkáři; ale Štastný dobře sné a
gráraí úpibaly a proto dodává: „Nejsme ovšem
tak blábovými, abychom si činili naději, že se
předáci naší strany bodou vší moci sašacovat o
získání schopných mužů s naduvedených táborů.
Lidská ješitnost je tuze veliká, než aby nebránila
tomu z obavy před zastiněním .. . Takový po
litický jeneral přec. bned tak nepastí jivého
k vesla, aby ho předčil, i kdyby viděl, že pro
jeho vlastní neschopnost národ byne.“ — Patrao,
že padařovský Šuroalsta velmi dobře problédi
„Dystrost, vlastenectví a obětavost“ svých agrár
ních kollegů.

Amerika proti drahotě. Z Ameriky
doléhají k nám nářky. že tam dostoupily ceny
věel v domácnosti potřebných výše obroveké
V sebeobravé vystoupily západní státy Unie pu
davše kongresu návrh, aby byl zřízen úřad, jenž
by sledoval hospodářský život a dle toho navr
boval kongresu změny celního ta.ifa. k.eré by od
povída:y dočasným potřebám hospodářským. Proti
vlastním zdratovatelům amětuje Bárrh, aby utvu
fen oyl zemský svaz, jenž by věude zřizoval od
bočky sa účelem vytlačování výrobků amerických
trastů a ve společenskou klatbu dával zboží, je
bož ceny v drobném prodeji uměle zdražovány
jsou dohodami obchodního světa. Proti drahotá
chystají se vystoupiti i dělaíci bromadnými atáv
kami a v prvá řadé na 160.000 železničních aří

Důlešitá vyn iproživnostnletvo
vydalo oné mišistelatvo obchoda. Nejsou to
vesměs věci nové, ale mají avůj význam proto, že
snovu a důrazně ukazují, čeho zákon žádá. Pro
středaletvím somských úřadů upotorňeje jmenované
ministetstvo živnosteneké úřady mapovinnost, vše
liké oporědi "žívuvet. řemesel vyříditi co možno
rychle a erent vyhledávání vybonsti odelou Boj

Dosnd ci totiž živnostaletro často stěžovalo,
že s opovědíživnostimohlosoučasně| provozo
vání živnosti býti zahájemo, ačkoli takový živ
nostník k tomu oprávněn nebyl s teprve později,
aěkdy dosti dlouho, bylo muto živoosten. úřadem
sakásáno. Do té doby provozoval nedovolenou kon
kurenci ku škodě ostatního živnostaictva, Často
však, kde neběšelo o zlý úmysl, i ku škodě vlastní;
neš přišel zákaz, zařídil ei takový živnostník krám
a dílnu, objednal zboží atd. Dál- nařizuje s6 živ
nostenským úřadům, aby při opovědi živností, pro
něš nebyl současné průkaz způsobilosti předložen,
ibned byl vydán sákas provozování živnosti. Dosud
se stávalo, še současně nebo dodatečně podána
bývala žádost za dispens od tohoto průkazu, 6
dokud tato žádost nebyla vyřízena, nebyla přiro
sené opověď vzata na vědomí, ale též nebylo 80
časně zahájené provozování Šivoosti zakásáno, Při
té příležitosti ministerstvo obchodu opětně upozot
uje živnostenské úřady, sby vydávajíce živno
stenský list současně avědomily o tom příslnšné
společenstvo, aby mohlo míti členaký katastr řádně
v evidenci a proti neoprávněnému provozování
sakročiti. Konečně bylo živnostenským úřadům
první instance uloženo, aby se vší přísností vy
stoupily proti těm, kteří, ač provozování živnosti
právoplatně jim sakázáno, zápovědí této nedbali.

Krásná Jost ta mašeozemě. Líbí se
nejvíce státní pokladně — ale jen při dávání.
Jakmile tatáž země chce nějaký obnos od státu,
už se finanční ministr na ai mračí. Jak veliké
daně odvádějí země koruny České do Vídně? Čechy
tam posílají 278,854.323 K, Morava 135 664 670 K,
maličké Slezsko 45,495.273 K. Tedy dohromady
560.024 366 K. To činí 42 procent veškerých daní
v Rakonsku (Předlitavska). A co nám z téch bo
batých darů vrací vláda zpět na naše potřeby?
Do Čech 140,417 792 K, do Moravy 40,091.596 K,
do Slezska pouhých 10,614949 K. Dohromady
to dělá 191,224.044 K. Tudíž vláda vydělává na
vás ročně „čistých“ 368 809044 K, z nichž pod
poruje zemé alpské a jiné semě, které nespadají
pod koranu Českou. Věru, krásná a výnosná jest
ta naše země! Jenže aa jejich nivách se pasou
Němci. Ty obrovské daně, plynoucí z našich ko
ranních zemí, platí valnou většinou národ náš.
Celé Rakousko (Předlitavsko bez Bosny a Herce
goriny) měří 300000 km? semě koruny České
dohromady 81.32U km*. Tedy země ty, které tvoří
skoro jen čtvrtinu Předlitavska, platí skoro polo
vicí na společné výdaje, tadíž skoro dvakrát tolik,
co ostatní země předlitavské. A za tyto obrovské
samy vládne se proti nám. Maně nám připadá
přitom oa mysl matiční million. Jsme-li tak v pla
cení otažilí, že dovedeme bez hlesu tolik millionů
ročně odváděti do Vídně, zajisté sneseme i to,
abychom mimořádně v tento čas snesli i mimo
řádné národní daná na million. Tolik jistě do

kášeme. .
Státní půjčka zadána poštovní spo

Fitelné. Finanční ministr Biliňeki na sákladě
smocnění daného ma zákonem s 29. prosince m. r.
zadal rakoueku 4*/, rentu v obnosn 140 mil. K
poštovní spořitelně. Použil tedy ministr k provedení
půjčky státního ústavu. Jest to první a dokonale
provedený důkaz, že stát může si opatřiti peníze
i bez Rotacbilda a jebo společníků, kteří aš do
poslední chvíle brousili si zuby na zadání půjčky
a dobrý rebach.

Odstranění cepu v Čímě uavrhojenově
jmenovaný chef generálního štábu, princ Tsaitao.
Státní rada Čínská rozhodla ae však provedení
návrhu na 5 let odročit. Jako protidůvod Be uvádí,
že cop souvisí 8 mandžurským krojem nyní v Číně
savedeným a že 8 odstraněním oopu utrpěl by i
spůsob odívat se bedvábnými látkami, čímž by
Číca byla velmi ochuzena. Domácí výrobek ustou
pil by cizímu.

Pre Němee vše. Přičiněnímostravských
a frýdeckých Němců dostala se Lysá Hora do
jejich rukou postavením útalny, kterou chtějí roz
šířit. Nemajíce však dosti prostředků, obrátili se
na ministorstvo veřejných prací, které jim v zájmu
turistiky rychle povolilo 5000 K, ačkoliv pro
Úechy nemá peněz, chtějí-li je na věci moobem
důležitější. Aby pak česká útalna a docela snad
někde v německých horách dostala 5000 K so
státních prostředků, je vůbec noslýcháno.

Českontovamská Zálošen v Prase
(Spálená ul. 9 ) koncem prosince vykazuje: Příjem:
284.465-77 K. Vydání: 281.93050 K. Na závodní
podíly splaceno: 14163 K. Vklady na knížky:
162057 68 K, na běžné účty: 752443 K Zi
půjčky: 75 5664-19korun. Sménky: 57.070 84 koran.
Faktury: 790 K. Zalohy na cenné papíry 1 690 K.

Mistrovský kars pro stavobní tru
hlářství pořádán bude při technologickém prů
myslovém muzea (ústavu pro zvelebování živností)
obchodní a živnostenské komory v Praze v době
od 14. února do 9 dubna 1910. Vyučování bude
celodenní a všestranné. Žádosti mistrů nebo po
mocníků trahlářských o přijetí do korsn, které
Jeou prosty holka, příjímá technologické prům.
moseum Praha-il, Purkyňova ul. č. 6. do 1. února
1910. Školné 80 K bude oněm posluchačům, kteří
předloší (kolku prosté) vysvědčení nBemajetnosti,
promiputo; pracovní materiál a veškeré pomůcky
kreslicí oputtí“mustum svým oákladem. Stipondis
ku návštěvě korau udělají pravidlem příslušné



Přílohar
Kulturní hlídka,

Věda a umění.——e2.
J. B. Feerster dovršil 80. prosinde50.

roksvéhověku.Foerster. by žl nlepit- k ná“ +
mld ký k jemedátedey:Deboru,
Bvu a Jesiku.

Jáiřonm dalekohledu. R 1600,tedy
před800 lety, zaslal Galilsi, tehdy professorna
UniversitévPise, benátskýmsenátorůmprvývelký

ekobled, vyhovující námuřní potřebě. Prvý ©"vůbecsícešestřojilJiž r.TB06bolandský
optik Jan Lipperachein, ale ten potřebě takořka
nevyhovoval, takte topry Galilei sestrojil daleko
hled skutečné kybovějicí. Ja obbyl:jeklo výrobek
hpatoý, dokazuje ta okolnost, se jím objevil roku
1610 měsíce Jupiterovy s skvrny na slmaci.:Sená
tořibenátští, „vidouce v přístroji Galilei-oré veli
kon důlešitost pro své plavbyna moři, odměnil
jej pensí u výši trojnásobného jeho prufessorského

Nové operetty moravských sklada
telů. Láďa Kožušníček v Chyrówě pracuje ope
rette ze slováckého života, k níž text psal Josef
AL Horák. Název má „Martinská pát.“ — C. M.
Hrasdire pracuje opersttu ve 3 jednáních, k níž
text psal Jos. Al. Horák. — C. Vačkář, budebal
skladatel v Bonkgricích, pracuje taktéž operettu
ma slova Josefa Al. Horáka „Pensista.“ — J. V.
Špaček, ruský carský kapelník v Rasku, kompo
neje hadba k lyrické pohádce od Jos. Al. Horáka
„Divošenky“, kteroužto práci přijal jako věnování
hrabě Václav Kounic. Déj čerpán s panství hrab.
Kounice.

Koncert ve Vídní P. Marriana Po
resihe, ředlcle kůru v Sixtinskézapli papežské,
udlolen byl na den 20. února.

Výsnam Pavla Kříškovského. Une
8. května 1855 zemřel geniální kněz-skladatel
Parel Křížkovský, jehož skvostné komposice těší
se neumdlévajícíma zájmu krabů badebních. Tudí.
tento rok připadá 25. ročnice jebo úmrtí. Na Mo
ravě konají se jiš přípravyk důstojné oslavě ve
Jikého m astra. „Mor. Orlice“ píše o významu KHfž
kovského: „Mlavim-li o národaostnímelementu
v hodbě a pátráme-li po hlavních representantech
tohoto směro mezi českými hudebními skladateli,
bade to asi pět jmen, která všeobeo č vyslovena
badou: Křikovaký, Smetana, Dvořák,Vít, Novák,
Leoš Janáček. — Ktříškovský psal hudbu emi
mentně národním elementem prodchnaton. O jeho
názorech nejsou podrobnosti známy. Vycítíl asi
více, než aby skonmal zneky národní hudby a
peal, jsa k tomu nad jiné nadán instinktivně
v duchu této hudby. V oboru, v němž pon.jvíce
jako okladatel činoým b,l, zanechal akntečné vzory
národní či lidové hudby, ceny absolutní. Smetana
byl psk prvním, jenž vyslovil mínění své o tom,
ce je základem národní hudby“. — Pokrokářský
„Pozor“ usnale dosvědčuje: „n.říškovský byl upo
soraěn na krásu lidové písně Sušilem, záhy počal
Ji stodovati, její melodické apády, její rytmické
avláštnosti, a poštická částka písní byla mu slov
ním podklademskoro pro všecky jeho věci. Jeho

mašaké sbory jsou výsledkem těch.o studií. A sde
jeme u sačátku, u prvního stadia čerpání hudby
umělé z lidové plené; totiš — přejímáním celých
melodických kontar lidových písní v hadbu amělou.
Každý vývoj začíná tím nejjednodušším; sde nej
Jednodušším bylo vzíti lidovou píseň a přesaditi
tento prostý květ v půdu umělé hudby, oděti ji
rouchem umělé harmonie, bez dalšího přetváření
v duševní díině skladátělově. A na tomto prvním
jednodackém stapoi stál Křížkorský“ — Dne
9... m. připadlo 90. výročí narození Křížkovského.
Doafáme, že i v Čechách vzbudí snačný sájem
26. ročníce amrti umělce, jehu. mistrné póvecké
konposice po dnešní den těší se plné svěžesti.

Hudba chrámová. Právě jsou vydány
pro varhany harmonisované nápěvy k velebným

záalibným Božakému Srdci Páně: 1. Kne
se ořle vzletem. 2. Vshůra srdce vlasti mů.

Cena: 50 hb.Kromě tobo jsou na skladě průvody
varhaa k písném: 1. Bože, 00's ráčil. Cena 60 h.
2. ÓMaria,vkaždé době.Ó Maria,Božímáti.
Zdráv buď chlebe andělský. Cena 50 h. 3. Mati
Páně přesvaté. Cena 80 h. Výtisky pro lid veško

uvedesých písní jsou na 6 u M. Mai
nakladatele na Velehradě (Morava).

Zajímavé © u Maeechy. Dr.Ab

soloapda te záslužné práce skoumánímpodeskyní mesi Slon a propastí Ma

o il notěje kterévynikajíbo' s rem"ivhook a
vých, tako oupažt:ky Vyjá pět sr něe
jeskyněmi posud j. Jeskyně ty tvoří táž

Plzní karta yo Panáýh Přčinšátmdna.
promyšleně

Kulturní jiskry.
Největším naším nepřítelem jest kle

rikalismna, Tato moudrost „v tájmo národnostaím“

vgnlov dr. Kramář, jako by byl šeatnáctiletýmpečkem, který znalost dějin Čerpá pouze z fa
dých tendeačních brofurek. Pod „klerikalismem“
národ český vyvíjel se velice utěšeně zvláště za
XIV. století. Protestantsko-němečtí hamižní ko
medianti však by byli přivedli zemi naši k děs
néma pádu. V posledních dvou etoletích pak právě
katoličtí kněží nejvíce se saaloužili o probazení
českého národa; bylo to v době, kdy liberální
advokáti opatrné se „drželi spátky“, protože tehdy
£ vlastenectví koukal spíše žalář než nějaký kd.ít.
A vár.d tím „jedem“ zase nehynul, ale proapíval.
Přišli mladočeští obchodníci, kteří národ rozeštvali
do nejvyšší míry, tak že utratil jednotný směr.
Riegrovi hozeno do okna kamenem. Kdyby nebyli
na politické kolbiště vatoupili lidé jiní, neš kteří
byli odcbováni surovými „Šípy“, bývulo by „hu
sitské“ mladočešství dokázalo v několika desiti
letích svou utřeštěností to, co přičítá „klerika
lema“. Národ by bynul vleklou otravou do opravdy.
Největším nepřítelem národnostních zájmů kleri
kalismas! Co činili ve prospěch ahněteného ná
roda vlastenečtí košží u nás, to činil « Chorvatska
velikýbiskup Strosamayer,to činí chorvatětí kat. kč
ží. Za bána Raucha vzrostly v Chorvstaku maďaraké
Školy o 1069. Maďarovuskýapolek „Jalisa“ adr
žoje tam 38 úkol. Véžný boj proti té úhořovité
maďarisaci vedou vlastně výbradaě kněží. Ti se
brání ze všech sil zakládání maďarských škol
v kollaturách, domlouvají farulkům, aby svých
dítekdo školy matžerolénepostisli. Aněkde —

jakoldd « sobirafoal, e přesvědčilii inaďařsKé Tkrníky'o' nevhodnodti matřerských
kol $ Chorvatsko, tak Ze i Maďařiodpírají své
dti svěřovati školám maďarským. Ovšem z toho
veliký vztek volnomyšlenkářských Maďarů, ktelí
pěnesjí dennnciacemi. Leč kučží stojí jako povirá
hřadba. Za to: jim dáfýají chorvatětí pokrokáři
zyláštní odměna; Geslabají %livkněží ulidu. A at
odtiněžím přece podaří přeae všecky překážky po
sti právům národním bezpečnost, pak přijdou

vé a po ři ochobmé k plnémís aR ně schůzíc ti blákém vím : "3Mejvětším
národním nebězpečíňí jest klerikalfsmusI“

Pokroková práce pro vlast a národ.
Pokrokáři jsou vlasteneckými potud,pokud jich to
nestojí ani heléře. Tak na příklad kněžetvo a lidi
konserv. £ „Nár. jednot“ na Moravě vyštvali a
postavili „Nár. jednoty“ do služeb protiklerikál.
Does s úžasem konstatují, kam dospěli. Tak přes
120 odborů Národní jednoty olomoucké neodvedlo
„Ústřední pokladně“ ani halóře na jubilejní dar,
ba ani žádných příspěvků za celý rok nezaplatilo.
Inn pokrokáři jsou na to, aby „klerikálům" nadá
vali a „klerikálové“ opět proto, aby platili. — Tu
máte světlý důkaz, proč se pokrokáři tolik do ná
rodních jednot tlačili. Místo co by vlastenecky

prcorali sneužívají svého postavení k úžasnémutvaní protijedné Části národa, převracejíce účel
nár. jednot na ruby.

Pokrokoví poslanci majíobyčejnědvojí
tvář. Jednu pro volíče a drabou pro sněmovnu.
Tak agrární poslanec Staroštik přibil v „Selských
listech“ důkladně tato pokrokovou neupřímnost.
Jest ještě v živé paměti, kterak pokroková strana
na schůzích bouřila proti zvýšení pívní dávky.
Poslanec Staroštík píše však toto: „Jistý velmi
čelný člen lidové atrany přímo nabádal poslance,
aby 8e jen nebáli zvýšení pivní dávky adělali pro
ně nálada. Dr. Stránský pak v parlamentní ko
missi české kurie prohlásil, že se budeme museti
ce zvýšením pivní dávky epřáteliti.“ A tito lidé

í ještě tolik nestoudnosti, že na schůze hostio
skýcha živnostníků postlejí omlavné dopisy,v nichž
ujišťojí hostinské i živnostaictvo, že chtějí hájiti
poctivé jejich zájmy, jako to učinil člen lidové
pokrokové strany dr. Seifert,

Belgický král Jesnitech. Nár.
Listy“ přiněsly zprávu, da novýbelgický krá
Albert jest bépříteléni církve. Naproti tomu uve
fejňuje záhřebské „Hrvatstvo“ tuto správu: Bel
gický král jako korunní prine minulého roku( 1909)

procemoval Kongo a při návštěvě missie u Otcůesuitů v Kisantre proneal řeč, která nám ukasuje
jeho názor o Jesuitech: „Dílo náboženského a
mravního sdokonalení, které je tak těžké a na
máhavé, má právo,sby si ho velmi vážili všichni
nestranoí duchové. V díle mravního a fysického
povznesení národa komgského je spolupracovnictví

missil nejen prospěšno,nýbrž i nesbytně potřebno.
Žádné velikédílo se nemůže proVést!bas ideálů.
Tato pravda se 'jevněji vidí v oboru osadnictví
neš u jiných věcí. Dějiny Konga dokazují, že mis
slonáří te nildy nebáli ani největších obětí, jen
aby vykonali svou šlechotnou, ale'velmi těžkou
oba. i svoů sílu 1 avou inteligenci. PH

utšejí do Konga vetikolepé dědictví slavných pa

eat: předovůímSONnle o ň mrtelsaklkdatěle, av. ce, yl zároveh

Výbornýmvádosm, velitým vlastescem i velikým

světcem; ar. Františka Xaverského, apobtola mo
derních dcb, který v 10 letech vykonsl v Indii
« Japonsku takorá díla, která vzbazají podív;
8v. Petra Flaterakého, rovaěž tak jednoho z va
ších, apošto... čeráochů otroků, kterým obětoval
40 let blah sebezapírání, což pohnulo Lva XIII.,
uby jej prohlásil za patroua všech mi:síl. Není
potřebí, abych po těchto slavných jmenech pou
kázal ne kvetoucí úepěchy + Indii, Japonsku,
Číně, v obou dílech Ameriky, zač vše mámo dě
kovati Jeanitům. Poněvadž pak mlarím před bel
gickými Jesuity, těší mne, že mohu vzpomenonti
ještě dvou jmog, která jsou naší chloubou: jména
P. Verbiata, který je zajisté největělm missioná
řem XVIL. století v Číně, a jména P. Petra Des
medta, kterému jeho rodné město Fermonde po
stavilo pomalk a který ve Spojených Státech získal
pro evangelium celá plemena, který tam založil
ohromné diecéze a vícekráte 8e vyznamenal jako
vezištný, bbitý a horlivý provtředaík mezi vládou

ve Waabingsonu a lidem, který se oů opíral. Vidíte moji Otcové,citoval jsem vám rodinné vzpo
minky, kterých ni tim více vážím, poněvadž vím,
že vy zůstáváte belgickómu Kooga věrnými, a to
a takovou horlivost, která nezná nebezpečí ani
mira“ Vkad

President Taft o Josnitech. Jesuilé
mají v Milwaukee vyšší ústav, který je spojen
a lékařskou a právnickou takultoo. Nasvé cestě
přibyl také do tohoto ústava, kde ho očekávali
žáci i profesorský sbor. Na pozdrav rektora Mac
Halla T. J. odpověděl Taft, jak novoyorský List
„America“ píše: „Velmi mue těší, že jsem v „Mar
guette-University“ (tak se zove tento ústav) a ni
kterak necítím, že prodlévám na nevhodném místě,
když jsem v ústavě jesuitském. Dokud jsem byl
ještě na Filipinách, setkával jsem ga 8 více Je
suity a byla mi tam dána nejlepší příležitost,

do jejich hlavní kolleje na ostrovech a zvláště
rád jsem důkladně studoval práci tobo'o řádu ve
výchové Filipinů. Zvláště mne potěšilo, že Členové
vašeho tádu domorodce učili anglicky a já vás
ubezpečuji, že jejich práce i snaha na Filipinách
oo do vzdělání vamního lidu jest vládě k veliké
pomoci. Musím vám, veledůstojní, blabopřáti ke
jménu, jež nosí vaše universita. Častojsem pc
zoroval krásnou socbu P. Murguette T. J. ve Wa
abingtoLu, divil jsem se mu a ctil jsem pumátku
tohoto velikého muže. A jako byl P. Marguette
vůdcem lidu, tak nechť prospívá Marguettova uni
versita jako vůdkyně jiných.“ — Tak tedy mlaví
o Jesuitech lidé, kteří mají jasný zrak, do nichž
se nevtloukají příderné a nespravedlivě předsadky
o Jesuitském řádě. Protestant, vida záslužnou
práci toho fáda, mluví dle vlastního přesvědčení
o Jesnitech líp, než katolík zliberalivovaný Iha
vými pamflety.

Francie varuje.
Po jásotu nad konfskovaným majetkem cír

kovním nastává otále větší sklíčenost. Poměry
brozné, z nichž při prvním větším zevnějším ná
rasu provalí se tolik babna, že bade k zalknatí.
Vyšeptalé chvalozpěvy nad zdánlivým pokrokem
nenmozají ozvěny v širokých vrstvách lidových,
které čím dále jasněji poznávají, jak úžasně byly
balamuceny poukasováním na ráj kynoncí z kon
úskace jmění církevního.

Přes to, že vláda francousská usilovně tutlá

hrozná zlofády, přece to duní jako v sopoe před
„ýbuchem a leckdy se provalí neočekávaně hustýčmoud. |

Na př. dne 7. t.m. mladočeské „Nár, Listy“
samysdělají: „Ofrancouzskýchpohraničníchsilách
vyslovil se vynikající důstojník v „Republigue
Fravcaise“ velmi nepříznivě. Prohlás |, že Be stale
oslabují, což jest největším nebezpečím pro fran
couzskou armádu, vzhledem k její dvouleté službé
vojenské. Hlavními příčinami úpadku vojenských
sil json: zmenšení porodů, zdravotní stav vojska,
klesání vlastenectví a citu povinnosti. Prvá příčina
jest ode dávoa diskutována (přetřepáváca), je to
smutná akutečnoat statistická. Poslední půlletní
statistika o pohybu obyvatelstva vyŘasuje převahu
28.000 dmrtí. Další trvání toho stava povedo
k národnímu neštěstí, nebot sa 20 let dosáhne
zmenšení armády 50.000 mužů. Tento trachlivý
úkaz týká se jen číselného stavu, ale nevztahuje

se ke zdatnosti aJotiobnosti materiálu, které jsoutéž na uvášenou. Jistéje, že sdravotní stav fraw
cousské je smad nejméně -uspokojivý se
všech armád. Neustálese prásdní kasárna a plaí
lasarety. Mnoho vojáků se neosvěděuje, opouští
se sdravotních důvodů alažbu. Nejvíce trpí vojáci
nezvyklým podnebím a nemocemi nekallivými,
v tomto ohledu je počet francouzských nemocných
vojáků třikrát tak veliký nežli v německé armádě.
Dle statistiky dra Lowenthals bylo za poslední
4 roky ve francouzské armádě o 221.800 nemoc
ných infekcí a o 9.990 úmrtí více nešli v náme
cké armádě a ročně vykazuje průměrný star ne
mocí 77,000 mužů proti 29.000 v Německu. Fran
čle 86 svými 40 miliony obyvateli nemůže míti



nárok, udršo.ati právě tak velkoa mac válečnou
jako sousední stát, jehož 63 milionů za dvacet let
pravděpodobněvzroste na 80 milionů. Proti tomuto
neblahému stavu jest jen jeden prostředek: setmě
mosí počítati s pravým stavem věcí a nesmí se
oddávati nijaké illnsi. Vláda musí savésti doplsko
vání sborůjen schopnými muší. Armáda nesmí
býtikromadoukoster,lidíbegsrdos,svalůanervů.
Atyto nervy a svaly musí býti otušené, aby vzdo
rovaly všem skonškém. Další vliv na stav armády
má se týkat vlastenectví a smyslu pro povinnost.
Kdežto v roce 1004 počet nedostavivšíchsekod
vodu činil 4797, vzrostl r. 1908 na 19678. Jest
pochybno, sda zákony vydané proti těm, kteří ae
spronevěřili službě, budou míti účinek, neboť tresty
obyčejně nepůsobí na zbabělce. Nenítřeba sákonů,
ale slepšení mravů, povsmešení škol, řečí ve veřej
ných shromášděních. Duch armády jest otravován
fysickyi mravněprotivojenskýmiřečníkya přepla
tými horovateli pro mír.“

A pak prý heliovský jas, zaplašující chmury
„jedu sJudey“, otvoří nové žulové lidi, posílí sta
tečnost, dá tělesnou zdatnost atd. Vědyť ostatně
Jest dobře známo takové a podobné žvanění synů
Heliových. Upřímný, zkušený vojín rázem strhal
etrakató cáry a Jeaklé oetky, jimiž ozdobují zko
mírající republika političtí Ibáři,

Fakta nestajitelná však ukasují sceneril v po
době ještě příšernější. Naříkalo se na veliké slo
řády v námořnictví; čekelo se toužebně, že nový
ministr námořnictví postará se o pořádek. Leč —
veliké zklamání. Najednou se ukázalo přijedné
inspekci, še druhá divise nemá vůbeo jeh sá
sob střeléva Nařízena okaměitá náprava. při
druhé inspekci zase atřelivo ocházelo; ba třetí
inspekce zaso shledala, že střelivo neopatřeno. To
jsou daleko horší poměry, než jaké shledány var
mádě ruské. Jak by takové námořní lodatvo v o
kamžiku náhle vypovězené války chránilo plody
„pokrokové kultury avobodné Frapcie“?

Sám úřední list „Journal Oficiel“ (citovaný
„Figarem“ due 6. t. m.) sděluje: „V r. 1908 při
bylo vražd v Paříži, Marsilii, Lyonu, Bordeauxu,
Nizse, Antibes, Cannes. V 20 posledních letech
se ztrojnásobil počet vražd v departementu Sein
ském, osmkrát více bylo vražd v departementu
Boucheg-du-Rbóaském a Phonském. — Roku 1908
podány byly 655.954 žaloby, z nichž soud připu
etil k projednání jenom 228.915; s těchto pak

2408 jedna:o o zločinech a sice: 1084 žaloby Depodány pro krádež a 1324 proti bezpečnosti osoby.
Z těchto 1824 žalob, jež projednávaly útoky a
těžká zranění, bylo JIB žalob pro vraždy. Ze
100 sločinoů 20 procent jich uniklo soudníma sti
bání“ — „Figaro“ nazývá stoupání vražd, zloděj
ství a útoků na život velikým a strach oahánějí
oím a nesouhlasí s vládou, která přibývající slo
Činnost bledá jen v alkoholismu.

A přece říkali francouzátí zednáři, že s po
krokem francouzské kultury bude postupovati zá
roveň i bez náboženství mravnost. Ateď najednou
právě nejosvícenější města francouzská vykazují
poměrně největší počet sločineův.

A což ta vláda kapitalismu! V „La Grande
Revne“ uveřejněna úvaha dokazující, jak samo
vládní kapitalisté zemivylidňují a ničí. Francous
ské kapitály jsou vesměs ovládány několika pe
něžními velmoži a bankami; a tito vládcové, po
mljejíce prospěch lida francouzského, hledí praco
vati se svými milliony výhradně v cizině, která
platí více úroků neš francouzské občánstvo. Doma
však se zanedbává všecko. Nepodniků.ee nic no
vého v zemědělství, v průmyslu, v řemesle. Pro
nedostatek kapitálu opouštějíse a upadají podniky
domácí, obchod a průmysl sotva živoří, námořaí

pere poklesá; lid pak, který vidí, ženení nikdeojných zdrojů práce, chytá se sebevračedného
hesla bezdětnosti.

Víme dobře, co při nynějších složitých po
měrech gociálních znamená svlášté pro maloživ
nostníka půjčka na mírný úrok. Leč bohatí fran
oouzští židé chtějí dostati v cizině úroků více, at
už domácí průmysl byne jakkoli. (Dokonč.)

Barbarskápěsí.
Když bezcitně Ferrerovi revolucionářiv Bar

celozě vrašdili a pustošili, jediný židovský a rol
nomyšlenkářský list neřekl: „Zastavte barbarství,
nebuďte katany kultury!“ Dlouho bude žpanělská
kaltara pociťovati krvavé rány, zasazené tvrdou
pěstí vandelských Ferrerovců. Ztrátautrpěnánedá
se pahraditi ani šedenáti miliony. Tak povznášeli
svou vlast revolucionáři, tolik chválení Volnou
Myšlenkou!

Přímo pak srdce krvácí nad surovostí, s ja
kou zničena veliká škola školních bratří sv. An
tonína. Proti tomuto kalturnímu ústavu řádíli ne
eitové přímo bestiálně. Kostel s budovou z XV.
století byl perlou utavitelatví; ústav pojímal přes
2000 chovanců, s nichž 1500 bylo stravováno a
vyačováno úplně zdarma. (Cokoli šádala moderní

cká pravidla, všecko sde zavedeno; ústav

svláště vynikalvýchovou sdatných obchodníků, takže si vydobyl ého násva vysokéškoly ob
choďaí. Byly tam bohaté sbírky fysikálnía

dopiné ; sříseno tams živnostenskéa 0masenm; za0 všeckysystémypsa
cích strojů. Zkrátka re podporoval: v insti
tuta ušlechtilýpokrokze všechsil; «malých

prosttedků uailovnos prací sřídili velikolepou a

uno h vis nejmáně or 0 rý pod mýmiy, byli sami Ferrerovci, kterým (B
zdmi od fanatiků do očísypán písek, tak še vě
děli jen, še mniši „tyjí z potulidu“ atd. Dál se
tito vyceporaní rovolocioaáři neptali a ptáti se
ani nechtěli. Věřili slepě všem ničemným čtvani
cím svého tisku. Zrovna tak u nás největší slepci

oevojají si název lidí svobodně a pokrokově myslícieh.

. Na.výstavách projevován obdiv nad zname
nitým oměnim ohbovaaců. Na ém dvoře
ohromažďovaly se zástupy opuštěných dětí k po
učení i zábavě.

A nejednou přišli „osvícení“ Ferrerovci, aby
ukázali kulturu jinou. Od bescitoých vurovců po
léváno dřevo petrolejem a pak sapalováno. Pra
covaly sekyry, motyky, atd. Hořela knihovna čí
tající ne 80.000 svazků, hořely rukopisy, museum,
co se nedalo spáliti, házeno na ulici, s ústavu
sůstaly pobořené a očazené zdi.

Kdo ještě trochu lidského citu má, musí čas
nouti nad ton bestialitou, která připravila celé
sástopy chudé mládeže o útulek a příležitost ka
vzdělání. Kdo neztratil základní pojmy o kultuře,
mosl zaplekati nad zvířeckostí, která s gustem a
chechtotem ničíla umělecké památky ceny nesmírné.
Leč — i u nás Ferrerovci od volnomyšlenkářů
chváleni jako reformátoři; protesty lítaly boed
proti těm, kteří anrovoat barcelonských žhářů na
svali pravým jménem. Z této okolnosti patrno,
jak i čeští Ferrerovel si kulturu představají a co
by se jim i v Čechách„v zájmu vavěty“ libilo.
Hunské pnstošoní enad má býti zázračným lékem,
připravujícím vyšší, dotod nevídanou kultura!

Nejlepší cikorka jest

BUVOVKA.
000:0

Hospodářská hlídka.
Obecní pojištění úrazové v Bavor

sku. Tamější vláda pokouší se o to, by na ven
kově sorganisovala obecní pojištění úrazové. Tou
dobou samostatoi [rolníci nejsou podrobeni poji
čtění nemocenskému, kdežto na základě svých pří
spěvků do státního pojištění úrazového mají nárok
odškodňovací. Poněvadě však odborná společen
stva hospodářská poskytují odškodnění teprve 14.
týdnem, samostatní rolníci po dobu prvních 13
neděl po úrase vycházejí na prázdno. I byl tedy
učiněn počátek s obecním pojištěním úrasovým na
základě epoločenstovním. Pojišťovna taková od
škodňuje úrasy hospodářské (vůbec, nikoliv jen
při strojích) aš do 90 dnů. Vláda požaduje na
obci základní fond 100marek (120 K) « prostředků
obecních a téš utvoření reservního fondu 600 marek
(720 K). Přispěvbyjsou nepatrné, poněvadž správa
jest úřadem čestným.

Ústředna pro upomněženídobytka a
řekupuřel. V agrárních kruzích jeví se ospo

Kojení nad způsobem, jakým se má použiti 6mii.
K věnovaných naslopčení chovu a speněžení do
bytka. Rosumné použití tobo obnosu znamená ne
obyčejnou vzprahu svépomocné družstevní akce.
Jiš dnes se pomýšlí, aby družstva rolnická sama

pomocí družstevních jatek opotřovala i větší městamasem a aby tím vyloučen bylz obohodu s masem
řekupník, který okrádá jak výrobce, tak =
tele. Pro solidní městské řezníky může Jen

vítáno, když mobou nakoupiti doma a s první ruky.
Družstevnictví v Dánsku nabyloroz

sahu obrovakého. Ačkoliv má Dázmakojenom 3 a
půl mil. obyvatelů, je tam 1100 družatev mlékat
ských se 160.000 účastníky, kteří chovají 900.000
krav. Ročně spracují 2250 milionů kg mléka na
85 mil kg. másla. V 86 masařských družstvech
epolčeno jest 9500 rolníků, kteří r. 1906 s jl
114.624 vepřů a 15.399 kusů hovězích. Vedrní
stvech pro prodej vajec, jichž mají 800, spolčeno
je 60.000 a v 975 družstvech nákupaích je 800.000

čt Podle toho vsrosti i blahobytrolnictvadáno.

Bakovina stromů, takó snět zvaná,má
původ v plízaí, netria svané, která vníké do trhila
a ran kůry, ničí tkanivo buněk a mlčí stromy.
Vzajká nejvíce na dřevě novyzrálém s objevuje se
častotam, kdestromystojí ve stínu jiných,jsou
hustě sázeny, mají vlhkou půdu, hlubocebyly sá
zenyA Bemají+půdědostatekvýživnýchlátek.
Léčeníje marné. Nápravu lze zjednat jenomvolbou
půdě a podsebí odpovídajících druhů, odrodněním,
správným hnojením látkami vápe Batými akostiko
vými. Vile ostatní je marná námabe. Nesaďae
stromů, kam se nehodí a nepatří, saďme je oprávač

n oletřajme,pak rakovina00Bazlokneobjeví.
KHominy vyčlstíme, kdyš denněvšechoy

odpadky seleniny, ovoce, slapky zemákové vbo
díme do kamen,dokud v nichpalivohoří plazme
nem. Rychle se vyvinující páry odstraní zase, jež“
de v kamsech a komíně usazují.

Žáložna v Hradei král
úrokaje vklady 4";, až 4'/,"/, úlovýpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podminek.

Booiální besídka.
Baakrot soc. cem. thoerie. Pověstsý

rudý program erfartaký (s r. 1891), který byl
do nedávna rodým katechismem 600.demokratů,
strácí důvěra očividně. Radé „Socialistiseho
Monatehefte“ v č. 25. r. 1909 napsaly: Kolik
Jest ve straně lidí takových, kteří by byli o
chotni program erfartský 60 vším ztráviti?
Kolik jich jest ještě pevaě o tom přesvědčeno,
še vývoj vede „přirozenou nutnosti“ k úp'nému
zániku“ veškeré malovýroby, Ze sedláci ná

Ježejí k „sanikajícím středním vrstvám“ bez
pomoci? Který pracovník ještě připustí, že
vzrůstající produktivnost lidské práce snamená
ro dělníky pouze „vzrůstající přibývání ne
istoty jejich existence, bídy, útlaku, otročení,
ponížení, vykořistění“? Kdo dnes pozoruje, že
krise se stávají všdy „rozsáhlejší a shoabnější“?
A kdo věří v čese dělnického hnutí a jim
vzbozené sociální politiky, še „všeobecná ne
jistota“ stala se „normálním stavem“ společ
nosti? Bod za bodem jest zamítán anebo kreh
jeho platnosti se obmezuje a to nejenom od rů
vislonistů, nýbrž i od nejpevnějších zásadních
radikálů“ A tekový program, kterému Sádný
rozumnější socialista nevěří, zůstérá posed
vysnáním rudé víry, soc. demokratickým de
saterem| Není nad soc. dem. pokrok

Bankrot rudé prakse. V Torině dělníci
žasnou. Byl tam saložen ze podpory poslanců,
kněžstva a měšťanstva všeobecný dělnický
apolek, který mé v majetku rozsábiou badovu.

šeobecný spolek hrzo sradl. Soc. demokraté
smocnili se v oěm před několika lety vlády a
— jak se samo sebou rosumí — ažili jeho
místností za kanceláře pro radou organisaci.
Poblavárům nedělo se v taple, ale dělníci marně
čekali, kdy konečně začnou rodé sociální zá
sraky, kdy z paláce roulije se zář ráje budoac
nosti. 1. listopada r. 1900 čítal spolek 7602
členy a měl jmění přes 700.000 lir (1 lira jest
asi 96 hal.); členové dostávali v případě ne
moci po 080 1., 150 nebo 2:15 1. podle toho,
jsk který do kasy platil Tedy podporydosti
skrovné. A proč přece jen základní kapitálne
rostl? Radá správa to docela přivedlatak da
leko, že nyní bilance společnosti jest pasivní.
Když nebylo vyhnutí, představenstvo otevře
ným listem sdělilo krátce, že netoliko nyadjší
správní rok končí dluhy, sle že pronásledu
jící rok lse ještě očekávati deficit, jestliže
Se aestane žádné opatření na zamezení tako
vého poklesu. Ejhle! „Byrokrati“ jmění děl
nické rozmnožili, a „vědy pokrokoví“sastanci
rudého proletariátu scelu Šosáckypeníse ros
kotáleli. A jak se má deficit dle radého povelu
napravití? Nikoli zmenšením režijních výlok,
ale smenšením podpor. Dělníci
ovšem byli velice překvapenitimhle sociálním
pokrokem a s vyslovili ostré protesty;

horaM někteří s nich platili řádnědo. radépokladny 10 aš 30 let, aniž by do té chvíle
nějakou nemocenskou podporu vůbec brali. A
teď měli býti ve svých právech skráceni! Po
hlaváči oapiali e krajním úsilím všecky páky,
aby jejich „reforma“ byla odblesována. Ze 7602

členů dostavilo se k hlasování 3021,ponávadíbyli mavsí s města vzdálenía příliš obudí,aby
mohli nésti cestovní útraty. Tedyz DO31 do
stavivších se členů hlasovalo 1691 pro sndšení
nemocenské pory, 410 členů hlasovalo pro
zvýšení měalčních příspěvků s podmínkou, aby
podpory nebyly snišovány, a 1030 blasovalo

bye oběma návrhům. Za pomoci radých mlaků, kteří ovšem neměli ještě co stratiti, sví
těsili pohlaváři skrovnou většinou 161 hlasů.
Nyní tedy odblasována „reforma“ na účet
starších dělníků, kteří se až mnoho naplatili
onedějí na lepší dasy a hoří do odrušení vašou

E jim budou plaomy
tak, jah bylo předlety určeno. Poblaváří

ovšem budou seděti v teplém hoisdečka dále.
Státní komise pro nezaměstnanévJí

sozemí. Královským dekretem byla v Nisosemí
povolána k činnosti SGčlenná komise pro ne
saměstnanost, jíš bylo uloženo: Vyšetřovati

i veškeré příčiny nezaměstannosti re všech od



větvích, bs i podaiclob, adršovati za tou pří
činca ustavičně styky se všemi příslušnými
dělalvkými s zaměstnsvatelskými organisacemi,

ewonteelně podávoti vládě a jejím orgánům
třebné rozvrby. Tento krok učinila vláda
vwmalém Nizozemsku, co zatím naševláda ra
kouská dokénce ještě odvolává ové stitaf ob
Jednárky, sby nezaměstnanost zvýšila.

Zkrácení pracovní doby v Americe.
Amerioké odborové orgapisace hledí svým pří
slušaíkům vymoci co nejkratší dobu pracovní.
V letech 1901—1907 skrácena doba ve 150.000
případech; v r. 1901 ve 86.147 případech, prů
mérněo 79/ bod., v r. 1902 v 61.856o4*/, hod.,
19083v21 66 o 5y, hod., v r. 1904 v6898 o
9%, hod, v r. 1906 v 6959 o 55, hod., v r.
1906 v 18.941 o 9%/, hod. av r. 1907 ve 11.886
o % bodlin. Os+mihodinové doby pracovní do
sáblo v r. 1902 celkem 3163 dělníků, 1002 8603,
1908 5888, 1904 1055, 1906 1169, 1906 10.191
a 1907 3184 organisovaných dělníků. Celkem
doeflilo osmibodinové doby pracovní v r. 1901
—1907 33.148 dělníků. Prodloužení doby pra
covní provedeno velice zřídka; nejvíce dělojků
to postihlo (5284) v r. 1902, kdy konjonktora
byla nejlepší.

Vystěhovalecká horečka má vždy odů
vodněné sociální pozadí, af už varají státy

nd stěhováním sebe více. Z potidovětělýchher prchají Slováci a Roelni boufoě. A přece
v Uhrách jest tolik „lidnmilných“ volnomy
Ulenkářských kapitalistů! V letech 1904—8
vystěhovalo ee z naší Mše do Ameriky (Bpo
Jených Států) 1,224.948 osob; před známou a
merickoo krisí průmyslovou do podzimka r.
1907 dosáhlo vystěhovalectví dokonce 388.452
duší. Největší číslice vůbec, jaké kdy od nás
dosaženo. A = Uher ae stěhuje dělnictva nej
vice, protole v Americe nakládá se s dělníky
lépe a platí se jim několitanásobně větší mzda.
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Literatura.
Nákladem kmihku B. Melichara

v Hradci Králové vyšla již řada pěkných knih,
k mimž opět druží se knížka nová „Undina“,
Bedřicha bar. de la Motte. Je to rostomilá po
hádka. Líčí osudy rytíře Huibranda, jeho lásky a
Šeny, překrásné Úndiny, která přichází z mořské
říše, aby spojením s člověkem ziskala lidskou duši,
Pohádka je psána lehce, svižně, má překrásná
anísta, zejména kde se líčí utrpení a vášeň dcery
podmořského vládce. Také vyprávěnío přírodě, ©
tajemných mocnostech, o ně rybářů působí
neodolatelně, tek že čtenář přečte knížku se
sájmem až do konce. Nemáme podobných knížek
v maší literataře mnoho. „Undinu“ přečte ni rád
každý, mládež i člověk dospělý. Autor vyhnul se
rozvláčnému vyprávění a líčí jen nejruánější a
také nejbarvitější okamšiky šivota pohádkových
hrdinů. Taková knížka zaelouší si, aby byla nejen
hojně čtena, ale zařasens do všech knihoven a
1 do školních. Naším čtenářům doporuču
Jeme „Undinu“ vřele. Cena K 1:80 při elegantní
Úpravě je mírná. — Kniha je kdostání vkaždém
tádném knihkopectví, sejména u nakladatele Bohd.
Molichara v Hradci Král.

Již vyšla »Štastná Domácnest«na rok
1910, nepostrádatelná to příručka pro matky s
divky působící v domácnosti. Z bohatého obsahu

Ba deo zejména na domácí účetnictví, na1 „Ženské ruční práce“ s 15 vyobrazeními
A © mávrby střihů na prádlo; důležitá je i částopotra ,obsahujícína90článkůovýběrua
udršování potravin, jakož i o vaření srecepty
výživných pokrmů. Cenaužitečné této knihy je
80 hal. s poštou. Pro odběratele „Obnovy", pří
doší-ii výstřišek této oznámeaky k objednávce,

tatosníženáosna: 1 sk vyplacené56h,
výtisků na jedau adreseu S K, tucet (12 výtisků)

538; na ora „celý tocet bade jedemvýtisk— Objednávky a přiloženým výstřiškem
: „Administrace „Šťastné Domácnosti“

Praze-II., Lípová ul. č. 5. — Obnos můžebýti
poslán v dopisu vo známkách nebo pošt. poukázkou.

Nákladem V. Kotrby v Praze. Blaho
slavená Zdislava. Veršem napsal P. Fr. Žák, T. J.
Životů svatých avas. IX. Cees 50 b. Jest to

chodil po světě. Pohádky a pověsti veršem napeal
J. Ješek. Be 4 illnstraceeni. 8%brot. 70 hal. Sbírka
tato obsabuje celkem 20 roztomilých básniček. —
Křesťanská škola. Časopis pro Šíření ideí nábo
denských v českém Školství. Redaktoři Petr Kopal

traou směnu v uspořádání na prospěch časo
Vychází jednou měsíčně za rod. předpl. 1 K.
S přílobami „Obrana“ pravdy křesťanské ve ve=
fejném životě a „Rodinné vychování“, které vy
chází samostatně redakcí J. Šauera jednou sa
měsíc. roč. 11., čís. 1., roč. předplatné 2 K. —
Rajská zahrádka ©Obrázkový časopis pro školní
mládež. Roč. 19., seš. 3. a 4. Pořádají V. Špaček
a J. Bartoň. Vychází měsíčně, Předplácí sena rolt
160 K.

Kazatel Homiletický čtvrtletník. Roč. 17.,
čis 1. Řídí katech. F. Jirásko, náklademR. Prom
bergra + Olomouci. Roč. předp! 7 K.

Kazatelna. Homiletický časopie. Pořádá F.
Vaněk. Roč. 8., čís. 1. Vychází nejméně o 10 čí
alech do roka sa roč. předplatné 6 60 K. Nákladem
R. Ruppa v Pelhřimově.

Ve službáchKrálovny.ských dražin českých. Roč. IL.
čtyřikrát do roka, sa předpl. 1:50 K. Řídí Tova
ryšstvo Ježíšovo v Praze, odkladem Mariánské
družiny v Praze.

Museum. Časopis bohoslovců českoslovan
ských. Pořadatel J. Skácel, nákladem „Růže Su
dilovy“ v Brně (alomnát). Roč. 44. čís. 1. :

Věstník čes. zem. spolku pro reformu by
tovou. Vychází čtyřikát do roka nákladem Čes.
zem. svazu pro reformu bytovou. Roč. I., čís. 3.

Kotrmelce. Od J. Skražného: Vilímkovy
Hamoristické knihovny seš. 1.—3. po 30 hal. Ná
kladem J. R. Vílimka v Praze.

10 let hnuti křesť. sociálního na Moravě,
ve Slezsku a Dol. Rakousích. Popisuje F. Žampach.
Cena 40 hal. Nákladem dražstva „Našince“ v Olo
mouci.

Poštovní a telegrafní sazby. UpravilV.
Egert. poštovní úředník v Kralapech n. Vit. Cena
60 b. Dle této pomůcky může každý reznati, kterak
všecky zásilky před podáním poště musí býti
upraveny atd.

Vějehni tři. Komedie o jednom dějství.
Napsal M. Kurt. Nákladem knibkupce H. Wieder
manna v Příboře.

Věstník marián

Jana Kotrče
c, K. mistodržitelstrím Koncessoraná

prostředkovací

a TORUTÍNÍKancelář

wHradci Král.
(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodejop
veškerýchdruhů

INepostrádatelnou

nejlepší ochranou
proti reumatismu

a každému nastusení všem, kdož jsou odkázání

vým povoláním prodlévati v chladných místnostechneb osvenku, jsou naše zvláštnosti pletenóbo sboží

z pravé
velbloudi srsti.

Zvláště odporučujeme obřívky
na kolena, kryjící nohu až
kotník, 1 pár K 8-—, rukavice

Le K 3—,látku ne spodníoty a jky, 160 cm. ši
rokou, 1 metrK 10—;veškeré
imní prádlo, břišní pásy, ohrá
nítka ne plíce,na prsa, na záda,

y na ledviny, jednotlivé ra

vy,jednot dleresty,ponožky, při y, ce,
papuče ud. — Velbloudí srsť

nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje aní neprochladí s.i snadno,audržujepřitělestej

M noměrnou teplotu! Novývelký
ilustr. cenník sadleme na po

tádání.

halř nakové TJIČÍNĚ
výroba pletoného zboží.

SW“ W Plzmi: Školníul. 8, Říšské ul. 1. "E

3

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

správnosti provedení.

na svůj účet zahotové

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

Obrat 4,320.000 K.



ORP*>C k. místodržitelstvím koncesovaná

Informační kapcglýř
Pavel Bayer, Hradec Král,
podává rychlea s vě veškeré

správy obckod. l ukrojné, provádí téš

——půjčky—
na, ypoláky| těmoplátkúvěr osobní bessplátky. — — —

Ji Li 1

Prní čakýkatolickýzrod ve Fini

František Řuber(Dílna kuvyšívání
: a zhotovení ko
MIR “ stelních rouch,

M | korouhví(balda-.
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám ko
vovénádoby, kříže

a Lad.
0Vsd OŘ,

© "VL o., Kaiser
etrseseč., vedleLa

zaritakého chrámuPáně. “

ŠoRam | CPDXGODX90
XJan Hoo » kosouken
ž RychnověnadFan

zasílá na požádání vždy

l ročnísalsony=

nejnovějších druhů pravých
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
zemských.

zvláště z kruhů vele-'

Též na splátky bez zvýšení cen!

8 G8BXE65o>

zachovalý,měkkýi Je za
každou cenu

na prodej
v továrně fy,

t ,tj, Jr král

Cetná
důst. duchowenstva avědčí o poctivé ob

JK Sluze mébo ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třice“iletého působení

Učiňte, prosím, melou objednávku na
zkoušku.

„eWelejemnolátky na taláry.

obdršíte

v odborném osvětlovacím a elektro
technickém závodě

Josef JTežel=
w Hradci Králové naproti Grandhotelu.

Žádejte cenníky zdorma.

Žárová tělíské na jíl, pobrolej gasolin 1 plyn velmievo

Nejvhodnější obuví pro veled. duchovenstvo A
pro zimní čas jes t

RB“ kolumbovka sž$přeskou
a teploupodšívkou.„m

to nejpraktičtějšíobuvrůbái nej
pohodinějí Jest lehceobouvatelna. Žádné šně

rování. Stačí zaslati obrys chcdidla. Jest

to nejelegantnější výrobek v oboru oburi avelmi oblíbený.
Objednávky ihned vyřizuje

Jan Hrabý, výroba sp*c.obuvi.
Slatinany u Chrudimě.

00000000000000O0000000
: T : =

Špob, úvěrníspolečnost,|. +
zapěané společenstvo s ručením obmezeným

w Hrado!l Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přilímá vklady na knížky

= za4“ až59k=
úrok a to dis výpovědí.

WB“ Složní lístky a požádání zdarma. "PNUhlíoz
co nejlevněji. N

Nádherný

Jgothický lustr
oslý ziooný, pro 24 svící

B“ levněprodám.ij
K. Zavadil,

odborná dílna pasířaká v Hradol Králové.

Voledůstojnému m
ducbovonstvu:©

slavným paironátutm
úřadů m dovolujesi depo

ruě veškeré kostelní nádoby a
ZEŘAT 4 to: monstránce, k yo
cibáře, nádobky, paténi

svícny,lampy,dy B
vphovojící,Btaré na.

atd.své
čírkoram © P
měs opravuje v původní Intonebo protide

platim sa nové vyměňuje. Hotové

ohon čdknaneb výkresy masílá na uobez závsznosti koupě.

a "“Snaa potměcení.Prdce ryční.stříbrných jako:
Vpraýnků,nároskůad Z C

Jídelní náčiníze stříbra pravého
nárt jdvědyna akladě.

Bard zlato,Ao tnkáho nád bupujesa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiž a cicotour

Praša L, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

| madenak,

Paramenta.

Ignáce V, Noškuua Syn(protokolovaná

4 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E rate P, J. Molkadiy, faráře ro Výprashtisjeh)
Mdoporačuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
i srůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

: praporů a kovového náčiní.

i Cenníky, vzorky iroucha hotová na ukázku

Josef Štěpán.
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledbstojnému ducho=
vemstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
1 veškerých chrámových předmětů,jakoži

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

tlacení písma a různých předmětů veaku se zalo
(sajících za ceny mírmé. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

n slohu a provedení čistě aměleckém.a y zbotovuji úplně bezplatně a

kústnímu Podaání dostavímne na požádánítaktášbez nároku ma.costovné,

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bromzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

=- Závod založen r. 1808. "Sg

Nábytek z ohýbaného dřeva

Židle s obýb. dřeva Křeslu ©houpací

v růsnýchúpra- . k a K
vchod K 870 a o

Stojanya věšáky Křeslaupk a o
s obýbaného Sedátka na šrooba

dřevaod K0 — od... Kit
a jiné, v nejmodernějšímprovedení

Wy“a © cenách nejlevnějších 

nabísívelkozávodPrazeJan StoupsvY Prusuto 4é re "W



Kulturní hlídka.

Věda a umění.

Františkámn Hartmann de Praby.
Proslulý akladatel P. Hartmsna získán je k jed
soma koncortu na 2. únor 1910 do Prahy, aby
Hdll nejnovější své dílo vratorium: Večeře Páně,
které bude provedeno slavnými solisty, sborem
800 zpěváků, orchestrem 70 budebníků a varha
Bami.

Zkáza Sodomy a Gemerky a věda.
Universita Yaloská uspcřádala na jaře mivulého
roka velkou gecgrafickou výpravu k Mrtrému
moři. Výpravě se podařilo vnésti trochu světla do
vypravování bible o zkáze Sodomy a Gomorby, o
kterýchž městech ae již dokonce „učenci“ dokt
zovalo, že vůbec neexistovala. Výprava objevila na
jitaím břebu Mrtvého moře sopku, jejíž výbuch

ředatavoval asi onen biblický déší obně a síry.
mto výbuchem byla také způsobena jeskyaé, ve

které Lot přenocoval. Huntington nalezl také u
Savoirneh lávu a vyzvídal na provázejícím ho
Bejkovi, co ví o okolí. Při olózání různých pa
horká upozornil šek na to, že nedaleko je celá

hora z „takovýchčerných kamenů“, aby se tedyo malé kousky nestaral. Přitom ukazoval na jihc
východ. Asi 2 míle od Suveirneh (což snad je zne
tvořený název Sodom) byla nalezena malá sopka,
stáří geologickéhopoměrně velmí malého. Trosky

ního Ghuveiru (což je pravděpodobně sdrob
pělina od Cbor a snamená tedy ddolíčko) nepo
cházejí Bice z dob patriarchů, ale jsou o několik
set let, snad o tisíc neb dokonce 2 tisíce let
mladší. Na pohorské cestě, vedoucí z Ghoveiru na
východ k náhorní rovině Moabské objevila vý
prava mezi Abu Hassanem a Beth Peorem na
místě, které se dnes nazývá EL Gbuttar, jeskyni
asi 20 stop dlouhou a 16 stop širokou, která nad
pramenem s velkou pečlivostí do skály byla vy
tesána. Dva otvory, oknům podobné, bledí do
údolí řeky k Zoaru. V celém okolí není podobné
jeskyně, která by byla e takovcu péči vytesána
a Huntipgton má sa to, že pochásí z doby velmi
pradávné. Ze všeho, co tam výprava našla, soudí,
že biblická zpráva o skásze Sodomy a Gomorhy
odpovídá pravdě.

„Pěvocké odrušení moravských m
čitelá“, kteró svým vánočním vystoupením na
podiu Rudolfina dobylo úspěchu dosud novídaného
a'dle jednohlasného znění veškeré kritiky vyvrcho
lilo svým výkonem hudební sajsonu, rozhodlo 86
pro jednodenní zájezd do království, aby splnilo
přání oněch nesčetných řad, které od pokladny
bez vstapenek v sarmoucení odcházely. Dne 80.

kema poDá velký pěvecký koncert v Prazev Ruu.

Kulturní jiskry.
Pornografie „Času.“ HvězdaMacharovy

muey valem bledne « snad ještě před příchodem
koz.ety nalezneme literární výplody Macbarovy
vsesnamu pornografické literatury. To,co Machar
uveřejňuje v Čase pod titulem „katolické povídky“,
je hotovou snůškou vymyšlených zelených anekdot
a oplslých pikantností. Vypadá to jako plagiát De
kamerona, jenže svou hruboatí a tendenční zlobou
originálu se to nevyrovná. Toho se mosil Masaryk
Da svá stará kolena dočkati, že „Čas“ po všech
svých čestných bojích proti oplslé literatuře stal
se akladištěm oplslých výpotků. Bývalý orgán pro
českou intelligenci přebarvoje se v zamilovanou
četbu starých vojáků, takže místo nynějšího na
kladateletva pokrokářského zasloužil by jiš p. Ko
číbo. Nejen „Čas“ sám, ale celá strana realistická
Je v patrném úpadku oásledkem tíživé přítěše
vadného braku, jeně se během doby ochýlil pod
vlajku umravňujících reslistů. Nás to ovšem ne
překvapuje, protože se to dalo předvídati, že lidé
mravně poklesjí nezlepší ne aní sebe lepším pro
gramemutrany.Kdo prožil pustěsvé mládía celý
šivot další hověl jen neřestem, propadá obyčejné
mu.osudu shýralců, perversitě a kdyžpak nemůže
00 již čínaě sáčastniti orgií, kochá se aspoň vne

čistých vách a kazí mládež oplslými anek
dotamí. Takový bývá nejobyčejnější pramen porno
grafické literatury. Literárví prostituce je srovua
takovou neřestí jako tělesná, proto jest nesporno,
že se jí ani dobrý člověk nesmí dopouštěti a tím
méně „nejlepěí.“ A kdyš „nejlepší člověk“ nemá
otade, jak to asi vypadá utéch neklassifikovaných?

Voltaire, který se tolik nabušildo naší
elrkve, míval také y světlé s toho
ul ovšem nevšímojí ti, kteří spisy jeho citují vý
hradně s fanatické zášti proti.katolicismu. Nuže,
Voltaire napesl: „Člověk, který pozbývá víry,
přicbází o rosam.“ To patrno ovšemtaké aynína
sávratných kotrmelcích rolných myslitelů. O ne
v ] spisech praví Voltaire (Oeurres 82 pg.
4D: yt s těob věPedn vuzetao Poa

beřte všecky námitky pochodící z nevědomosti
nebo ze slomyslnosti, jež spoléhá nu vaši nevědo
most, a věru že nezůstsne v těch kníbách ami
pásmene.“ Dále píše (41 pg. 116): „Vkaždé ustá
lené společnosti je třeba náboženství. Zákony
chrásí před přestupky zjevnými, náboženství před
tajnými. V 16. století bemšílo se to v Itelii ne
věrci. A následek tobo? Došlo tak daleko, že bylo
jedno někobo posvati k obědu, nebo někobo otrá
viti; jedno někoho obejmouti, nebo mu vrazit
dýku do ardce. Byliť tam mistři ve zločinech jako

máme mistry v hudbě, Verměte lida víru v Bobasoudce a odplatitele a uvidíte nejednobo Nerona,
an s chladnou krví káže zavražditi vlastní svoji
matku.“ Dnes máme případů podobných až dost.
Co činí pařížští apačové, co Ferrerovci?

Nevé objevy dra Musile. Předníod
boraí učenci v Evropě i za Oceánem vzdali za
sloutený hold neočekávaným, znamenitým výsku
mům kněze-učence dra Musila; svůj notivý podiv
vyslovili jak protestanté tak racionalisté, jak
Němci, tak Francouzi a Aogličané, atd. Na př.
„Almanach der kais. Akademie der Wiseenechaften“
r. 1908 na alr. 365. napsal o spisech Musilových:
„Všecky tyto publikace jsou pomníkem obětavé
Gdvahy a sebezáporu jediného muže; ony dokazují,
8 jakou neunavnoo pílí Musil pracoval v poušti
1 v našich knibovnách .. .“ „Musil vstoupil do
krajin, do nichž nevnikl do-ud žádný Evropan a

proto hromadil objev na objev; leč i na v istech,terá, jsouce snadněji přístupna, byla před ním
od jiných navětívena, nalezl, čebo jiní neviděli“
Leč taková chvála jest nebezpečím pro bezvě
recký kšeft požidovštělé „Volné Myšlenky“ ; vždyt
přece dr Masil přesnými vědeckými výzkumy po
tvrsuje věrohodnost bible, kterou ae snaží volno
myblenkáři ze všech sil problásiti za koibu bájí.
Co tedy v. myslitelé učinili ve své roatrpčenosti?
Pustili se sa Mosilem do Arabie, aby jeho objevy
zkontrolovali? I nikoli; kdež by chtěl volný my
slitel skutečně vědecky pracovat a vydávati se
v nebezpečí životal Taková avízelná práce 8e
ponechá klerikálům a volní myslitelé si raději se
pecí složí pohodlně „vědu“ s několika německých
pamfletů a budou vybírati na ni korunky ve své
vlasti. Tak jest to nejpohodlnější. Lidé, kteří ve
likých učených spisů Musilových docela ani nevi
děli, napsali k vlastní ostudě ve „V. Myšlence“ o
Musilovi toble: „Cestaje po Palestině a sonBeč
ních zemích v té pošetilé myšlence, že katolická
církev čeká na jeho zeměpisné výskumy .. . ení
badatelem vědeckým, nýbrž předpojstým, jenž ná
lesy savéupravuje dle potřeb církevních.“ Taky
„věda a kritika“| Takovou svede ovšem i patná
ctiletý chlapec, zvláště vyniká-li protikatolickon
zavilostí. Dr Masil vrátil so s poslední výpravy
loni. Slíbil, že vydá další svazky svých děl „Kusejr
Amra“ a „Arabia Petraea“ (asi 5 svazků s připo

jenými mapami). Na základě podrobných výzkumůusilových jest nutno položiti jižní hranici Arabie
© 70 km soverněji, než jak dosud byla vyznačena;
pevně Ise stanoviti cestu [sraelitů s Egypta, možno
podrobněji určiti domov Jobův; Musil zjistil též
místo narození a klášter sv. Hilariona, objevil
dosud neznámé křesťanské chrámy a sídla bis
kopská, hrady křižáků, římské gilnice z Damašku
do Palmyry a k Rudému moři atd. V oboru ná
rodopisném seznal mnohodotud neznámého; zvlášť
přinesl velice cenný materiál o svycích a životě
polonesnámého kmene Awala. Severní Arubie jest
velmi nehostinná poušť, kde jeat vědecké zkoumání
spojeno a obtížemi nesmírnými. Na př. na ploše,
jakou mají Rekousko a Německo dobromady, není
ani jediné tekoucí řeky; ba docela na ploše, jakou
mají Bavory a Alpské země dohromady, není ani
Jediné studně. Nadto ruší v těch místech téměř
nepřetržité vzájemné boje domorodců a panuje
tam oevykořenitelná nedůvěra k cizincům. Patrno
tedy, jak obtíšného díla Musil se podjal. Leč ne
soufal. Podařilo se mu sískati si přátelství nej
mocmějšího kmene soveroarabského Aneze-Rwals.
Po nedčetných překážkách stal se docela „sousedem
stenovým“ jejich pohlavára, jehož ochraně avěřil
i své služebnictvo, velbloudy, zavazadla, atd. Přes to
byl Musil několikrát přepaden, oloupen a poraněn.
Pouští al-Hamad dostal so až k nejniššímu bodn
veverní Arabie Sirhan-n. Na poušti am-Nefad získal
mnoho cenného pro fysiku a zeměpis. Navštívil
kamennou poušť al-Hegara u Eufratu € severně
odtud lošící pustinu al-Anasa. Konečně koncem
června 1900 dostal se na hranice Syrie. Největší
délka nově prozkoumaného území jest 1000 km
a šířka 900 km.

Hyslící soc. demokraté přicházejí
k rozmmum. Ovšem u nás se k tomu přiznati
Ještě nechtějí a kdyš jejich rudí poddaní začnou
naříkati na bídu a malou pomoc svých poblavárů,
nekrmí je vůdcové hodně za tepla nějakým proti
katolickým šlágrem, vybrakovaným z magacínu
volnomyálenkářského. Vědy tito lidé vědí, jak nej
obytřeji odvrátit pozornost davů od skotečných
příčin sociální bídy. Leč ve Švýcarsku přes vše
oben rudý fanatiamus někteří soc. dumokraté od

Alorěk cítí. Po tolika radých kultarně-soolálních

blamážích ovšem dělníci jsou ochotaější vyslech
nouti pravdu. A tak „Volkorecht“, hlavní orgán

soc. demokratů he přináší s péra vynikajícího soudruba Greitlichs tyto řádky: „Nábo
Ženská potřeba a cítění nemůže se nahraditi pou
bým věděním. Nadto nedává nám všecko to vě
dění přece dosud Žádného vysvětlení o povetání
organického života na zemi, ale pouze domněnky.
Znal jsem vysoce vzdělané muže, kteří všecky
exaktní výsledky přírodních věd přijeli, aniž se
dali ve své positivní zbožnosti v nejmenším rušiti,
Není tedy nápadno jako časový zjev, že přednášky
a diskusse o náboženských otáskách vůbec se těší
zvlášť silné návštěvě? Kdo by ta chtěl s určitostí
popírati, že bude následovati po materialistickém
směru času oynějšího jako protitlak silná vlna
nábožesská ? Volní myslitelé sami namábají us
všemožné, udržeti náboženské zájmy při životě,
ačkoli mají silnou domaěnku, že Činí opak toho.“
— Mluvil by tak vynikající soc. demokratický
myslitel, kdyby opravdu moderní voloomyšlen
kářská věda záhady životní rozluštila líp než ná
boženství? Bylo by potřebí, aby se nad těmi slovy
vážně zamyslíli soc. demokraté naši, kteří tápon
od hesla k bosln bezradně jako soudrozi švýcarští.

Poměr vlasatic k soustavě
sluneční,

Jak jest to možno, že slunce dovede udržo
vati v závislosti tak obrovská tělesa? Kde se
v něm bere závratná síla, která roztočí koloaální

plans do divého letu lehce jako pouhé billiardové koule? Proč slunce při vší práci s plane
tami má ještě dosti síly, aby k sobě nezdolnou
mocí přitahovalo větší počet nesmírně dloubých
Vlasatic? Těžko může si pozemský tvor předataviti
žhavou, překotně Čianou kouli, jakou jest slance.
Má-li průměr rovníku naší zeměkoule 12.756 km,
obnáší slanečný rovník 1,386 990 km; nečiní tudíž
průměr rovníku zemského ani stý díl průměra
slunečného. Krychlový obsah slunce obnáší asi
14 trillionů krychlových kilometrů; našich země
koulí vešlo by me do slunce 1,284.000. Kdo si
dovede předataviti, co značí aspoň jeden trillion
krychlových kilometrů?. Zde musíme užiti přirov
nání. Předatavme ej kupu makových, dobře vy
sušených zrnek, jimiž by se naplnila nádoba
133 litru veliká. Jak jest nepatrné jediné zroko
k ceié té kupě, tak jest nepatruá semě v přirov
nání k slunci. V příčině tíže sluncea země věsme
tolik: kdyby nám bylo možno položiti na jednu
misku váh slunce, musili bychomna druhou misku
položiti 322.800 zemí, aby se váha vyrovnala.

Povrcb zeměkoule vůči porre slunce jest takskrovný, če by bylo potřebí 11.818 zemských po
vrchů k pokrytí plocby slonečné. Měsíc jest od
teměkoule vzdálen asi 384.400 km. Dejme tomu,
že by se země ocitla právě ve středu slunce a
měsíc by měl kolovati kolem ní v téže vzdále
nosti, jako nyní; tu by měsíc vzhledem k obrov
ským rozměrům slunce (i při té veliké vzdále
nosti od země) koloval kolem země ve slunci
samém. A ktomu všemu by ještě od měsíce (v slunci
se otáčejícího) k povrcbu slanečnímu byla skoro
tak veliká vzdálenost, jeká jeat od země k měsíci.
Jinými slovy: poloměr slunce jest skoro dvakráte
tak dlouhý, než jest vzdálenost měsíce od země
Kdo by ušel denně 36 km, obešel by zemi asi sa
8 roky 45 doí; k obejití slunce by však potře
boval 340 let. Rychlovlak, jedoucí rychlostí 70
km za bodinu, projel by průměr slunečoý za
19.814 hodin, čili potřeboval by k tomu skoro
826 dní. Tudíž takový obr už něcomůže dokázati.
Závratnou silou a obrovskou žhavostí působí do
nesmírné dálky. Teplota slunce na povrchu do
stapuje 6000 až 8000 stupňů Celsia, takže kámea,
železo a jiné tvrdé předměty se v té výhni ae
toliko ihned roztaví, ale proměňují se v plyny.
Žhavá láva metá do obrovské výše rozšhavené
plyny. Při tom varu, při stále vzkypěném, . epo
kojném povrchu slunce otočí se kolem vlastní osy
v době 25 dní a několik hodin.

Takový obr již dovede vyvinouti energii, o
níž se pozemčsnu sotva zdá. Natí do divého tance
netoliko naši zeměkouli, ale i Jupitera ( jedenáct
krát většího než naše země), skoro stejné velikého
Saturna, atd. Žene kolem sebe maožství planet
i s jejich měsíci. Řídí jako neúprosný komandant
i 18 obrovských vlasatic, které při svém rychlém
tanci uměle se proplétají, aby dlouhými vlečkami
sepoškodily jiná větší tělesa nebeské,

Kometa 1 největší jest ovládána strašnou si
lou slunce vabledem k avé řídké hmotě jako
hračka, snadněji než povné planety. Vlasatice,
srychlajíc svůj let přibližovánímse k slunci, roz
žbaví se v blízkém sousedetví jeho velice. Bývá
sde 2000krát jasnější, než rozžhavené železo.
Otočivší sa sávratnou rychlostí kolem slunce, po

Zbývá obrovského čára.i rychlosti, vzdaloje see větším obloukem. Roku 1849 vlasatice při
létla k slunci tak blísko, že její vzdálenost od
slunce rovnala se pouše jedné třetině vzdálenosti
měsíce od země. R. 1680 byla kometa vzdálena
dd slunce 233.000 km. Ovšem netoliko slunce,
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ele i jeh>planety působí měpo vlasatice gr

přitažlivostí. Na př. obro šahm -8niti dráhu vlasatic velice radikálné, jakmile
k němu tyto .

Působením oběžaíc buď se pobyb vlasatice
sgpošďaje nebo zrychluje, tak Ze věkterá vlasatice,

Bálořející k ngší slunečné soustavě, vybočí rych
lýmí letem scela z okrahu přitažlivosti slunce
nikdy již se nevrátí. Jak dloubo tryá, než vlasé.

tice jeden pochodkolem slunce vykoná? Tospá její velikosti, hutnosti a jiných okolností. al
leyora kometa potřebuje k dokonání jednoho oběhu
f$ let, Enckeora k tomu potřebuje přes 3 roky,
roráenova 6:/, roku, Tuttieova přes 181/, roků,

Olbersova přes 72'/, roku. Kdyby samy vlssatice
měly velikou přitašlívou moc na nebeská tělesa
tyrdé, tu by naše země pocitila sílu jejich pokaždé,
kdykoli se k nám vlamatice blíží. Pobyb semě by
ge měnil. Kdyby hmota vlasatice rovnala se bmotě
samský, tu by se délka roku změnila u nás skoro
o 3 hodiny. posud nemsstala směna aní o 3
vteřiny, takle hmota vlasatic nečinila ani pětitisící
díl bmoty zemské.

Naší Ferrerovci se činí.
Barcelona má moc velice přitašlivou. Proč

by jí obdivovatelé Ferrerových vychovanců nená
aledovali? Vědyť volnomyšlenkářeký listy místo
pokárání hunských, bestiálních činů revolučních
jako vosy 8e vrbaly na úřední ochrance občan
ského pořádku; úřady španělské „spácbaly děsný
sločin“ tim, še pozavíraly individua prábooucí po
jrvi a slodějské bandity. Volnomyšlenkářaký tisk
gračně dovede plésti nejjednodušší pojmy, umí
přehazovati zásady jako míč a přetvořiti jako
tvaroh. Proto není divu, te brabivé zločince po
klédali „pokrokoví“ ladí čtenáři sa veliké mu
čedníky a že se začalo stýskati nezralým mozeč
kům po nějaké barcelonské romanci. Právé po
ehvalospěvech na Ferrerovce vyskytují se u nás
skutky, kterým by projevili blačnou pochvalu a
podiv sami pařížští Apačové.

Dne 6. t. m. měl agrární dorost v Čehovicích
p Prostějova schůzi, na niž se ovšem mládež ne
učila pravidlům „lepších katolíků“; štvalo se tam
proti věřícím katolíkům. Drabý den v pátek agrární
předáci odebrali se na „Skalku“, kde řvali potupné
písně. Když 6e začali lidé při klekání modlití,
problásili se smíchem Pospíšil a Večeřa, že se
pomodlí o k-pličky av. Pr.kcpa. Tam skutečně
čty „oavicení“ kumpáni přišli; vypáčili dvěře,

rorazili klenbu, shodili sošku sv. Prokoja, po
malí květiny (také k vůli koltnře!) a poškodili

oltář (nad v zájmu sachování starých památek).Opodál stojící kříš snažili ee vytrhnouti se semě.
Jelikož alkoholem zmořené ruce byly neto slabá,
aspoň rozbili allo.

Leč náhodou rolnický ayn Váel,Frgal vyzradil
pachatele: právníka „pana doktora“ Pospišila,
agrárníka a fanatického wacharoece, agrárního

předsedu Fr. Vysloužfla a šenatého muže Josefaečeřa. Tito lidé byli vesměs s Čehovic. Patrno.
že se jisté dlouho navzájem povabuzovali k ulle
ehtilému hájení vyšších ideálů pokrokových. Ma
saryk nazval katolíky černou bandou. Proti Ferre
rovským banditům ani alorem se neozval. Meobar
napesi o katolické moderně: „Tito bidé musí býti
poslavení mímo všechny jeho škodná svěř
a komy přijdou do rány, je uhodit“ A pak
napsal ješté: „Jest na čase, abychom si uvědo
domili, že lidé, třeba s naší krve pošlí, ale mající
svého nejvyššího pána v Římě . . . amusíbýřiod
sbranéní s našeho národního těle. Stala se chyba:
bylo jim, eistncům, dáno aktivní j pasivní právo
volební .. .. Ta chyba masl býti napravena.“
Machar projevoval chuť k utinání rakou, atd. Ne
divme se, že nezralí lidé vykládají ei taková slova
die svého ptačího mozečku. A 'cítí-li, že bázce

looskápočínání by se jim posud zde nevyplatilo,obracejí svůj vstek aspoň proti věcemod katolíků

noheným Jak jsou agrární kniturníci horlivýmišití macharovaké literatury, to jest obecně
snámo. A že agrární tisk tyto lidi nevaroval před
skutky Ferrerových odchovanců, teké sami agrár
nici potvrdí.Kde vůbec v agrárním programu

a, če kulturní program jetva se liší

od programu macharovského? "však víme,jak borlívěsgrárníci na schůzích volnomyšlenkářů
ohválících Ferrefa souhlasili s jejich zásadami.
Kus se má pak zmatený dorost vrhaouti?

čelnicí“South opuutlíkyč 12. £ m. odváděliv de Prostějova, odkudě
všenici byli dopravení do Olomouce.

Který s uich byl největší? Dobře praví sám
Voltaire, že s postupem kultary postupuje zároveň
rafinovanost, čímě nepřímo napověděl, že kultara
bes náboženství vede k demoralisaci; čím ničema

feet nřenějí tím masanější. Právník Paapišil totišdrabý dem po spustlém svém činu vykládal

nl kaple: „To jistě udělalé klovikálené a
(60soedowma más“ Zde vidíte nejlépe hadí

če: vycepovsndkolapiče,kterýbřičív dá

i Řeka,Dirsal m tomdání
KpánuKrka:Bojkilojej tenově.vitrá“ do wa

k vůlis SOSAL Je 5
kovým věeom novazádí lejmě Broj ústa
před Palackým. A kdo jen vydávápovér „ks
tolléké“ modlitbičky, aby za teple spravilžido
tisk o jejích rozšiřování? Katoltel Jistě bdí
protože náš tisk ně tolikráte ten šviadi odsoudil.

Jak se takové věci provádějí, o tom nás teď najlépe poučílo pokrokářské kvítko, akodemik Pospišil.

Katooká kultura tolik se mapracovalysgsjemnění duší našeho mároda! Leč Ferrerovci
obratem ruky vičí ideální záchvěvy lidského nitra
a páchají to, co beze vší moderní školy dokázali
Hůnové a Tataři. Jak jest tomu dloubo, co v jit
ních Čechách pokrokový kandidát vychovatolatví
vlezl na kazatelnu, kterou vo a 6 spustlosti vlast
nim výkalem zoečistil?

Odkud ta zášť? Voln.myšlenkářské listy ne
povídají s napovídají, pokud jim comsorova lažka
dovoloje. Mládež porozumí nápovědi a svým
skutkem doporí. Kdo by měl vlastněbýt vločen
+ poutech k soudu? Málokterý krjmináiník z Kartoas

by dokázal tak „etkvělý čín“, jako kademjckýmajitel nadkřestanské kaltary, Zpystlostí
osvětářů stropena v kapli škoda, ješ se páčí na
očkolik set. 

Vzporanňte si při tom ma výzvu pokrokářsko
učitelského tisku, že má být podobisna Ferrarova
v každé domácnosti učitelské! My Cecbovůne
máme žádných zvláštních velikánů: nemáme Otce
vlastí, Tomáše Štítného, Karla 10 Žerotína, atd.
Proto musí učitel k svóma potěšení a k vůli vspo
mípce na barcelonské děsné zločiny mít před
očima — podobiznu španělského bursiána, který
zároveň se židy čpokuloval pří sdrašování potravin!
V Italii ferrerovská městská rada dala kříže vy
trbati. Haed nalezl tento kulturní čin ohlag vo
Vítkovicích u Ostravy. Zpuatlíci tam zpřevraceli a
rosbili přes 80 pomníků a železných kříšů; sochy
Krista utlučeny z pomníků i křížů. Dělalito né
jací chudáci z bladn? Co by z tobo měli? Z ná
rodnostní zášti se tak také nestalo, protože ros
bíjeny pomníky a kříže s nápisy feskými i němec
kými. Tu byla patrna tedy výhradně zavilá zášť
vůči všemu, co připomíná nějakým způsobem ne
křesťanství. Ferrerovětí sločinci tamější věděli,
že by se jim posud nepodařilo vařejné rozbíjet
kostely. Proto dělali aspoň to, co jim bylo možno.
Dle o.isků bot seznáno, že bylo zpustilků O až 8.
A jakou namáhavou noční práci vykonali scela
sderma|

Dru Kramáti doručen dopis tobofto obszbu:
Ničemnému zrádci Kramářovi!l ©Jestii-le vy

hraje dnes Mladočech, ušneali jeme se, že musí
býti Dr. Kramář oásilně odstraněn — jako shpuba
českého národa. Takového psp prostě otrárime
neb veřejně zastřelíme!! Již je vylosován ten,
který bade obětovat život pro národ. Varujeme
těas! Takovéto kreatury ještě v českém národě
nebylo, která by tak houževnaté a tolik sla ne
tropila. Neberte tento dopis ležerněl Uvidíte, še
mám pravda. Nám je to jedno. Do měsíce jste
mrtev! Dáno dne 12. ledna 1910. Vylogovaní
n r. socialisté k usmrcení Dra Kramáře“ Žeby
si takovou klakovinn vážný Kramář Te
klemě objednal sám, jest nemyslitelno. Ovšem

nár. sociáloítisk volá, še jsouŇ banditské řádkyplodem mladočeským. Leč „Nár. Listy“ proti
tomu konstatují, že dopise psán jest r krahů
bliských Chocovi, protože výhrášný dopis toutéš
rakou byl nepsán při zemské volbě bynešovské,
kdež Oboe propadl proti dra Schustrayi. Ať jest
Již jakkoli, patroý jest tu oblas Baroelony, tře
baže agitační řádky namíněny tu vážně.

V moci na pondclí dae 8. t m. bylo poško
seno několik kříšů na híbitově v Bráníku. Zat
čení s té příčiny čtyři jihoslovanští studentj, kteří

se adrželi do půlnoci v hostinci $Pá bombardovali v rosjaření kříže. Z Moravy docházejí atále
Četnější správy o úžasné snrovosti epc. domýkra

SOHÝZkrátka oynlpědnými důbagy jsou opodetyny m sou opodatat
něny výroky učenců, Ale nichž jadipě křesťanství
saotránilo Evropu před životem ©berbargkým.
V'časo, kdy světská učennat tolik postupuje 1 křes
fanství servejiš se úrdel , jest rafinované
barbaratví na stálém p stupu Vychvalováníbez
citaých paličů a vrahů

Zdožmv radi Král |
úrokujevklady4"/,až4 lovýpovědí.

Veškpcézůjáky<p ngipibočajjšízh podeímek.

se ten psmflet„podekáru í Bkolaíe d aby

. Ni je Fednb kerý m životoplaMe Zato všaksesumirovalsace novouvšdšlavací"četbu „Slováckosa rab.“ Kdzžas jad
maloo obsazení asdučitelského alsta re Vaceno
vicleh, : k. okr.
SRKOVY PADNOAY
„Šimasovského“ vyšly s péra Holubova. Tu věst
zástepco učiteletta“ p- abriel ařekl : „Mi

níTie psal“ Nato 

lera: „Když miPoerále kootal slovo,'Ze p.Holub
těch brošareknepsal.tedyjá rámJako ómu

maši věřím ara em tohoproti p. Holabovímie nensmítám“ Pakvětšinou hlasů p. Pr. Holab

svolen sa nadočitele pro Vacengvica. Kars o odvolilo, Gabriel přistoupil k hraběti Sellermovi a
ož je po tom a oyní Vám

sdě:uji, Re Kolobp ty brošarky S Hrabě
Sejlern se zarazil a řekl: „Nemyslil jsem, že Le
kové karaktory nejdu mezi učitelstvom“ a as st
zení odešel. PozdějiGabriel p. braběte odprosil,
alp br. Sellera, kdyš nevyhnutelně oemasil, do se
mení nešel a brzy 6: členství v c. k. okr. školní
radě vzdal. Ovšem takových „soochvějných Irů“
rásu Gabrielovs, jichž charakter jost „Šulově po

krokový“,„oezasašnýjedomaje velicemgoho. Kvůli většímuŠvanciv příhodný okamějk
strčí se celá pokřokářství hezky hluboko do né
prení kapsy hned.

Policke m. Met. Před lety svým radika
lismem nadělal hluku více neš bylo slaáno učitel
měšť. školy p. Sova, nyní ředitel v Polici, o sémě
tak mnobý učitel ve své důvěřivosti myslil, še jest
kollegou apřímuým a přítelem učitelstva. Právě
ukasyje se skutečnost, která je jinou, než illuse
učitelů. Úmrtím uprázdoílo se místo říd. učítele
ne Škole dívčí a tím nackytlů se možnost někte
rámu ze zasloušilých nčitelů dostati se do Police,
výboda to, které nelze podceňovati. Na — a p.
sastanos učitelstva Sova — namahá te, so jest,
aby dívčí škola přešls také v jeho správu s-tak
jedno místo řídícího(na okrese bestobona slušná

místa chudém)N44 bylo — srušeno. Že odporv učitelstvu a údivnad jednáním jeho jest vůes
becný, netřeba ani dokutnentovati; to roxumí se
samo sebou. To jsou ti praví, radikálal přátelé
svých kollegůl

Nový upůseb dennnelantství zavedl
„Český Učitel.“ Zavádí nový spůsob v terrorigo

v chikanovánía adavačetrí nepohodlnýchušiů. Tak stala se prý obromná světová událost,
že Lad. Negi, Hdiel učitel ve Staré Vodě, „sloap
klerikální strany“, pracuje 0 to, aby zemskou školní
řadou přelofeh byl do akremi smichorakého. Čes
Učitel ví vice než Nági a proto může sj
a rychle a tím vea a střílí veškerou sbramí svojí,
ale chudák, střílí jem na slepo. Nejdříve prý Nági
vyjednáral o výměnua jistým židísím učitelem;
zda li to není amělost od něhe, bez komanda Čpe
Učitele něco č'nitil A nyní se chos dostati Ba

chovako klerikální protekoí. Sasd by mohlČes.
itel udati, které klerikální projebce se domaká,

aby to také veřejnost sváděla; a Žasni, 6věte,-c0
Č. Učitel píše dále: „Bojíme se, že o pověstného
Nágia,kter al ekonaistoří, které podal oS ea jibo nežádané
dobrozdání, jež yšak kdysi vábodou místo u kom
sistoře octnula se v šité, odátanm tahanice. Na
Bydžovyku budou rádi, sbaví-li se Nágls, na mí
chovsků zasp budou rádi, nesejdou-li se s Náglom."
— Takovýmt:spůsobem jedaati srobedo
myslní, národní učitelé, kteří ami nepřejí srému
kolegovi, abysamostatně "místa svého vyměnil.

jv, olegí generálního štábu nesmí 60 40 státi.ak může m takový neorganisovaný řídicí do
sáhnonti mla něho, kdyš proti němu takovým
rafigovaným způsobem se útočí! To jest om.
krokový UŠprein oroboda stédomí. Žito

dé,' kteří svému koli lterý jest odlišného
ní, nechtějí ani místa do

He ač tvrzení jejich na pozaliládá,
Kaaký Abereský 5 uses sabá molétaleažEto av

nie a kopů y bylohlásánooklerikálnímsté;le samí jeou nej ší, Tito lidé nejtou te
něsl mlaviti osvobodě

| o svobodomysleosti ;*
% edují jej sle

pravil: EMio hra

F
vrděno

6 vůl diskostpři blásání očividné nodiei“ ušitel . Négi s bodsistpří



vy v šitě, dle jiné správy v kamnech ve třídě,

Far byl adresovánbisk.konaistořiv Hradel
dání. P

V ABrOKTOp lon notteEEvýV m Vodnív nudue ové ,
td 0 "M jh naštovpiti
sové místo vo Vodě. Uspo byle uči

Esohůze v Cblámelatam obexhtoho dopira
edčítán. aby rosne-la ae to po okolí; potom dán

enu c. k. okresní ké rady, aby jej ve schůzi„ aby okresní ško to spůsob.m
yla poštvána za říd.vdhasí tp účelesnáze
osaženo bylo. Leč říd. učitel L. Nági osval sw
úrasně proti banobnosti této s čistým svědomím,
eboť njkdy ničeho nepsal a jně

p apoE Da PoeD4 utr

Padl, Nyntíng jodenáculetech,dl C: Jaal svogáti, te by snad. obběl mjleto
vyměniti bez jeho komanda, bes jeho vlivu, Spn
stil zase písničku starého rozvrzaného flušinetu.

Die všebojistě Č.Dětel “ kdo dopisdo šitadal, prodjej tam a jej psal. Vidyťto
bylo bied Tou, kdy MágibwA do místo:

musily se všecky síly vynaložiti, aby byl učiněn
nemožným. Či neslyšel Čes. Učitsl ničeho, co po
čase ce dněkalo o dopise tomto, jak asi vznikl2
Řídíel učitel Nágl, který s šádným -se nestýká,
žádných přítelíčků nevyhledává, žije jen povolání
pvému, přece od organisovaných, jak viděti, pokoje
nemá. Jest ovšem nepohodlný jistým „pokrokovým
organisovaným“, kleří v domécím žapanu a kvůli
vlastnímu prospěchu jsou v zákulisí klerikálnější,
neš ten „sloup klerikálaí“, ale na veřejnost staví

„se jinými. r a prospěchářsíní
Nágl sohopem není, nebot kdyby byl, neneděl by
does ve Staré Vodě. Dostane-li we nový nčítel
do Staré Vody,každý je štván, jak ne sám přizoé,
od organisovaných proti říd. učiteli, a kterak se
k těmto kollegům v těčkých, kritických případech
Hdíci zachoval, ano i v penětitých potížích, kdy
musel o překot sháněti a dlažiti si peníze pro
kollega, jen aby toho zachoval, uznali sami, a vy
Jádřili se, že žádný organisovaný Hdteíby tobo

„nenčigil. Nyní aspoň dostal říd. učitel Nág) pona
učení, te až bude žádati někdy o místo, musí 88
obrátiti na generální štáb organisovaných a usnati
tento jako svoji nejvyšší a nejpřednější vrchnost
a potom teprve, bude-li odporučen, může něčeho

"dosáhnouti. Jinak — jak viděti, vyhlídek nemá
žádných. Tolik af sl vesme pro ponaačení! A ve
fejnost af posoudí, jské slasti má katolický učitel
s co pd orgavisovaných zkoušeti musí.

Učitelé-vojůet. Piše nám učitel: „K Vaší
. správě o vojácích potrestaných vojenským soudem
přičiňaji poznámku. Učitelésvojáci byli potrestání

zolo, že přestonajji vaj grafy. Kdy

8) rasa FakokojeníM něšterému nebromášdéní 8 velikým protestem p
třídě apolečenské, byli by seděli také. Na to by
nebylo potkabí sni žádné pokrokové danyocisce.

Ale„Čes n jk maj chlapecn toodsossení os keěžský vliv. Hola,pánové, t uči
teló-vpjáciby i přece trestání víckrát; a jindy
jse 4 velké chytrosti ani slovem nepípli, e
tý zavinili kněží. Z jakého důvodu na př byli

s va re o Hragri Král. uděle

n dvěmalety, kdyžuš mělijítdd
rat pokrokářský pranýř oněměl netolikto vůči

: fm, alej nojáh : labn pda byde o kot radyvé
ivatelům mládeže. Ještě štěstí pro ty

jo, še tiekpessění ty věcipoaovné
úiujá vspom ofstae v okruhu uči sO tom neví „Čes. Učitel“ nic? Neghci ja

jel tbytečně předvelejností Ařetřánat věd t»dé,przl pustavu.úěispvatel le Běl zvlášš m
tyeli, že meri jest zlatu. “

vaným na Žamberogku do

ž mad tím Gnulisami včkteří naší

kvadnálé Y a:hd(bond s ae 4
ona mé obsazovati definitivní místa

kolní rada, vy však jste ci řpkli, o
Skol. radíin ušetřív.dy olšrostivá „

komise úči “, kteráby ovšem sf
i konservativnich učitelů naložila bod

a. A o B.obraz. Kkaýrada 3spkeci mlčela. Není nad pokřdkového Úkol.ins

porn Pak prý jestvBarona všecko hi
něcojste al dosvé Theolnes- šajomněli dáti ;

čení, že pokrokářský učitel mgsí býtia! ,Renapealijste gi,,če
m | pěkročite“ js

než proti neorganisovanému. Jestliše

mem při muzice tolik, še se začal ovlékati a tříti
se k šenám a dívkám. Pau Pešek sná jeho jméno
dobře; oslou sálešitost, ale přece toho vol

nomy ře nepřesadil. Takový respekt mé tedy
c. k. inspektor v „zklerikalisovauém Rakousku“

k organipacipro ké: pokrokáteká organinece jest tedy vydatným ochraaným pláslám pro
demoralirované lidi; kdo někde mravně zikracho
vel, jen ať ep cbytne při tonutí organisačního
prámě; a debile pordedí. — Zemské djolný radě
anad jest také čobře známo pokrokové bledisko
p. inspektura; a hle, tato „zklerikalieovaná“ rada
přeložila p. Peška na místo lepší, do Třeboně.
Může býti jista, že ve jí po čase „Český Učitel“
odměn znovu útokem proti „klerikálním choutkám
Jejím.“ Organisovaných musí posloucbati každý.

Zklerikalisovaná škola. Přečičteti
va šk -lských zákonech, co se přikasuje učiteli ve
příčině nábořensko-mravní výchovy! A pak sí pro
myslete tato slova 1. čísla „Věstníku“ orgavisova
nébo učitelatva: „Zcela právem považujeme stou
pence kierikalismu za nebezpečí pro zdárný rosvoj
kulturní. Toto ideální (!I) naše stanovisko nepři

. by v čele školy stál klerikál. Nuše chápání
smyslu školy. nade povinnost ke Škole přikasuje
sástupcům naším v okresní školní radě mehlasovat
pro řídácího klerikálního * — Tedy kdo chce svou
služební přísahu zachovávati, ten má být jako
„bezcharaktero! klerikál“ odetřelen. Přednost mají
ti, kteří již při své služební přísaze mají pevný
úmysl toto porušiti a jedaati proti školním para
grafům, jichž zachování albují Ať „Věstaík“
s badím „bmyslem neříká, že to jeho psaní míří
pouze proti „klerikálům“ a nikoli proti katolíkům.
Maseryk přece už dávno sám fekl, aby se nescho
vávali ababěle za heslo „klerikalismu“ lidé boja
jící proti katolictvo. Veřejně se odváží pokrokáři
diktovati, aby katolický očitel, vychovávající mlá
deš v dachu stávajících zákonů, byl považován za
psance. Pak prý jsou utiskováni! Ba ješté něco
více. Totéž člalo „Věstoíku“ praví, že „církeval
cvičení ješt klerikáloí politická demonstrace.“
Tedy už bude pomeln velikou smělostí, jestliže
kněz, užívaje občanské avobody, odváží se vygčo
vati náboženství. Tento „Věstník“ se chlubl, že
kultarní program straně agrární vypracovalo ústředí

; vá, že Rirapa sgrární vzdala
ra tu službu dík. Zase tedy jest viděti jasněji směr
„lepších katolíků.“

000000000009000
Bohatý sklad

knih, hudebnin
dopornčuje

výshodočeséé káihkupectví

Ď,
© v Hradoli Králové. ©

gEP* Zásilky na venek franko

-a antikvariát:

při poslání peněz předem. - 

Sesnamy zderma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
akladě i v počtu největším.

Hospodářská hlídka.
Lociné přístroje, mářadí a stroje

bledejí často vepkované v naději, je tím pěgo
uspoří — a sami sobe klamou. Laciné věci ng
mohou býti dobré. Ba naopak, laciná věci jsou
nokřesťansky drahé. Porovnejte, jak dlouho vydrží
taková „laciná“ věc, kolik práce se se jistou dobu
vykoná tontét silou, a pak přisvádčíte. ža jate se
notně ošidili. Naopak, dražší alo výhokný no),
nářadí, přístroj, jímž se ce rychle, pohodlně,
Jistě vyosíř č dlouho 8: unost jeho Be ndbší
nezmeněsná, jest poměrnědaleko lacinější, byť i
více stáj, než locjské haraburdí pěkně naliéené a
vychytrálým překapajkem za„báječně Ivvnou cenu“
vnocené Kdo se neobce důkladně napálit, sekup
bez avědků a zoaleckého dobrozdání, led. od BM
ctivých a osvědčených našinců.

platí co odatředivika ©Známo,še od
u s mléka sladkého veškerá smetana aš ne

malé sbýtkysavyčernh4 5ČArNMÁsmatejě.7
borné , ye zjské,jež stojí nejméné2|
60 haf2 o a kbk ošpěejté.
máslojlatí'sePH30 nes ,-Obaahujo-tj mléko 55 proc. tuku

másle a

3 K 50 h. Prodáme-li mléko po 20 b Jitr, sískáémo
5 K. Kde lze tedy mléko zpeněšití na trhu sa
ceny nasnačené, odstředivka se nevyplatí. Klle

odbytu takového není, speněšíme li:r mléka
ze 14 h, tedy odstředivka se vyplácí zoamenitě.

Horské plememn borěsíhodobytkůmají
zpravidle tučnější mléko než plemena s nítin.Také
různé choroby u horských plemen jsou méně roz
šířeny a nákazám všelikýmmje horský dobytek méně
přístupný než skot níšinný. Tyto a jiné okolností
jsou pobídkou, abychom nea horách co nejvíce
chov plemenného dobytka šířili, kdešto v dolinách
je na místě prfimyslové dobytkářství. Dle toho
dlužno chov dobytka u nás řídit.

Haojení pisočnatých pesemků zelo
ným bnojirem věnde se dobřeosvědčoje. Hned
po sklizni strniště ae plýtce podmítne a oseje buď
lapinou, nebo hrachem, bóbem a vikou. Jakmile
začíná smós rozkvětati, zaoře se. Čím dříve 60
oseje atraiště, tím lepší výsledek. Zu velkého
sucha však marná setba, nevydaří 86.

Trms drůbeže znamenitě se osvědčuje
k poprášení obilnin, Ina, k zelaatým plodioám, ua
jetel a do pařiště. Výtečuě působí zvláště na těž
kých a studených půdách. Vždy však se mé po
užívat v podobé prášku, jímž se půda stejnoměrně
popráší, což platí zvláště o trusu holubů. nl)
z bolubníků znamenité se osvědčuje u kukuřice a
luskovin, slepičí na obiloioy, zvláště k ječmení.
busl a kacbní do kompostu. Hnůj drůbežnícký pá
sobí blavně v roce prvoím, tudíž k osvěžení sla
bých plodin se doporučuje. Velmi dobře působí
také v sadech ovocných.

Mazlavý vosk štěpněský obsahuje915
Gr. smrkové pryskyřice, 16 gr. černé amůly, 30 gr.
vkopového loje, 40 gr. prosetého popela dřevěného
a něco lihu. Pryskyřice se v dosti velkém hrnci
rozpustí, procedí, ostatní látky přidají, vše roz
pustí za stálého míchání na mírném teple. Popel
pozvolna přísype, dobře smísí s na kónec zvolna
přilévá tolik libu, aby směs byla dosti tekutá.
Vosk či masť vychládiá zůstane maslevou a při
štěpaření koná dobré služby.

Na llšej hojivě působí odvar z listí olšo
vého, jímž se lišej pětkrát denně potírá tak dlouho,
až smizí. Podobně i dehet kamenouhělný, jímž8e
Tiše)natíráStětičkoa,působítrojivě.Jšá třetí při
blížeti, aby pří čištění nestrhl se etrůp, pod o
lišej se bojí.

Nechné k jídim sc léčí odvarembořkéb
Jetele, jslovčinek a pelyňku. Na stejné díly těcbt
léčiv, coby se na lžícičajovouvešlo, nalejese vřaná
sklenice vody, trochu se povaří, nechá Ó minut

ustáti,nadot se procedí a půl hodiny předjídlemvypije. Špeoě-li zažíváme, ušívejme odvaru tymi
ánu či doušky. (Thymian vulgaris), kterýš 80 i
proti záduše osvědčuje. Lžíce lapení poleje «
vřelou vodou, nechá 5 minut ustáti, pak Be 8
a odvar teplý vypije,

Nejlepší cikorka jest

Í Defraudace v soc. dem. konsumu. Dne
B. t. m. zastřelitss v Mof. Málkovietčh"vůdce
temafeh s0e. demokratů Jan Procházka. Byl
předsedou konsama, křerýš pro vytrvalou práči
„do hloubky“ přivedl k úplnémo rozpadnutí.
Před půl rokem objevena zproaevěra, kterou
on měl na svědomí a Vykonšnk:b3lé na krytí
dlabů drašbe. Poněvadě však nestačilo to na

ukrytí spronpvěry, byli peceni členové misto„dividendy“ klopit peníze da Uhraženídeticita.
Vedl život velice nákladný. Ačkoliv se potují
všelicos „šuškalo“, přece nikdo nedovolil ai
své mínění veřejně říci. Ale vážnější členové

vystupovati, neboť předvídali, še konsam
mosí vzíti sa své. To právě zavdalo příčiná,
že obchodníci jali se předlládaté úěty, které
ovšem v kaibách, jež: Procházka vedi, byly za
placeny, ale penize místoobchodníků sebral —
Procháske. Nyní k Npvému roku, kdy členové
měli klopiti peníze m p. radního (Procházka
barktéš. © ojstovát sastapiteletva), rozjitření
jebo nešťastných obští dohijlo jej k toma, aby
sáhl k nejobryklejšímu prostředku všech dp
fraodantů,k —revo t Etom družity60

k Jebo ženy, poněvadí“Prochtzkybyl
velkým ctitelem o 5, ktazáž ovšemjdi: déhosh botossk, Jo poját úmysĎ sbaviti pe
Sějes 300 mogěelíky, ale | matky. Ve zmíněný
den také ee k tomupdvážíf sábnny vražednoo
Fekou po řevolvero, -postřelil jak svoji matku,
trik i mášfřiKE“Nahédou jdoucí četoík Viesner



2 Isenovio byv o tom spravep, odebral ve za
místo alošinu. Procházka epatřiv Setníka, před
Jeho vlastníma očima se zastřelil.

Důsledky revoluční romantiky. Po ge
berální stávce Bvádské nastalo mezi soc. de
mokraty značné ochlazení revoluční horečky.
Bám rudý „Korreepondenzblatt“ napsal Lato
slova: „Švédský boj však učí teké, jak jest
absolatně přebytečná theoretická hračka 6 re
voloční romantikou. V žádném dělnickém bnutí
některá země by nesměle dedá tbeorle gene
rální stávky míti tak málo místa jako ve
Švédsku, jehož politické a průmyslové organi
8ace děloické ode dávna oledojí praktické cíle,
v praktické práci vystupují. Leč právěproto,
že děloické bnutí ve Švédsko svoji álobu spa
třuje oikoli ve slovech, nýbrž v čineob, poda
řilo ae mu rozhodootí a provedení velikého
boje tak jednotně, jak se stalo. Byli to lidé
praktického života, kteří ge na boji usnesli a
k dobrému konci jej přivedli, Disktusse o tom
81 šetřili až na dobu pozdější “

900000000000000000000000

Sem ČaneOCÁŮVÝM
doporučuje svůj hojně zásobený sklad
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plesových potřeb %
jako: hedvábí, krajkové látky, vějíře, ©
rukavice, punčochy, hřebenové soupravy,

prádlo, kravaty, salonní bílé vesty atd. :

Fejgl A Byčiště 3
Hradeo Králové, ©

Divadelní alice. 3

Kněžskékelárkya náprsonky. :
ČOt+00000000200000000900000000000000000000000

INepostrádatelnou

nejlepší ochranou
protši reumatisemu

a každému nastuzoní všem, kdož jeou odkásáni

rým povoláním prodlévati « chladných mistnostechneb ua venku, jsou naše zvláštnosti pi*anóbo sboší

s pravé
velbloudí srati.

Zvláště odporačojeme ohřívky
na kolena, kryjící nobn aš
kotník, 1 pár K 8 —, rukavice
1 K $—, látku na spodní

hoty a kazajky, 160 om. ší
rokou, | metr K 10—; veškeré
zimní prádlo, břišní pásy, ohrá
nítka na plíce,na prsa, ns záda,

y na ledviny,jednotlivé ru
vy, jednotl. nohavice, vesty,

ponožky, přikrývky, střevíce,
papuče atd. — Velbloudí sreť
nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje ani neprochladí se

A snadno, a udržuje při těle stej
C noměrnou teplotní Novývelký

Á illastr. cenník zašleme na po

drtí ŠamtarévJiné
výroba ploteného zboží.

Sp- W Plzni: Školníul. 8., Říšská al. 1. "SB
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Zubožený venkov.
Zrádcem lido venkovského jest ten, který

novoli agrárníky! Tak hlásali vůči katolí..dan
s 800. demokratům na zeleno přebarvení libe
rálové, pokrokářští evangelíci a židé před říš
skými volbami. Bylo to jistě velikou smělostí,
v době lidového hnutí zcela ostře hnáti ven
kovský lid pod zelený prapor samozvaných
vůdců, jimě ještě venkov právo k obecné re
presentaci rolnictva a lidu vesnického vůbec
nedal. Agrárník a venkovan — toť jsoo pojmy
hodně rozdílné. Mezi upracovaným rolníkem a
řepařeko-cokrovaroiokým spekolantem, mezi
chaiupníkem a chamilvým dietářem jest ub
rovský rogedíl. A oož různé kaltorní zájmy
venkova? Měli o oich na říšské radě rozho
dovati pouze zástupci měst? Neměl oa př. ka
tolický kraj právo gvoliti si odhodluného ku
tolika, který by se zastával také jeho nábo
ženských práv? A masil rozhodné venkovský
dělník tovární dáti svůj hlas třídní stráně
agrární, jejíž prcgram aliboval ma tak málo?
Zájmy stavovské rozhodně se křižají jak
v městě tak na venkově a při volbách tím více,
že do volebních okresů venkovských přibráno
tolik měst!

A 1ď pojednoo liberálové a voloomy
i, kteří se oblekli do zeleného kabátu,

prozrazují velikoa nešikovnost i při vedeníospodářského hnatí, tedy v tom oboru, pro
který hlavně sebrali plno mandátů. Právě po
kracha několika Baiffoisenek a po nešťastně
vedeném boji řepařském ohlaščojí se veliké ne
pořádky v „Hospodář. dražstvn“ v Něm.Brodě.
Chudáci horliví agrárníci! Při svém úporném,
neumdlévajícím kulturoím boji 8 „hydrou kle
rikélní“ neměli vůbec čass atarati se o hospo
dářeké potřeby. A snad byli Štváni do vřískavé
a násilnické „osvěty“ právě těmi pohlaváry,
kteří potřebovali, aby 8e odvrátila pozornost
lidu od jejich hospodaření. Co se jen naštvaly
efilasy z Posázaví“, redigované volnomyšlen
kářem, bezkoofesním Hofrychtrem, aniž by
jednon řekly avým stoupencům — rolníkům:
„Přátelé, hleďte si místo Stvaní hospodářského
rozvoje zdejšího kraje [“ Předsedou družstva
jest agrár. posl. Hyrš; vdrožstvu byli fankci
onáři dva mladí protekční lidé pp. Meloun a
Podzimek. Drafstvo konpilo od žida budovu
za veliký penis; obnos vydaný na opravu pře
vyšoval kopní obnos, Dovnitř pořídilo zadlu
žené drožetvo nádherný nábytek v ceně asi
5000K. Ačkolijiž přede3lety bylyv drožstvu
nepořádky, přecepražský revisor účty echválil.
A p. posl. Hyrš, ačkoli byl upozorněn ta ne
eprávnosti, nepostaral se o pořádek. Naopak
agrární vedení prohlašovalo, že všecko jest
v pořádku a hrozilo soudem. Teď jest aspoň
Jeden úředník (Podzimek) propuštěn,

Za nepořádky nejsou zodpovědní pouze
funkcionáři, ale Bami „spasitelé venkora“,
agrární předsednictvo vůbec. To ovšem pranio
nepřekvapuje. Příklad prašského vedení jest

ivý. Poel. Bergman zdvíbl meč, slibuje
hlasem velikým, že začne bojovati za očistu
a svláště proti posl. Zázvorkoví. Leč najednou
veliký ten rytíř bodil meč do šita, sejmul
brační a poddal se „spravedlivě rozhořšeným“
pohlavárům. Tenkrát dne 19. prosince 1909na

posly samy „Nár. Listy“: „Neslýchuná faktasvorkova účastenství na diner u Aehren
thals, na ranta ve Vídni, pořádanémna oslava
ole. Viléma německého, jeho návštěva u olo
mouckého čechožrouta purkmistra Brandhu
bera, jeho atejně oméšná jako bezdůvodná
audience u kardinálu — arcibiskupa Grosche,
Jemaoš se čel představit ve uvé bodnosti místo

přonedy sněmovnyk největšímu úžasu saméhoinála, jeho odporná vzpupnost proti kon
duktérům, jež „vyhazoval"ze služby, poněvadž
monepřichystali — svláštní kupé, jehož ai
neobjednal, to vše je sjištěno a nejednalo ce
ani tak o disciplinování Zázvorky, jako 0 to,
co k těmto jeho výkonům řekce nejvyšší in
stance strany... . tak jak 00 jednal, neza
choval by se žádný opravdový, přímý, na svůj

stav i jeho historii a winulost hrdý český
sedlák „. . Všech povahových mažů agrární
strany musí se z toho zmocnit hořkost a je-li
takových v sgrároí straně dues aš menšina,
tím bůře pro ni, ale také pro český celsk'
Takový je výzoam posledního náleza výkon
ného výbora agrární strany, který si řekl:
„dělejme, jakoby se nechamelilol“ — Potud
liberalní list. Agrární stranu také skutečně
aféru cakrovarského akcionáře Zázvorky utu
tlala — a ticho po agrárních oiváob.

Je-li tatlání dovoleno v Praze, proč by
vlivní zemaní na venkově bned zaváděli pu
řádek? Ovšem vycepovaní agrárníci Hofrych
trovi se katastrofou nevzpamatojí. Malakdo
zná fanatickou zavilost takových „taky-kutc=
lků.“ Rozvážnější venkované však nyní vidí,
kdo to a nimi na Nimecko-Brodsku myslil a
přímně, kdo obce zuboženéma venkovu platně
pom«cci. Mají-li i naši lidé některá křehkosti,
pak hned naši stoupenci nalehají aa reforma;
a nadto v naší straně neporoačejí zištní dic
táři, lidé zabroutí eubvencemi a vůbec cham
tiví prospěcháři. A tak můžeme otatečně p:
stapovati dále svorně k blabo lida, třeba že
se nepřátelé namabají naše šiky roztrhnoati.
Boz ovážlivého konservatismu by venkov byoul
stále více a stávat by se hříčkou a dojnicí
volnomyšlenkářekých demasgogů. Potřebí jest
problédaonti v čas a poznutí pokrok zdravý,
sdárný.

| 4 říše kapitalismu.
m9) o ce 04 j8

Misto planého radikálničení by jel.usěl náš
várod horlivě věímati peněžní statistiky a ná
rodohospodářských zpráv; měl by důkladné
přemýšleti, proč křesťanský obchod jinde utě
Šeněji se vyvíjí než vzemi naší. Všecka namá
bavá práce řemoslnická a rol. málo vám prospěje,
nedovodeme-li ji zpeněžiti. Ovšem bez této
práce by i obchod byl v plenkách, bez ní by
nemobli seděti na přesopanýchměšcích králové
kapitálu. Co si finanční velinožové nastřádali,
to všecko mají děkovati mozolnoýmrakám pra
covníků; kdyby s výtěžkem perné práce vy
počítaví lidé po fabricku nekšeftovali, neměli
by nic. Budiž tedy věnována co nejbedlivější
pozornost, jakým způsobem obchodníci z těžké,
skrovně placené práce jiných bobatnou. Jestliže
křesťanský obchodník netouží po širším roz

hej pak při všem počítání sotva živobytíuhájí.
Leč náš národ potřebuje právě nyní —

v době široce rozvětvené kommunikace —
hojný počet čilých a poctivých obchodníků,
kteří by provedli hospodářské osvobození
s vlivů cizáckých. Potřebujeme takových ná
rodních obchodníků a finančníků vůbec, kteří
by neshromažďovali jmění jen pro aebe, ale
jichž čilá horlivost by prospívala anačně če
ským výrobcům. Pravý vlastenecký obchodník
může vyvinouti nejzdárnější činnost pro širé
okolí, může ae státi otcovským rádcem a pod
poroa tisíců chudších občanů, aniž by se přitom
finančně vyčerpával. Říká se, že žid dovede
dobře zpeněžiti všecku. A co je v Čechách vý
tečných hospodářských | průmyslových pro
doktů, užitečných nerostů atd., jež čeští maji
Jitelé zpeněžiti nedovedou! Kdo chce býti pravým
vlastencem, nechť má stále na mysli, žo národ
Zebráků málo zmůže proti odpůrcům bohatým,
hospodářsky dobře situovaným! [Ltam, kde
žida nemá nikdo rád, dějí se mu activé po
klony, protože se obecně cítí veliký vliv ži
dovekého kapitalisty. Narozhraní národaostním
dovede německý fabrikant v krátkém čase

řeměniti obec českou v německou. Marné
hon přitom nářky cbodých Čechů, kteří na př.
sa pozemky nabísené ke koupi nemohoú dáti
tak veliký obnos, jaký podává ochotně německý
kapitalista. Proto jen dobře posorovati ae
zrakem jasným, odkud hrozí nejvášnější ne

ajerší a kdo se z české práce nejvice obohas
Naše finančnictví v posledních letech

snačaě se rozvinulo. Záložny, Raifolseoky a

jiné peněžní ústavy učinily pro hospodářské
blaho mnoho dobrého. Přitom však se nesmí
zapomenouti, že cizinci pracují pro vykofistc=
vání národa silou zdvojenva, Barsiávi zvyšojí
teny obilí, jiní cizí peněžní velmoži ceny ohlí,
železa, kůže atd. Poučné jsou číslice inso.
vencí za rsk 1909. Volkých insolveccí, při nichž
závazky činily přes 100.000 K, bylo v uplynu
lém roce prohlášeno v naší říši 140 3 pasivy
asi 47 millionů koran. Z tobo připadá na Čechy
36 případů s passivy 13,700000 K. To už jest
zajisté obrovské číslo, kterým json bolestně
postiženy tisíce a tisíce příslušníků našeho
národa. Přičterme-li k tomu plno úpadků, které
r. 1909 u nás šly pod 100.000 K, obdržíme čí
slici nejméně dvojnásubnou. Kdo se z takových
insolvencí obyčejně má dobře a kdo ty ban
kroty krvavě zaplatí?

Jest nesporao, že každoročně velcí baz
krotáři valnoa většinou jsou židé. Kolik těch
úpadkářů je poctivých? Kteří z nich jsou ú
„adkem okradení, aniž by zůmyslně a vypc
čítavě obrali lidi jiné? Není třeba nic nespra=
vedlivě přebáněti; jest vhodno však rozamně
kolem se rozhlédnontí 8 nestranně nvažovati.
Vidíme často, jak i přičinlivý křesťanský ob
chodník shlokem nepříznivých okoloostí odělá
proti vlastnímu přání úpadek a jest přiveden
na mizinu tak, že se do smrti nevzpamatuje.
Kolik však bankrotářských židů po úpadka
jest nuceno chodit po žebrotě? Vždyť víme, že
kšeftují obyčejně dále ještě s větší veselosti a
že přes tolik časté *idovské úpadky jméní
židů v Čechách úžasně vzrůstá. Bylo by ne
rozumno odsuzovati židy čmahem a říkati, še
vůbec není židů poctivých. Bylo by pošetilé závi
děti židovi, který si nasbromášdil slašný majetek
pili a velikou Šetrností, co jiní zdéléné jmění
po svých rodičích prohýřili. Leč — jak
přece vyhlíží celkový obraz? Jest ten peněšuí
vývoj zcela přirozený? Jen čtěte každodenně
v našich dennících jména úpisdkářů a užasnate,
jak veliký počet židů denně v naší říši zkra
chaje. Ta by bylo marné, bláhové a nesprave
dlivé volati po podobném vševbecném vyvlast
nění, jaké provedla francoazská vláda proti
kněžím. Jest potřebí však zvýšití ostražitosta
všecky dokázané velké nepoctivvs.i předkládati
k ovážení a k rozptýlení nemístné důvěřivostí.
Všecky velké peněžní Švindle v patách se mají
prooásledovati. Až nastane pravé národohospo
dářské uvědomění širých vrstev, bude zvolna
ale krokem jistým postupovati sociální reforma
a finanční rovnováha. O to nám jde, aby si
šidé nad námi nepojistili trvalon nadvládu.
Leč listy, které svým blásaným směrem nej
více by byly pov-lány pookazovati oa sku
tečné národohospodářeké nebezpečí, slídí ra
ději lačně po farách, kde který kněz vzal o
koranku štóly víc, než dle zdání g0c. demokrata
zasloužil. Tm jest věděl saprodanost, která jest
horší a bescharakiernější, neš pendšní švindlování
samo. Kdo přece jen trochu národohospodářské
statistice rozumí, mosí uznati, že Š.ólový po
platek národ noožebračí a že by úplné zrašení
štóly národ ani v nejmenším neobohatilo. A
jestliže Stóla jest přece velikou sociální ne
snází, pak i pootivý žid musí usnati, že řádění
velkokapitalistických židů stokrát hůř poplat
níky tísní; sám spravedlivější žid musí uzpati,
že tedy český redaktor, který staví na odiv
svou útrpnost k drobnému lida, má avůj apřím
vý soucit dokazovati všestranně, že nemá za
pomíoati pro komára na velblouda, že jest jeho

svatou povinností okázati na hlavní zřídlo 80ciálol bídy,
Leč vizme, jak dovedou býti „nejvlaste

nečtější“ redaktoři k vůli židovském insertům
opatroi! V Láadorbance vídeu 7 váchal žid
millionovon defrandaci. Několika arobnými řá

dečky odbyta celá záležitost. Nyní se ocitlv rakou policie židovský lichvář Reicher, který
utratil nebosašaniročil přes 10 milliond K,
tých na nešťastnýchobětech. Noviny nejprve udá
valy obnos 13 millionů, kdyš však zjištěny
ještě 3 mil. vyždímaných poněs, většinou
mičely. Před 26 lety přišel tento sločinec
s Vídoě do Pešti jako člověk chudý. Pozdě se



přiklo Da spoustu směnek, které falčoval. Taová událost sajisté ouší větší pozornosti.
Vždyť Relcher okradl tolik křesťanských živ
nostníků! Vspomeňme si, kolik let bylo Šma
hem čpiněnokočšstvočeské pro milliony, ukra
dené od busitů v Drozdově záložně! A teď ani
větřík liberální a pokrokové kritiky nečeří
hladinu veřejného života, jakkoli sa 16 mil
lionů by se dalo koopití několik velkostatků
nebo celé větší město.

Jak se ministři báli zesnulého milionáře
rytíře Taussig+, jest obecně známo i z listů
židovských. Nedávno ministr financí Biliňski
enaži) se opatřiti státní půjčku 140 milionů
bez židů. Leč baroo Rotechild, k očmažš 60
musilo skoro vědycky spěchati, kdykoli stát
připravoval trochu větší peněžní obrat, rozlo
bil se a prohlásil v „Nene Freie Presse", že
nebude pracovati 8 pošt. spořitelnou, která
měla sama půjčko vyříditi. Ta masil Biliňski
zabájiti vyjednávání s bankami, jichž řediteli
jsou tito židé: Blam, Hors, Landeaberger, Luhn
stejn, Minkus « Popper.

Rakouský státní dlub činí nyní plných
10 milliard K, to jest: 10.000 mill. K. Z těchto
vypůjčených peněz platí říše ročně na 427 mil.
úroků. A komu 8e ty úroky platí? Snad „le
nošným mnichům a kněžím“? Nikoli; kapitali
stům skutečným. Včí rukou jsou státní dlažní
úpisy, to nej'épe lze poznati z toho. že sama
židovská „NeueFreie Presse“ nazvala Rotschilda
bankéřem Rakousko-Uherského státu. Tato sku
tečnost radé listy obcbázejí chytře zamlklostí,
ale zato bslamotí lid, že sociální bídou jest
vinen „vyssavačský klerikalismaa.“ Děje-li se
v obcích sbírka na kostel, kapli, zvoneček,
hned jest radý tisk vzbůra, jako by na př.
oprava varhan celé obce ožebračia.

Sám ministr Biliňski při svých fnančních
pvízelích ve veřejné schůzi parlamentní doznal,
jak obírají bezohledně stát ti lidá, kterým te
kou do wertheimek milliony bez práce. Uvedl
doklady, jak velcí kapitalisté okrádají berní
úřady, zapirajíce evé skutečné příjmy. Biliňaki
řekl docela, že toto zapirání příjmů jest u vel
kokapitalistů hotovým systémem, jebož rozvět
vení nelze už dále trpěti. Ovšem pak zadržené
milliony mosi dosaditi malí rolníci a jiní drobní
lidé, až kolikrát chalopa na to praskne, poně
vadž kasa musí na státní potřeby orčité samy
míti. Ale tenkrát o židovských knyfech lidové
„Právo lida“ ani muk. Když byl interpelován
ministr vnitra, proč vídeňský Rothschild re
svého milliardového peněžního trbo a ze svých
velkozávodů platí toliko 3 mil. K daně, vládamatoneodpovědělaasociál.demokratétaképřešli
tuto kapitalistickou zajímavost mičením

A teď čtěte v samém „Čuse“ (ze dne 2.
ledna): „Nejsuatněším zjevem roka 1909 u
nás byla nesmírná drahota mnohých životních
prostředků, zvláště však otilí a mouky... Na
pražské plodinové burae stoupla od roka 1908
průměrná cena za 60 kg pšenice z K 1183 na
K 1441, za 100 kg pšeničné mouky č. 086K
97-48na K45 39| Aoezdražila se jenom mouka,
nýbrž i jiné potraviny, a i Šaty, prádlo, obuv
atd. Opatření, jež byla během roku proti dra
botě podniknata, neměla účinku, protože byla
rázu více méně jen akademického: diskuse,
ankety, návrhy.“ Dobře. Ale „Čas“ k toma ne
dodal, že se vše zdražilo právě v době lidového
parlamenlu, jehoš 89 soc. demokr členů před svým
soolením slibovalo drobnémulidu horydoly. „Čas“
nepověděl, jak radi zástapcové lidovi se Buhc=
vávali, když se jednalo o pvstap proti barsove
ním lichvářům a jsk se spokojili pouhými
protestními frazemi, aniž by přiložili ruka
k vážnému reformnímo dílů.

Tu dvě drsná fakta nikdo popříti nedc
vede: za rok 1909 jmění židovských speku
lantů velice stouplo, ale drobní lidé existenčně

dářskou sitaací přesně diktována vážná povin=
nost listů těch, které se chtějí sváti lidovými.
Potřebí o tomto nepoměra stále lid pončovati
a ovědomovati jej, jak samostatným hospodář
ským rozmachem by se měla zjednat sociální
rovnováha. Kdo oči zůmyslně zavírá, jest na
Šemu lidu potměšilým nepřítelem.

Dopis z Prahy.
Co bude státi vodárna města Prahy P | Do"

sorčí rada společné vodárny mésta Praby a
městských obcí Karlína, Smíchova, Vioohradů
a Žižkova opět jednou byla v minulých dnech
svolána na Staroměstskou radnici ke schůsi,
aby echválila rozpočet, což také poslušně vy
konala bez jediného hlesu, a vykonavší, ro=
sešla se, aby po celý rok nastávající dále po
epávala.

Y rospošu: který byl ve schůzi předložen, přímo překvapují meohé položky svým
odůvodněním i významem, a také překvopují

evojí výškou. Což nezmůže as brání radavodárny přece jednou na j celkovýrospočet

smohamilionového pódníku, jakým jest epoledný

ba

náLOŽNÍ ÚTĚTNÍ ÚSÍAT

v Hradci Král.

Zalešen r. 1003.

Akslový kapitál: Boservní fondy:

KO K
10,000.000-—. ca 1,800.000-—.,

Stav vkladů
koncem měsíce listopadu t. r.

K 25,009.427-32.

VKLADY

my-4 až 4% 
dle výpovědi.

Eskont
směnek a faktur.

Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Fiiálka v Semilech,u..
Velkoobchod

X UHLÍM X
Filiálka v Praze.

(Josefské náměstí — palác Obchodní
a živnostenské komory).

Expositura v Turnově.

o
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vodovod pro pražská města? Za nynějšího

věeobasného vědy Venbaoké6 Pajnonasvatí bříšncu n ostí $ osdbe aju
tečnost, še pražské obyvatelstvo neví do dneška,
oo bude vyžadovati společný vodovod
prašekých. Rok 00 rok povolují se miliony,a
celkový obnos není nikomu přesně znám. Fa
mosní to poměry|

Koho by mohlo těšítí podobné hospodář

ství, ten by byl jietě špatným přítelem peplatoictva pražského, sebe i Prahy a jejího
rosvoje. Zualce přímo úžasem naplní, alyšíli,
že „dosorčí a správaí rada“ mé pološku1000
koruo (Za87? Za výlet do ho, za tamní

„kanceláře“ | položka 180 112
pohoštění 9),orun (I) a „nepředriídané potřeby“ 56.204 KI
68 b (11). Tady i ns baléře oceňují se ty ne

ředvídané potřeby— — Divné to poměry,

jenom coje pravda.Letosvyšádajíasi8 mil
Jen pražské poplatnictvo je může změniti,

bude-li e důrazem na tom trvat, aby konečně
byl sdolén cslkový rozpočet.

i. Část jistých literár
ních krabů v Praze prožívá velkou songaci,
kteron ji způsobil neznámý anonym, rozeslav
epousty dopisů, v nichž vylíčil vše, co vylíčiti
mobl, aby rozdvojil přátele, rozvedl manžel
ství, nanil svár a shoubu. Jest sajímavo nad
míru, že neznámý anonym svolil si jistý okrah
Jiterární, přísně uzevřený, a v něm sil vítr,
který rozdmýchal ce pak v prudkou vicbříci.
Rozesílání dopisů za účelem odsouzení hod
ným, aby zasívány byly sváry a zloba, odsu
suje 80 samo obou, ale také odsazuje 0e né
vyk a způsob, jakým tak zvané literátky a
literáti novodobí šijí, jaké poměry zspřádají
a co do společenského života pražského za
nášejí.

Podezření s rozesílání anonymních dopisů
padlo na úředníka bibliotéky musejní; byly ne
něho podány také obžaloby pro urážku na cti.
Každý přítel slošného mravu s pořádku jenom
vítal, že výstražně bude zazoamenáco v soud
ních annálech nešlechetné působení individua,
které vytklo ei za účel baaobiti lidi, 8 nimiš
žilo až doposud v poměrech a stycích více než
přátelských. Zatím však vzala celá aféra obrat
tak překvapnjící, še k všeobecnému netrnutí
byly veĎkery obžaloby odvolány a Bice ber
podmínečně, čímě však nikoli nepodmínečně
duznáno bylo, že úkladný neznámý obviňova
tel měl soad pravdu sepoň v mnohém, když
báli se ho bnáti před soud.

Ž toho vycbásí naučení jediné aprárné,
že věcí nad vše pomýšlení smvtnon jsou po
těry, v jakých žijí spisovatelé pražské tak
zvané „Moderay“, že může jim kdokoli a kdy
koli £ jicb středa vlastního spůsobiti velikou
blamáž, rozdv.jiti manželství, rosdvojiti přá
teletví a obrátiti na rub všechny společenské
jich styky.

Podobná banebnost má snad sobě rovnoa
jen v tom, když člen redakčního ovasku „prv
nibo“ šarnála vypadne v povídce na osobu,
sa kterou běhal, © níš měl poměr, a aníší ji
před celou veřejností pod prvstitatka. Aby
pak hanobnost byla ještě dokonalejší, odváží
8e sám sebe omlourati 've velkém orgánu strany
positivní politiky, porvyšovuti sa s nedýmati
jak šeredný plaz, který, když otráví, jde se na
elance vyhřáti.

Kde jest morálka? Jaký jest rozdíl mezi
baoditou lidi olopnjícím a vrašdícím a mssi
člověkem, napadajícím jiné anooymaími listy
nebo v anonymních povidkách? V tom rosdílu

n Spstnostjest jednohodraha a bezroadílu.

Obrana.
„Lidový“ pokrok. Hnutílidorého nikdo

jako semité. Objevojí 6e „lidové“ konfekue,
„lidové“ hostince, „lidové“ nákopy, „lidové“
ceny. Na Moravě semita dr. Stránský vedi také
etraou „lidovoa“, která se okládala z učitelů,
professorů, úředníků, statkářů, hotelierů, ale
lidu samého v té straně bylo velice málo. Na
opsk Stránského strana „lidová“ posmívale se
nesbedně skutečnému lida moravs<éma pro
jeho náboženské vyznání. Teď uš dr. Stránský
eklísí odměnu velice nemiloa. Jeho orgán jest
Jistem obchodním, který shání lačně ioserty I
německými přípísy. A přesvšechnu obchodní
vypočítavost jde to stále s kopce, protože sku
tečný lid osývá se proti dryáčnickéma baboa
bývalého vůdce české Moravy stále hlasitěji.

A neprotestoje proti liberálním přemetům
„Lidových Norin“ pouze lid katolický; buší
do nich i ten lid, ktarý je novinám Stránského
daleko blíže, totiš lid 800. demokratický. Bý.
valý redaktor „Lid. Novin“ Hugo Fřlla napsa
v „Bovnosti“: „Nesnesitelné poměry,-jež rá



widělly + redakci terrorem redaktora Holeri
cha, dometiiy většina redaktorů „Lid. Novin“

kdyš redakce se přesvědčila, ža p. Heinrich

elpulaci ch na škoda administrace s
dopisovatelů „Lid. Novin“. Většina redakce,
k eíš jeem patřil i já, přednesla dru. Strán
skéma due Já. října m. r. své stížnosti a do
došíla svá úvrzení o mapipolacích p. Hoiori
ohových důkazy a motářsky ověřenými opisy
Gtersenek, jimiž p. Heinrich honoráře za cizí
Práce vi vybíral s ponechal. Bylo dále deké
sáno, že p. Heinrich otříhal ze starých roč
aíků „Lidových Novin“ beletristické e
elsích autorů, výstřišky ty nalepoval, dal vy
sázet a opět v „Lidových Novinách“ otisknonti,
načež sa tyto střižené cisí práce dal ui vy
platit administrací honoráře. Po předložení
těchto důkaců žádala redakce p. dra. Strán
ského, aby p. Heinrich nebyl dále v redakčním
svasko „Lid. Novin“. Pan dr. Btránský den na
to osmámil rvdakci, že přání tomu vyhovoje
a p. Heinrich po několika dnech odjel do
Prahy. Za několik dní ne to byly však do ti
ekárny propašovány rakopiay p. Heinricbovy,
které byly také v „Lidových Novinách“ uve
čejněny. Poněvadě p. Heiorich dosad píše
« Praby úvodníky a feuilletony, je sřejmo, še
p. dr. Stránský přes svůj elib p. Heinricha
« redakčním sraska ponecha), oož odůvodňuje
tím, če jemu není třebs zkoumati mravní pod
etata ových dopisovatelů [S

Filla jako vůdce „odboje“ proti Heinri
obovi byl od dra. Stránského (. ledna z „Lid.
Norio“ propaštěn „pro porašení redakčního
tajemstei“.

Tak tedy praktikuje svobodu svobodomy
slný vůdce pokrokové „lidové strany“:; čekali
jeme, zda Stránský nezalalaje tak péprné

„Rovnost* vyhrnala proti Stránskému čakávy
Ještě více, aspsavši:

poněvadžvíme,že tento orgán je tvrzí největší
politické špíny a Iši. Je to revolverový dimt,
Jehož zákeřaictví pocítily jiš všoclínyetranys
všichvi možní lidé, je to orgán, který provádí
šeredné núičemnosti'i proti poslancům strany
lidově a pozrokové, je to doupě bánditů, kteří
obrošají keždého prostředky ohavaými a slo
třilými.“

Tek hrozné to snaď přece není! Měla by
si aspoň „Rovnost“ vspomenouti na zákeřnické

samých listů rudých. Ale patrno ze všeho,
že obchodnímu orgánu s „ideáloimu protikle
rikalismu“ dra Stránského dostává se odměny
ecela nečekané. Kašdéma chvilku hrají. A
Jestliše bylo vrženo sámému obětavéma Ríe

vi doolsna kamenem, desmí se dr. Stránský
diviti, še lidé mimo jelo tábor stojící nepo
kládají řadu politických nedůslednosti, vypo
Šitavost a markýróvané radikálničení sa zdra
vo lidovost.

Politinkýpřehled.
- Ber. Bienerih s Česhy nemluví. Svého časn
aahválenít =. o zákona pro Dol.Ra

atd. problásilo české poselatvo, še s vlá
dou už domluvilo a bar, Bienerth jako v od
porěď na to ve vyjednávání o dělnost sněmu.
českého tase sám s Čechy nechce mlovit. Po
aval ol k sobě místodršitele českého br. Ovu
danbova s nejvyč. meršáika prince Lobkovice,
kteří se za vládu pnetili v Praze 19. t. m. do
egjednávácí a předáky politických stran.

Vyjednávání o dělnost sněmu českého po
eloupilo prý tak daleko, še vláda jest odhodlá
ma svolat český sněm, i kdyby konference ne
vedly k cili. Poukazuje sa také na. to, še kon
ference jsou sbytečny, ježto stanovicka obojího
tébora jsou úplně přesná a jasná. Jest přece
naděje, še mezi spornými tábory dojde aspoň
k takovému příměří, aby byla msžná práce
Ou českém změnu. Dje řeči býv. ministra dr.
Fiedlera není mezí českými poslací odpora proti
přikázání národnostních předlob vlády komisi,
předpokládajíc, že svnčkeněprojednávány budou
návrhy v tomto směrn Českými poslanci poda
né. Mistodržitel -br.C rodenbove toto české sta
movísko doporoačí Němcům ko schrálení. Němci
Bádejí meritorní zaručení svých pojadavků.

Prohlášení vemského Povářlivá gi
tuace zemsk. finandního hospodářetví čes. při
ostřila se vsbledem k uplynutí zákona o sem
ské pivní dávce do té nifry, še zemský výbor
byl nacen vydati ciritulář (se dne 6. ledna),
© němě ukládá podřízeným úřadům svým, aby
poukázání všech vydání omezili na nejnatnější
potřebu. Zemský výbor v tomto cirkaláří ro
Zesnává výplaty, při nichž ten, kdo výplatu
žádá, má právní nárok proti zemi čili nic.

„Neni-i tu právaího nároku, připomínázemský
výbor výslovně, že nemají se platy díti. Z tobo
důvodu pebadvu sa dále vypláceti: nové eub
vence -na stavba silnic, cest, škol, vodovodů,

sabrence k účelům zemědělským aKládejímanaským, prospolky, pokudse nezakláda
zvlašinlb usnesení ehěmovuím.

Porážka Mladočechů. V užší volbě poslan
(0 sa říš. radu za Nové Město pražské zvítězil
kandidát atrany atátoprávné pokrokotá St.
Sokol 2401 hlasy proti 2341 hl., které připadly
Kladodechu dr. Rašínovi.

Zákon o eohrané v Haliči.
Veškeré poleké listy žádají, abý jako v alp
ských zemích německých, byl i v Haliči přijat
zákon o tak zv. národnostní ochraně, a aby
ho vláda co nejdříve předložila k sankci. Zá
kon ten jest podobného obsahu jako zákon při
jetý na zem. soěma doluorakonském, jenom
že Polákům se jedná o zákonité opatření
proti Němcům.

Návrh Kolisko- Armannův ve sněmovně dol
norakooské vyvolal prukou erážku křesť. 80
ciálů s něm. nacionály, Návrh na doslovné étení
návrba tohoto byl samítnat, Na schůzi sástapců
všech německých stran ve Vídni 17. t. m.
usnáno všemi, že oboovení zákova Kolisko
Axmannova v nynějším ussedání zem. sněmu
dolnorakouského bylo jiš z formálních příčin
nepřípustné.

RámnýsušvUhráchbr. Kbuen-Hoderváry
nĚ sestavil nové ministerstvo, ješ také cleař
oobválil. Ale v novém ministerstvu jsou lidé,

niste apravedlnosti a vyučování, je velmistrem
zednářů, Samnel Hazay, ministr honvédů, jest
žid e ministr obchodu Hieronymi jest znám
udřívější doby všelijakými finančními obchody.

Zrušení samostatnosti Finska. Čar achválil
snesení ministerské rady o přivtělení velko
knížectví Finského k Rosku. Příslušná před
lohav daměraší všeckazvláštníprávaFinska
a ponechává sněmu faskému pouze význam
poradní. Věcomyraské zákony badou ve Finsko
zavedeny a zemi vyhraženo ló míst v damě.
Případně bade nad Finskem prohlášen stav
válečný.

Anglickévolby jsou v plném prouda. Jinak
klidní Aogličané rozvášnili se při volbách tak,
že na některých místech muselo zakročit i
vojsko. Výsledek voleb jest dosud nejistý, ale
jisto jest, še strana liberální má už nyní ci
telné ztráty. Zřetelnou unámkoa dosavadních
voleb jest potátka aocialistáů. Dosud zvoleno
bylo 120 uvšonistů (strana konservativní), 97
liberálů, 21 dělaických poslanců a 28 naciona
listů (Irů).

o *4 a e . s

Z činnosti Katol. spolků.
Poachov. (Schůze katol. organisace, před

náška a debata se socislistickým protiřečníkom).
Dávno ohlášená naše schůze s přednáškou dp.
faráře Konečného konale se v hostinci „Na Staré“
dne 16. ledna o půl 3. bod. odp. sa bojného úča
stepství domácích i přespolníchnaštacův, i jiných
posluchačů. Prostormý sál hostinský byl plný, ač
nepohoda časová byla veliká. Schůze naše byla
důvěrná; svolal ji neunavný ndě orgenisátor p.
Pultar « Pouchova. Za předseda schůze zvolen
mistaí staroste p. Po.ák, agrárník; 1a rafetosta
rostu mašineo p. Netuka zo Slosského Předměstí,
zapisovatelem p. Baatl z Král. Hradce, rodák
Pouchovský. Pan farář Konečný mluril o katoli
ckém tisku a jeho důl šitosti mírné, věcné, vy
stříhaje se úplně všech osobních a straonických
útoků. Jen kde nutno bylo, přečetl některé útoky
časopisů nocialist:ckých, pokrokářských a volno
myšlenkátekých. Řeč jeho docházela na všech stra
nách souhlasu. Pan Bastl mluvil pak asi půl ho
dinyo shoabě hospodářskéa máloživnostnické
ješ tiskem špatvým jest saviněna: vše dokládat
citáty ze zmíněných čanopisův a nabádal jako před
řečník k odebírání katolických listů. Nyní přihlé
sil se ko slovu p. Fiedler, sociální demukrat ajal
ne útočiti osobně na p.Bastila a potom i na roz
ličné věc! cíeitevodináboženaké. Vůči p. faráři Ko
nečnémů zachoval se p. Fiedler oltádě, i když
dtočil na klerikalism a bleděl seslatíti výklady
p. farářový. Teď však strhla ne ostrá šarvátka
mezi p. Bastlem a jeho protivníkem, jemuž dva
kráte dáli jsme volné sloro, ač jsme konali echůzi
naši důvěrnou a neměli ns pr gramu debaty, a
byli bychom dali p. Fiedlerovi slovo třeba ještě
třikráte, kdyby nebyl při modlitbě „Anděl Páně“
vytratil se tiše se sálu. Pan Baetl byl v polemice
výborným: ráz na ráz potíral svého protivníka,
dovolávaje se svých ukušeností sooiálně-demokra
tických. Pau farář Konečnýpodal ei p. Fiedlera«
jebo výklady o náboženskosti socialistické jak se
patří, slibuje, že vyplatí hned 100 K na organi
saci soejálně demokratickou v Pouehově, když p.
Fiedler ma £ programa socialistického dokáže, co
tvrdil o aociahstickém poměru k náboženství nebo
kdyš vyvrátí, te socialistické Časopisy nezepírají
nejzákladočjších pravd náboženako-mravoučných.
V replice zabýval se p. Fiedler opét urážlivé p.
Bastlem a povidal věci, jež úplné nesouhlasily
s tím, co bylo a mělo býti mlaveno. Byla-li prvoí
řeč p. Fiedlerova dosti obatojná, byla drahá řeč
jiš tak formou i obsahem obatrně, ge ji p. Baatl

hravěcelourosbil,a kdyžs přítomnýchkněžípechovských se pen kaplan Kristian vzdal alova
elíbeného, pan farář dal návrh na konec schůze,
zvláště kdyš p. Fidler satím odešel a čas pokročil.
Pan předseda ukončiltuto naši „důvěrnou“ scbůsi,
na niž jeme sámyslné připustili maže jinak emý
šlející, kteří jistě poznali, že se dovedeme hájiti.

Křesť. soc. lidový spolok pro He
lohlavy a okolí se sídlem ve Smiřicích po
řádá dne 30. ledna t. r. v měst. hotelu ve Bmifi
cích taneční zábava. Hodba c. k. pěš. pluku 98.

Katel. nár. soc. jednotamužův Par
dubleleh za spolaůčinkování místal organisace
křest. mládeže pořádá dne 23. ledna o '/„8. hod.
večer v místnostech měšt. Besedy zábavný večírek
spestrým programem. Jako vědy podobné zábavy
jednotou pořádané hojač byly navětíveny, tak po
fadatolatvo doufá, že i tentokráte sál bude pře
plněn a že P. T. příznivci jednoty příjemně se
pobaví,

Kutná Hora. Katolickájednota sv. Voj
těcha pořádala na Nový rok dvskráte vánoční
zpěvohra „Narození Páně“ od Dra Kovářea Zelioky
sa pomoci V-eodborového Sdružení křesfanského
dělniotva a účinkování školních dítek s výsledkem
velice utěšeným. Velká dvorana „U Slovanské
Lipy“ byla po drakrát v jedom dai vyprodána,
tak že musila býti hra ještě opakována v neděli
následající a sice v klášterní besldce. Váscka
tato tři předatavení těšila 40 veliké pochvale. Již
vhodné obleky, zhotovené rukama obětavých čle
nek, dekorace zvláště malovaná akademickým mt
Mřem p. Václavem Vysekalem st., nad to labodná
hudba vánočních melodit připravily duši naší o
pravdové body. Provedení jednotlivých solových
partií i sborů pastýřů, žen, dítek i aodělů bylo
až překvapojící. Vždyt dospěli účiokující, lidé ©
vesměs dělní, toliko večer mobli ke zkouškám 8e
echázeti. dítky pak školní toliko v době denní,
nadto sál na neděle byl zadán, tak že ani jednou
sbor více než GOčlenný dohromady se nesešel a
ani jednou nemobla býti provedena zkouška celé
bry bes přerušení. Zde nejlépe dovedeme ocenit
nedmornon píli p. Antonína Ledviny, ředitele
kůra, který všecky tyto překátky vítězně překo
nal, celou hru uacvičil a hrou na hermoaium
mistrně doprovázel. Velice šťastnou byla myšlenka
vložiti mezi II. jednání a dobru svláštní výjev
„dítky u josliček.“ Malí koledníčkové, zpívající
úěkteré vložky z „Bodečekých jealiček“ a zdra
matisované koledy vánoční, dobyli si rázem srdcí
vřech a dovršili pravou vánoční náladu. Dpp. Jos.
Mašina, kazatel Svatobarborský a František Pa
plham, kaplan, kteří s neúmornou pílí celou hru
ba jevišti uvedli, byli za svoji námahu zajisté
nejlépe odměmění krásným průběhem všech tří
předetavení, jejichž čistý výnos obaáší 160 K,
z těch 60 K posláno Jednoté Sv. Methodu, 60 K

polka „Komenský“ (oběma ve Vídni), výnos třebo představení 30 K klášternímu ústavu polév
kovému v Kutné Hoře Krásné harmonium nám
ochotně sapůjčil p. Jan Taček, majitel c. k. vý
sádní továroy ně varhany a barmouia. Všem,
kdož jakýmkoliv způsobem o zdar tohoto před
etavoní se přičinil, vzdáváme srdečné „Zaplal
Pán Bůb.“

Nevá Ves m. ep. Dne 30. ledna řečníti
bude o 3. hod. odpol v sále p. Jos. Noska před
seda sdružení venkovské mládeže p. Ant. Kaňou
rek o organisaci katol. mlédeže. Přátelé drazí,
přijďte s celého okolí na tuto důležitou přednáškuI

KKelim. Zduřilou schůzí zabájil křesť. sco.
spolek Činnost evou dne 9. ledna r. 1910. Do
Kolícs savital slovutný řečník a na poli organi
sačním věpobecné oblíbený a neunsvný pracov
vsdp. Dr. Frant. Šulc, kanovajk a professor bo
sloví £ Hradce Králové, Přívítán byl proslovem
drošičky, jenž byl výrazem vděku a opřímaébo
přijetí se strany posluchačů, jimiž velký divadelní
sál byl naplněn i s galerií. Zastoupeny byly všechny
vrstvy. Po bouřlivém potlesko vsdp. kanovník pro
mlavil na thema: „Poměrčeskéhočlověkak Ř:mu.“
Tak zhusta jest blásáno: „Upřímný Čech nemůže
býti katolíkem.“ Ve savé řeči déle neš 2 hodiny
trvající přesvědčil své posluchače na základě his

torických fakta bistorickéhoosvětlení Jedaoilivýshudálostí, jak jaou lživá nepřátelaká tvrzení.
tato byla stopována 8 nepiatou pozorností a pře
rušována velice častým boařlivým potleskem 800
hlasu, jeně jest nejlepším důkazem, s jakým zá
Jmem sledovalí poslachači celou řeč. Bonřlivý po
Un po přednášce nebral konce. Ty dny pv této
schési, jak se dovídáme, bylo a živým zájmem o
této přednášce mluveho. — Příští přednáška koná
se 6. února t.r. O poiměrech v Americe promluví
dp Oigánek, katecheta v Nuslích; přednáška ta
provázena bude 200 avětelnými obrazy.

Zprávy místní a z kraje:
. Blevnost Mariánské drušley. V ne

děli na slavnost nejevét. Jména Ježíš dne 16.
ledna pořádala Mariánská dratina dam v Hradci
Kr. slavnost, k níš shvítal ráno v 7 b. Jeho Exe.
nejdp. biskup náš Dr. Josef Doubrava do kaple
sv. Josefa. Byv uvítán od ředitele družiny, 8upe
riora T. J. vidp. P. Fr. Zimmerhackla, sloužil



mši sv. při bíž školské sestry za Hzení ctib
eestry Cecilie krásně zpívaly. Jeho Excellence po
dával Tělo Páně při měj av. družínám dam 1 ji
mochů přítomných. Po měl ev. měl dojemnou řeč

eviv zároveň potěšení své, že roste zástup

Poehych ctitelů Jména Božího a sndálů Panny
Marie, že dovídá se, kterak i matové někteří při
pravojí se do řad těchto vatonpiti. Před odchodem
poděkovala Jebo Excellencistarostia dámskédra
žloy vlct. pí Hedv. Lendecková, choť c. k. rady

ního semského 83udu. Nejdůstojnější arcíp .8
týř s pobputým srdcem odpověděl, £J i on je 80

Jem mariánským, což blaživě na přítomné pů
sobilo. Nechť blahoslavená Panna Maria žehoá
pejdůstojnějšímu protektoru družin mariánských |

Llché podozřívámí. Vracíme Be ještě
jednou k plně moci za p. Malburga ze Smífio
v II. aboru odevzdané. Tyrdíme zcela určitě, že

„ Malburg před svou cestou na jih v řjon po
dopsal pana W. dvě plué moci, jednu pro vo,ba
do pivovaru a drabva pro obecní volby. Pan
W., jenž není bradeckým přlslněníkom, ode
vzdal ploou moc pro okresní volby mladu
českému volebnímu komitétu. Když pax následkem
reklamace postoupil p. Malbarg do II. sbora, volil
na jeho plnou moc, v října vystavenou, plnomocník
p. P. z Nov. Hradce Král. Paa Malburg vystavil
však 8. prosince ještě jinou plooa moc pro ná

fence svého eklada a tak ee etal?, že byly předoženy dvě ploé moci na jméno p. Malburga, ale
byly obě pravé, jak každý oa prvý pobleds pod
piso mosil uznati. Kdyby, počestný „Ratibore“,
byl ještě čerstvý inkoust na naší plné moci, jako
byl na blanketecb pokrokářských, kteří podpiso
vali v den volby voličky do zásoby, pak bychom
ovšem 8e neodvážili varovati před-liohým pode
sříváním z podvodu. Když však nám ručí čestný
muž p. W., že plnou moc obdržel přímo od zmoc
pitele, nemůže ani stín podezření padati na „klé
rikály“, te by dopouštěli se podvodu. Doufáme,
že slolajná ústa tímto vysvětlením 86 zavrou.

Beklamace ku plesu jednoty katolických
tovaryšů, který se pořádá dne 6. února, příjímá
redakce t. 1. aebo vrohal číšalk p. Polívka v A
dalbertinu.

Ples apolkm ma podporu chudých
studujících v Hradci Králové těšil ae i letos
vzácné přízni četných přátel stadentstva jakož i
hojné návstěvě tancechtivé mládete. Finanční vý
aledok plesu byl: příjem činil 1173-10 K, vydání
998:10 K, tabše zbývá čistého zisku 790 K. Na
ples přispěli: 40 K P. T. důstoj. sbor c. a k. pěš.

p č. 42, 26 K J. Ex. odp. biskup dr. Jos. Dourava, po 20 K P. T. Zál. úvěr. ústav, J. Otto
brabě Harrach, starosta dr. Fr. Ulrich, ředitel
cakrovaru H. Erlbeck, po 10 K P. T. firma Kress
a Bernard, cís. rada V, Collino, c. a k. general
major K. Křitek, ředitel A. Libický, knibkupec
B. Melichar, mlynář J. Střemcha, velkoprůmyslník
K. Teaboer, ředitel J. Urban, po 6 K c. k.mí
etodrž. rada H. Steinfeld, prof. J. Zdařil, po 5 K
P. T. dr. J. Cznrba, adrokát, K Eog-lmanu, o. k.

správce, J. Fiala. řed. abel. dolů, A. Frýdek,
p. děkan, F. Holub, velkouzenář, K. Habáček,

lékárník, dr. M. Kukla, advokát, Fr. Fr. Kutbav,
vrch. inspektor, vládní rada J. Novák, dr. J. Pa
zovrek, prof. tech., J. Pilaáček, továrník, c. a k.
generalmajor v. v. Pokorný, M. Srdínková, vdova

W advokátu, J. Vojta, ředitel, dvoruí rada O.jater, pres. kraj. soudu. Támto i všem ostatním
přížnivcům vzdává výbor spolku uetivý a srdečný
vroucí dík.

Podpůrný spolok II živmostenského
společenstva v ci Králové odbývářádaou
valnou hromada v pondělí dne 24. ledoa 1910 o
7. bod. v místnostech Záložny. Účastenství všech
pánů členů pro důležitý program nutné.

Alliance francaisede Hradecrá
lové pořádala v pátek dne 14. t. m. svou val

nou hromada, při níž srolen prof. Souček před.eedou, dr. Batěk opět místopředsedou a prof. Is
nard opětně jedastelem. Do výboru dále svolení:
el. prof. Pfiegrové, pl Pospišilová, dr. Ippen a
prof. Záhboř. Revisory účtů al. Koutaíková a p.
továrník Jan Petrof. První soirde bude pořádáno
koncem měsíce ledna.

K sasedéní poroty dne 7. úmora
u o. k. kraj. soudu v ei Král. vylosováníbyli
sásledující pp. porotcové: rol. J. Hofman s Brsic,
rol. Jj. Pivokonský ve Spyté, továr, F. Kůhoel
Dvůr Král., rol. V. Jukl Černilov,pekař K. Riedl
Kukleny, rol. V. Potoček Nepasice, rol. F. Mo
távek Plačice, bostinský F. čka Vlčkovice,
host. A. Linhard Jaroměř, rol. J. Voltr Libřice,
rol. V. Jelfoek Semonice, rol. J. Vanický Lično,
rol. J. Obejnovský M. Lhota, kupec F. PíraTý
mlště, rol. V. Oldřich Dol. Hadeč. rol. J. Středa
H. Kostelec,rol. J. Ohráska H. Radechov, bost.
F. Srůtek Hronov, obchod. A Jirásek V. Požíší,
rol J. Tomášek Kunčice, rol. J. Kadečka Lbota

Libčany, obchod. J. Goldschmied Bystré, ma
fe realit A Železo Krčín, rol. J. Jetek Bačetín,
obchd. K. Kranser Dobruška, rol. F. Ježek Měs
tec, rol. V. Kulštejm Brocná, kupec J. Latins
H. Adrobach, rol. R. Jůptner Javor, továr. M.
Moravec Upiee, rol. J. DomátZálesí, rol.
Krejza Kunčice, rol. F. Balaš Mistrovice, rol. Č.
Mareš Orlice, rol. D. Blecha Písečná, řed. J.

Knapp Žamberk; náhradní otcové -vesměs
« Hradce Král: obch. J. Jelíne řezuík J. Klei
ner, atavitel J. Laboufka, professor J. Laštovička,
obchod. L. Paldus, správce V. Poledník, kantin.
R. Stark, obch. J. Steiodler, koihkup. J. Tolman.

Česká obchodaí komora v Hradel
Král. zřízena bude v základě apolčovacíhusákona,
ježto všecky snaby o rozdělení liberecké obchodní
komory ukázaly se marnými.

Znalci poměrů. Dle „Ratibara“ pokro
káři „umí (I) = po počítati s neztrácí (I)
rozvahy.“ Pravda, umějí. Až příliš důkladně se
roshlédli po zápasišti, ošacovali docela zevrubně
i kapsy poplatnictva, aby věděli tito „průkopníci
všeob. volební práva“, koho mají denanciací od

volebního práva odstřelit. Stavěli se dřív, jako bchtěli volební právo darovati i těm, kteří žádoý
daní přímých neplatí. Nyuf však brali lístky vo
lební z rokou tém, kteří se síce s placením opo
sdili, ale stejně daň do posledního haléře saplatí.
To jest ten pokrokový boj se lidovost a proti
byrokratismu. — Výteční znalci poměrů však měli
vědomosti docela až přemrštěné. Prý se měl inter
venující úředník p. dr Fiodler „držeti zpět“ Ná
sledoje otcovaké udílení pokrokářekých rad. Pány
tedy rozhodně pálí, že se komisař nedal překva
piti protilidovými chytrletikami několika voličů,
Z celého povídání patrno, že pisatel, který obce
milostivě dovoliti úředníku zasáhnout do voleb Jem

ani ponětí o přávomoci a zodpovědnosti komisaře.
Jest to emutné dost, že i v našem městě bylo
potřebí velké ostražitosti úředníka, aby voliči ne
převrátili lidová práva na raby. Kdyby bylo šlo
při volbách všecko po chuti pokrokářů, pak by
bývalo nějakých reklemací | Moudří členové ko
mise však jsou všude sa věcné upozornění úřed
níkovo vděčni.

Pěvecké sdražení moravských měl
telů, které sískalo již tolik vavřínů, potěší veli
kou pěveckou produkcí naše město v měsíci únoru.
Vítáme vřele.

Spořitelua Hrálohradecká | savedle
právě úrokování vkladů ode due vložení do daco
vybrání, čímž zavděčl ae dojista všem vkladatelům,
neboť mohou nyní nkládati neb vybíratí dle po
třeby v libovolný čas. aniš by tím trpěli jekékoli
ztráty na úrocích. Vkladní kofšky vydává spořitelna
zdarma, rovněž i složní lístky poštovní spořitelny
za úč:lom zasílání vkladů bez výloh.

Výstavka nálezů = pohřebiště tře
bešovského. Městeké masenm historické v
Hradci Králové prokopalo spolu se semským mu
seem v Praze ku konci října a poťátkem Llisto

pas lonskéha roku rozsáhlé popelnicové pobřeišté u vesnice Třebešova (okres Rychnovský o.
K.) na levém břehu říčky Alby. Četné popelnice
a jiné nádoby z pohřebjátě toho vystaveny jsou
ve výkladní skříni bývalé tržnice na Malém ná
městí. Popelnice přikryty byly buď plochými po
klicemi nebo mískami, Na spálených kostech lid
ských položeny jssu při nich nalesené bronzové

milodary: náramky, jehlice, náušnice, břitva a j.Do menších nádob dávány byly pokrmy a ná
poje. Některé nádoby jeou hladké, Jiné zdobeny
zevně a namnoze i uvnitř ©Mnohé nádoby jeou
též tuhou natřeny. Popelnicové pohřebiště třebe
čovské pochází asi s IV. — I. stol. př. Kr.

Mexiko. Panama ve Střední Ame
Fice a Homeolalu na ostrově Havaí, země věč
ného léta a nádhernými plantážemi palem kokoso
vých. Mexiko zastoupené městy Maratianem, 085
dou Masanillou a přístavem Acapulco e bojnou
vegetaci tropickou, s pohledy ze šivota domorodců
a čergochů možno v krásných obrazech apatřiti
v Panoramě Národní Jednoty Severočeské v Hradci
Králové od 23. do 29. ledna 1910.

Dirmá uima. V minulých teplejších dnech
bylo pozorováno i několik housenek, jak lezou
pohodlně jako na jaře. Vzahradě p. vl. rady No
váka a na pouchovském hřbitově rozkvetlo několik
pěknýchfalek. Anyní nepatrné sučhové přeháňky
posud nedodaly kraji rásu zimního.

Na týhodul trky v Hradel Králové
v roce 1909 bylo přivezeno: pšenice 12281 bl,
ita 103799, hi, ječmene 7577 bl. ovsa 11629
hi, prosa 90, hl, víkve 211 */, bi, brachu 189
hl, čočky 185 */, hl, jehel 296 hl, krap 378 hl
Jetel. semene 1761-hi, lněn. semene 186 1/, hl,
olejky 100 hl, máku 476'/, hi, zelí 3916 kop,
okurek 1097 kop, kapusty 8328 kop, drobné ze
leniny 7157 kop, salátu 1080 kop, mrkve 5816
pytiů, cibule 3452 hl, brambor 7144, bl, jablek
8070 '/, h, hrušek 1890 bí, ;třešní 1180 košíků
krestek 4591 beček, 205 vepřů, 24906 podavin
šat, 1510 kůslat.

Slatina u Pouchova. Doe 90. t. m. ve
3 hodiny odpol. bade pořádána zde ochůse 0:ga
nisace katol. lida, na níž promlaví vldp. Filip J.
Konečný osociální činnosti církve v životě národů.
VPonchorě dne 16. t. m. e0c. demokrat p. Fiedler
projevil tak velkou znalost sociálaí historie, Zo
sliboval vystoupení ze moc.der. tábora, jakmile
mu bude dokázáno, že cirkev svláště pro žirotaí
praktické otázky drobného lidu něco vykonala.Prý

Tímto sveme

věcné řeči úplnou svobodu.

Drobuosti s pamětí NovéhoHradce
Králové. Na oznámení měst. polesného Dani
ele Půlpána, kter? si dne 8. ledna 1774 stěžoval
na cisopanské příslušníky v tamní obci 0e zdršu
Jíof, nařídil magistrát v HradciKrálové, aby „právo
tychtářské takové lidi sepsalo, od nich legitimace
pošádalo, s jakých příčin ae v obcí zdržují“ Na
základě toho pak magistrát učinil n jedaotlivoů
další opatření. (Protocol. polit. č. 60.) — Paa P.,
lokalista, šádal u magistrátu v Hradci Kralové,
aby pro kostel novohradecký opatřena byla mon
strance a ciborium. V sození „dae 8.
březoa 1774 navrhl pan primátor Fraot. venda,
aby se s kostelního pokladu v Hradci Králové

(menované boboslažebné nádoby vyzdvibly. Návrhl schválen a staré ciborinm a monstrance ná
em 90 zl. pro kostel novohradecký připraveny,

(Protoc. polít. 6. Gu.) — K záduší av. Antonína
na Novém Hradci náležely r. 1803 tyto pozemky:
Louka podle „Radlice“ ve výměře 6 str. 1 věr.
v oené 920 rl., louka u „Černého potoka“ ve vý
měře 7 str. 2 věr. 2 čtvr:. v osně 252 sl., louka
sa Malšovicemi ve výměte 4 str. 3 věr. 81/, čtvrt.
v ceně 100 sl., pole proti „Plachté“ ve výměře
11 str. 3 věr. 1:/, čtvrt. v ceně 500 sl., pole
„Lomenice“ ve vým. 1 str. 3 věr 11, čtvrt.
v oeně 80 zl, pole za Malšovicemi ve rýměře
4 str. ', čtvrt. v ceně 180 sl., pole sa sádušní
zahradou ve výměře 11 str. v ceně 610 sl., pole
u „Černého potoka“ ve výměře 2 str. 8 vér !/
čtvrt. v ceně 80 zl., louka „Karbázka" ve vý
měře 10 atr. 2 věr. 2'/, čtvrt. v ceně 460 al.,
louka „Kněžka“ ve výměře 5 atr, 1 věr. 8
čtvrt. v ceně 250 zlatých. Uhrnem měly po
zemky zádnění sv. Antonína 66 str 1 vér. 1%,
čtvrt. výměry v ceně 2.897 zlatých. (Udty zádašní.)
— Z pozůetalostí Barbory Pilnáčkové, sousedky,
která odkázala na křížovou cesta pro kostel noro
hradecký 300 sl., bylo odovzdáno r. 1822 záduší
sv. Autoníns 350 sl. Sousedé Karel Šubrt. Alois
Kresta, Václav Luňák, Jan Hanke, Vít Šlechta
smlovili a akad. malífem Krišt. Raasem vymalo
vání celé křížová cesty na 400 ul. víd. čís. a
arolili Be nedostávajících se 100 sl. doplatiti ze
svého. KMšová cesta byla do 16 květas 1829
dohotoveca a na Nový Hradec odevzdána. Do st
dašní pokladny slofených 250 zl. bylo vyplaceno.
(Úůty zádušní s r. 1822). V. P. — a

Schůze obce. zastupitelstva v No
ebaplcieh. Ya programu volba dvoučlenů vý
bora měst. spořitelny. Při první volbě obdržel p.
c. k. okr. soudce Dobeš 13 hlasů, p. dr. Horáček
11 a p. J. Novotný rovněž 11. Notas vola drahá,
při které obdržel dr. Horáček 12 hlasů, tedy zvo
leo. Volba všoobecné uspokojuje. Dále vyřízení
žádosti tajemníka p. F. Novotného za ztízení vý
pomocné aíly v kanceláři. Odůvodňuje, že prý
přetížen prací. Při debatě, při které všeobecně
ukazováno na mizerné finance obecní, vspeseno
věc tu poodlošiti. Při tom došlo k slovní arážce,
když člen výboru p. Fr. Sláva řekl, fe někdy p.
tajemník odchásí ve 4 hod. z kanceláře, tedy že
to snad stou prací není tak zlé, cožp. tejemalka
rozčililo, še i k soudu snad by to přišlo. Ecergi
cké zakročení p. dra Horáčka, který poukásal, še
ve sboru mimo člena nikdo nesmí mlaviti, rozči
lení poněkud ochladilo. P. Sláva hůjí se, že jsko
člen sboru může s má právo mlaviti o té věci, že
tím pane tajemalka meurasil ami urazit nemínil;
Jestliže by nemohl mluviti, psk nemu«í býti volen ;
01 toho že tam jest Do debaty zacáhl | okresní
tajemník p. Vančura, který tvrdil, le tajemník
měše mluviti a vysvětlovati jako výkonný orgůa,
a pravil, že kdyby so v budoucnosti Běco přiho
dílo p.obecní tajemník bude s toho venku, poaě
vadě před časem na to upozornil. Děkujeme za
ponančení. Pan městský tajemník zajisté sná jako
bývalý hostinský slasti živnostenského stavu s
tadiž, je-li přetížen, nechť laskavé to odloží a na
vrátí se k svému bývalému saměstnání. Že pra
coval do 9—10 bodin vnoci, rádi věříme; os
pracoval někdy ještě déle — až do 12 hodiu, ale
ne vsájmu obce, ale pouze jedné strany. To jest
jeho věcí. Dále čten protest p. řídícího Nováka a
sousedů v záležitosti povolení stavby kolny p. Ma
šladoví. Poukétáno, že vůbec nemělo Se povolení
uděliti, še by celý svět ne zám vysmál. Skutečně.
Pan purkeistr so hájil, že chtěl pouzevyhověti a
nestěžovati postavení p. Mašindy. Rádi usnáváme
jeho ochotu v podobných věcech. Dále pravil, že
starosta je jako hromosvod, po kterém se všechno
svete; ale dostal odpověď, že tím vinemsám, po
něvadě chce vyřisovati vše toliko nám, že vůbec
stavební komise a nás ani neexistuje. Také pří
letitostné! | Vzato na vědomí povolení k vybírání
přirážek na r. 1910. Do komise starobní jmezo
vání pp. J. Bobdanecký a J. Novotný. Vyřízene
několik žádostí sa přijmutí do svazku obecního a
osvobození od školaébo. Volných nárrbů nebylo..

Mromov m. Met. Je-li co v našem vořej
ném životě zámyslným čtvaním za tím účelem
provosovaným, aby jen a jem se zlehlovaly osobyk
Be činí na p- ve dvou:

sech, s nichž jeden nemohl ani to
tl, že slavil poeviosní aže mělns faře

z Úpice, kde v nejlepší harmooji s občan
stvem šil a odkudě jej tak meradi propoužtěli.

i vami neuškodí ee dp. , páni
„doj “, a vám ce neprospěje. Neprospěje



proto, -že dopisy vaše odsuzuje každý rozumný
člověk; a še nenškodí, viděti ze všeobecného vý
razu důvěry, jaká projerena Cp. faráři svolením
jeho do zastupitelstva měste Hronova.

-© Šdánšce. Mistní sastapiteletvo obce Starých
Ždánic věnovalo ve výborové schůzi 11 ledna t. r.
k uctění svého zasloužilébo člena + p Františka
Jirošky. sterosty ve Ždánicích, ve prospěch Ústř.
Matice Školské na milion 20 K, kterýšto obnos
přímo svému účelu byl odeslán.

Čáslav. Spolek paní a dívek pořádal
každoroční svou zábava v sobota 16 £. m. v Du
elkově divadle, jejíš Čistý výnos věnován jest po
lérkovémo ústavo Inskavost! spolku vydržovanému.
Návštěva nebyle sice tak četná jako v letech mi
nolých, ale epolečnost byla velmi animovaná,
k čemažň přispěla již z předu krásné přednesená
čísla slč. Ptáčníkovy, pp. Moissla e Malého a do
prorodem Dra Nenberta. Dárků do buffatu sešlo
se snačné mnozatví a byl na ně čilý odbyt Hrabý
příjem obnáší přes 1300 K. Doufáme, s něbo zbnde
pozoruhodná částka na homáaní účel spolku. —
Zvláštní sjev. Jak snámo,staví obec novou
budova pro c.v. poštovní úřad. V minalých dnech
vypsán byl konkurs na řemeslnické práce, z nichž
zvláště troh'ářské obnášejí nemalou část. Ač jest
u nás c lá řada trahlátakých závodů, neblásil se
o ni — nikdo, a byla proto zadána — do Praby.
Nedovedeme pochopiti toto jedaáuí pp. mistrů.
Snad pro jednotlivce byl to úkol těžký, ale nebylo
možno ee smluviti několika dohromady? Čijest
té solidarity tak málo? Zaznamenáváme tento zjev
jako pororahodný proto, že bývá dosti často oheň
na střeše, když se práce řemeslnické kdekoliv 0
devzdává přes pole. Myslíne, že nebylo třeba tak
lehkovářoě vyrážeti si z raky sbreň pro bodov
coost.— Přebnaná zpráva, jak skutečnast
ukázala, vyskytla se v městě v tomto týdou. Že
prý ee na kostele začalo zase pracovati Ano, sha
zováno bylo s půdy kostelní trochu starých, roz
bltých tašek s letitého rumu. Jinak však je úplný
klid. Někteří naivol lidé myalili, še aepoĎ vzimě
po Vánocích dokončí se otloukání staré malby u
vnitř kostela. ale jeet viděti, že jest na to dost
Ččasn; až bude práce dělnická — dražší Mračí-li
se obchodníci, že krámy budou o nějaký ten měsíc
déle prázdnější, však si svykoou, a bračí-li ná
větěvníci ulažeb Božích u sv. Alžběty, že se tsm
mosí broditi blátem a ješté se dovnitř nedostanou,
kdopaknatobudedbáti—Nemístnévtipy.
Nedávno rozšířil nějaký neznámý „přítel“ nového
okres chorobince nemístný žert, 1e prý v budově
etraší A ukázala se najednou těch strešidel ovlá
kopa. Hned to bylo plačící dítě, hned naříkající
žena. bned kvilicí stařec, atd. Jest to trestabodné
darebáctví, neboť uváží-li ge, že do budovy mají
přijiti staří a chorobní chovanci, kteří snadno jsou
přístupni všelijakým fantastickým poridačkám, může
to vésti k důsledkům velice emutoým. Ničemnost
tato zvětšujese ještě, že povídálkové taol rozkfikli,
že strašidelné zjevy chodí £ okresního cborobince
po hřbitově do městakého sirotčince. Má se tím
apřijemniti pobyt sirotků vtomto ústavě? Bylo by
sábodno někobo stěchto zpravodajů atrašidelných
historek hezky z blíska se otázati. Dospělý 80
tomu sice usméje, ale děti a chorobní mohou tím
trpěti a v jejich zájma na to apozorňojeme.

Libátátětí pokrokáři. Humoristický
článek uveřejňuje v „Pokrokových Listech“ zdejší
pokrokář jako odpověď na naše odůvodněné výtky;
enad chce v masšopastě poříditi lacinou sábavu
těm, kteří zdejší poměry dobře znají 6 na ná
kladnou legraci peněz nemají. Naše výtky obu
dinka vyvrátiti nemůže, proto skoro ne dvou
sloupcích mlátí prázdnou elámu Poslyšte jen! Ve
evých rozpacích suaží se zapomenouti ne Libštát
s píše: „Kde jeou ty zlaté staré Časy, kdy svatá
církev dala do klády, kde koho chtěla, a kdy na
její pokya světské rámě ochotné upálilo toho, kdo
se ji protivil!“ — Tak? Milý pane pisateli, církev
lidi do klády nevsazovala; zato však busitští
Mlechtici, kteří rolnický lid zotročili, vsazovali n
bohé nevolníky do klády jen což! A to opalování?
Vidyt přece vaši Táboři npalovali mnichy a kněze
ve smolných sudech; jednoho kačse docela obalili
slamoa, do té daly smůly, chudasa zapálili a ne
chali ho běbati ve utrašných bolestech. To byly
ty zlaté časy, které nám přinesla husitská svo
boda. A fanatičtí husité docela upalovali i české
bratry. O tom ne vám asotra dvojctihodný pán
smíní, jak surově sám Rokycana českým bratrům
Badával. Také o tom jistě nevíte, jsk sám husit
ský podkomoří krále Jiřího Valečovský chtěl hu
oštaké kočze sázeti do klády pro jejich pohoršlivý
čivot. Vidďte, stále slyšíte od avých, co všecho Has
ebtál; jak ta reformace dopadla, o tom jsoa pu
krokáři ©evangeličtí i volnomyblenkářští zticha

je žába v babně. A přece sám Luther českýmusitům psal, že jsou jejich kněží v Německu pří
Moveční; prý jde v Německu jedem blas, že
tam dorral na šibenici s na kolo, může býti
v Čechách dobře knězem. Moc byste si přál, aby
chom vám nadárali; potřebujete toho jako solí do
polévky, nbyste mchl dryačnickým babaem svě
mtovat, jak jsou ti klerikálové ali. Píšete několi
krát o „belvitech“, ačkoli „Obnova“ takového ti
talu nikomu neadílela. Jate sice chytrák. Ale ey
vám pravíme, že poctivý věřící evaagelik jest nám
0 macho milejší než katolicky pokttěný člověk,

který s nenávistí přímo fsnatickou čenichá, čímž
mob! potapiti náš dobrý katolický věřící lid.

Ale kolik takorých eraageliků je? Vždyťpřece
právě „evangelíci“ horlivě (snad k záchrané evan
golia) pomáhají volnomyšlenkářům, kteří si tvotí
posměchy £ Písma sv. Jsou-li oraugoliem úskočné
volsbní koyfy pak by ovšem v Čechách byla ve
liké spousta dokonalých evaogelíků. Odporučujete
evičbu + křesťanských ctnostech „pokoře, trpěli
vosti, snášelivosti.“ Aj, aj! Vždyť přece vaši volní
myslitelé právě pr-ti těmto ctnoatem bojují, nazý
vajíce je rakovinon, nemocí lidstva. Komu tedy
věříte? Ernogolin či dru Bartoškovi? Ostrauě
evapgalicko-klerikální, milý pane, alyšeli jsme ve

klerikalismus, kdy evangelíci (II) pomábali se
všech sij liberálaím a pokrokářským nevěreůu
proti katolíkům, kteří ovangelinm ctí? Kde jste
tebdy nechali evaugsliam! Vám bylo stokrát mi
lejší scblazení žáby net celé evangelium. Tedy
posor, jen nefikslujte pojmy tak okatěl Plšete:
„Dnes může svatá církev poslati odbojníka až
jen do pekla, neb; dokonce jen do očistce,“ I ne,
tem posílá lidi jen Báb. Losč a vás 0 „dobrou
vůli“ není. Svou „beránčí anáávlivosti“ snatíte se
ze všech chvil připraviti skutečným ctitelům evan
eelis peklo nejpalčivější už zde na zemi. Není
větší radosti pro takového „evangelického“ be
ránka, jako když můte avým jedem uštknouti
pokojaébo katolíka. Takovým způsobem uplatňují
Nkrálovství Boží na zemi“ muozí evangelíci, spo
jující ae a židy a nověrcí proti vyznavačům Kri
stovým. Proto podruhé místo psaní vodnatých frází
raději si néco vážného přečtěte a hesky důkladně
přemýšlejte, jak „evangelíci“ 8 evangeliem mobou
srovnati své úskočné knyfy a triky.

Libétát. Na dům katol. jednoty věnovali:
Nejmenovaná z Lázní Bělobradn 10 K, p. Frant.
Dlabola, tovární dělník z Libštátu 50 K, p t. pp.
kollegové + dp. Ludvíka Kliglera místo věnce na
rakov, prostřednictvím dp V. Řeháčka, kaplana
v Chlumci n. C, 45 K. Šlechetným dárcům sa
plat dobrý Bůh!

Humpolecke. Jedná se o založenípřílohy
nŠtíta“ pro naše krajiny, Katdý pozorovatel ve
řejoého života a muožících se útoků proti kato
lickémo náboženství ví, že výsledná obrana může
se díti hlavaé tiskem. Tisk socialistický dosábl
toho, že ke straně Bocialistické blásí ae lidé, kteří
lépe poučení jsouce, nikdy by socialisty se nestali.
Na kučoliky úločí daes listy všech stran svorně
a nennavně. Kdo vůcho tobo nechápe nebo chápati
nechce, jest nepřítelem katolického hnutí, které
nemůže se rogvljeti, nebude-li podporováno tiskem.
Většina kněžstva aašich krajů myšlenky založiti
přílohu „Stítu“ uvědoměle se ujala, a kdo z koěží
přeje si poměrů francousských, ten oechť podpory
avé odepře a dokáže ťím, ža co vlastaě v daešní
kritické době stojí. To jako srozamitelný pokyn,
chvála Bohu, jen některým, kteří cotějí zůstati po
zada za poslednim dělníkem, jenž plné chápe, cs
rozvětvený tisk daes zasněné, „Štít“ pro všechny
dopisy a obrany nemá místa, a lid náš pro místní
potřeby často novinových obran a různých pou
čení potřebuje jako aoli Jako jiné kraje pro své
účely přílohy „Štítn“ si opatřily, tak musí se státi
1 O Oás, zejnénu když úaše okresy jako katolické
jsou všem nepřátelům stále na mušce. Aby věc
došla konečného vyříseni, prosíme p. t. vldp.
vikáře: čáslavského, německo-brodského a lipnic
kého, aby k tomu účelu ješté jednu schůzi po
vzájemné úradě svolali. Na této Bobůzi pak budiž
ještě doplněno, čeho potřebí. Při této příležitosti
nemůžeme nedati výrazu přesvědčení, že „Štít“
poslání své zdáraě plal nejen vbodným poučová
ním politickým a sociálním, nýbrž také slušností,
kteron odráží útoky i nejsurovější, jako na příklad
agrárcích „Hlasů z Posácaví“. Védy a všade mu
8lme a bademo žádati, aby tisk katolický, zastávaje
pravdu, vystříhal se veškeré neslnš.osti, kteron
dlužno nechati listům protikatolicaým. Odmítáme
co nejrozhodoěji výmlovu, že listy nepřátelské
vedou si také brubě. Badoací ejesd strany musí
zásadně zakročiti, aby katolickým pracovaíkům
nebyla činnost znesnadhována z vYlastnínotábora.
Veřejný tisk mé velikou úlohu nejen šířit idee
Bměrův a stran, ale také vychovávati lidové vrstvy.
Masíme za všech okolaostí precovati o to, abychom
vždy sebovědomé mohli říci: Jame kato.íci.

Oběť volnemyšlenkářské agitace
ma Hampolecka. Je známo,že volnomyčlen
káři a e nimi spojení pokrokáři provádějí inkvisici
nejdrubšího zrna. Kdyby nebránil trestní zákoo,
nastaváli by macbarovských šibeniček, na kterých
by odpravili ksždou sobé nepohodlnoa osobu. Ale
co provedli posledně v Hampolci, rvát pracujícímu
člověku od úst chleba, to není psáno ani v aaná
lech afrických Zalukafrů. V Hompolci ae usadil
mladý koihařský mistr. Přijal do svých slažeb děl
nika, s nímž nad míru byl spokojen. Na důkaz
své spokojenosti zvyšoval svéma dělníku čas od

jíel dělník dopustil se jednoho zločinu.

ctva“ a stal se jeho jednatelem. Ač se nikterak
veřejného živote uesúčestkoval a tiše jen pracoval
v tomto odborném apolku, etsl se přece traem
voku zdejších pokrokářů, kteří nepokrytěua jebo

lorně — činili nátlik, aby zmíněného dělníka
s práce propustil. Mistr a počátku váhal, a radil,
aby se Věsodb. sdrašení vystoupil, chce-li u něho
v práci se održeti. ale dělaík nicméně ve Sdru
žení astrval. Když pak docela byl tak smělým.
že zašel i k místníma katechetovi, dovršena byla
míra nevůle pána zastrašsného pokrokářským boy
kotem, fe smlněného dělaíka z práce propustil.
Ta jest dokument, jsk třeba rozuměti jejich vol
nosti myšlení a svobodě přesvědčení.

Nasavrky. V neděli dne 16. ledna t. r.
vštoapila do církve katolické Antonie Zdímalova
z Nová Vsi u Nasavrk, ovangelička reformovaného
vyznání. — Na av. Sylvestra kolem 8. bod. večerní
učinil na faře p. administrátorovi Jos. Sedláčkovií
neočekávanou návětévu v celém okolí známý a 0
bávaný jistý pobarta. Tak pozdní návštěvu orásm
p admivistrátor uepřijal. A když se zioděj dal na
útěk, dohonil jej a tolik mu domluvil, že poberta
sotva kdy v noci tu faru znovu nevátíví.

Protest proti ebmezení železniční
dopravy. Zprávy časopisecké,dle nichž ne trati
dráby Františka Josefa a na trati Časko-moravské
příční dráhy zoačaý počet vlaků zrušen býti mí,
uvedy veškeré obyvatelstvo podél dráhy tétu
usedlé v největší rozechvění, poněvadě srušení t+to
dotýká se kořenů hospsdářekých celého Českého
jihu, poškozuje zájmy obchodaí, průmyslové živ
nostenské u kultarní, zvláště Školní, ohrožuje ve
řejnou bezpečnost a dotýká se i branných zájmů
jižní polovice král. Českého. Jsouce nedávným
nemírným zvýšením tarifů osobních i dopravních
bez slyšení kompetentních interresse tů nanejvýš
roztrpčeni, obražujeme se co nejrozhodněji proti
zamýšlenéma novému obrožení hospodářské exi
stence chystaným zruš.oím vlaků, žádáme co nej
důtklivěji, aby od toho upušténo bylo, vybízejíce
pány poslance, obchodní komory, jako. i veškerá
obecní i stavovská zastupitelstva, aby společně
8 námi útok tento odvráti.u. Následají podpisy
předních Čenitelů na Jindficho-Hradecku.

Každá praktická hospodyně bude nyní
vařit jen dle

Úsporné kuchařky
Anuše Kejřové, která právě v pode
psaném nakladatelství vyšla. Kniha tato
je dílo umělecké, poněvadž za nynější
draboty vařit

je opravdu uměním; cena kniby je 2 K,
vázané K 250, poštou o 30 h více. Na
skladě v každém knikupectví, zejména
v nakladatelství Bohdana Molichara
v Hradci Králové.

Různé zprávy.
Kateliel v Aastralit. Na počátkuXIX.

století byl stav katolické církve v Australii velmi
smuten. Pins VII. poukázal roku 1818 na obtíže,
které tam katolické církvi působí anglická vláda.
Ale brzo potom po vydání emancípačního ediktu
v Anglii katolicismus se tam utášené rozvíjel. Au
stralie s Novým Zélandem a Tasmanií čítá na 5
milionů vzdělaných obyvatelů 1 mil. katolíků.
Katolická bierarchie skládá se z kardinála-arcibi
skopa v Sydney, msgr. Morama, 2 arcibiskupů,
14 biskupů, 1 opata s biskapskou pravomocí a
1409 kněží Katolíci tam mají 33 mužských gym
nasií a 1087 obecných Šikol. Katolické učící se
mládeže jest 190.000 Váecky tyt: podoiky vzdě
lávací a dobroč:nné (94) vydráují katolíci vlestním
nákladem. V místech missijních působí benediktini,
Jesuité a řád av. Josefa z Mil-Hillu.

Vládní zpráva o počtu katolíků vo
Spojených Státech. Statistickávládníkancelář
ve Wausbingtoně vydala úřední správu o počtu
příslušníků různých náboženských vyznání. Dle
zprávy této jest ve Spojených Státech 185 růz
ných vyznání náboženských, která jsou BOrganiso
vána ve 212.290 osadách a dohromady meif
32,996.445 údů. To platí o roce 1906, o kterémžto
ruce přelled ten byl konán, a vyšel tiskem teprve
nyní. V r. 1890 bylo údů osad 20,597.964. Za
šest let tedy počet jejich vzrostl asi o 60 procent.
Počet protestantů všech odatínů dohromady vzrostl
o 448 procent. Počet katolíků vzrostl o 93 6 proc
Na jedna osadu připadá průměraě 104 protestantů,
katolíků však 969. Je tedy 0 protestanty devét
krát hojněji postaráno, než o katolíky. Osadních
údů je dle správy 43'1 proc. mažského pohlaví a
56-9 proc. poblaví ženského. — U protestantů jest



U katolíků jest 404 proc. mužského pohlaví,«
B0-7 proc. pohlaví šenského. Dle této v) správy
to tedy nedopadá tak, jskoby byla katol. církev
jen pro staré babičky, jak někteří „osvícení“ pázi
v Čechách hvízdají. Protestantů je více ve 29
státech. Katolíků je více v 16 státech. V 1 státě,
Utah, má většinu sekta „Svatých posledníhodne“.
Zpráva odává větší počet katolíků dle procent
v následujících státech: New Mexico887; Rhode
lelsod, 74; Montana 731; Massachosete 692;
Nevada, 607; Arizona, 662; New York, 636;
N.w Hampshire, 68; Louisia.a, 61:8; Connecticut,
59:6; Califoroia,BB; Vermont, 659 ; Maine538;
New Jersey, 515; Wiecosnin.60 5; and Michigan,
59 1. Ve Wyoming a Colorado je katolílů ze všech
vyznání nejvíce, ale není jioh většina. Úbraný
počet protestantů je 20.287.742, katoliků je
12,079.142 To platí, jak řečeno výše, o roce 1906.
Ze zprávy též vysvítá, že od r. 1896 do r. 1906
bylo průměrně denně postaveno 8 kostelů,

Jednota sv. Hethoděje ve Vídni.
Lid český přál ai aspoň jeden kostel míti, kde by
po celý rok mohl bes omezení církevní slavnosti
a pobožnosti nerušeně konati. Proto po léta uchra
oval a přinášel své milodury, aby přání jeho 8e
splnilo. Nejsou to malé oběti ; nebot kromě toho
třeba mu též platiti vlastní české služby Boží, na
něž výloby ročně činí 9000 K, kostel a část klá
štera zakoupena za 520000 K; kup ten jen za
přispění J. Oav. pana brabéte Horracha mohl se
provésti, jenž poskytl pomoci 100.000 K. Kupní
tena zaplacena až na 200000 K; oprava, klerá
povyhoutelná jest, bude státi asi 16.000 K. Veliký
obnos tedy ještě tíží Jednotu a lid český vídeňský
a nemalých mu působí starostí, ponóvadě sám
není s to dluh ten zaplatiti. To nám dodává od
vaby předně vid. duchovenstvo uetivá poprositi,
aby své fazníky o potřebě českých služeb Bošícb
ve Vídni laskavé poučilo a k podpořepovzbadilo;
prosíme zámožné laiky, záložny a spořitelny a
městská zastapiteletva o pomoc; prosíme kato).
spolky, aby ve prospěch náš ročně jen jednu u
Hechtilou zábavu pořádaly; zvláště budiž ns náš
dluh v sávětech pamatováno, neslouší Jedasta
pouze Čechům vídeňským, ale farníkům všech.
diecósí českomoravských, kteří jen na čas ve Vídní
meškojí; saslubuje tedy všemožné podpory. Za
živé i zosnulé dobrodince při šlažbách Božích lid
vděčně se modií a měsíčně Mest měl sv. Sa ně
slouženo bývá. Zakládajícím členem stane se, kdo
100 E Jednotě věnuje. M:lodary lze buď skrse
farní úřady aneb přímo zaslati na adresu : Jednota
av. Methoděje ve Vídni III. Rennweg 8.

Úspory vystěhovalců uherských.
Z Uher vystěhuje se každého roku mnoho obyva
telů do Ameriky, kteříp silají velké obnosy svým
pozůstelým v Ubráeb. Ročněpošlou vys jovalci
američtk do Uher aš na 250 mil. K. z čeliž tři

tina plšpadá na Slovenske. 26 zálpžitosté po činích vystěhovalců bobatnou cisí baoky, hlavsě
americké. Aby užitek z peněz vystěhovalců český
slovenských zůstal v národě, sakládá Ustředší
banka českých epořitelen banku Bobemii, které
by zakládala filiálky doma i v cizině a jejíž účh
lem by bylo hajiti zájmy vystěbovalců, zprostřes
kovati jejich obchody peněžní a bankovní, obstís
rávati lístky lodní a železniční.

Wovenětí trpitolů. V iláštuše frantib
kánském v Okoličném v Ubrácb je kaplan Tomá
nek, který měl de dopustiti velikého provinění tím,
že rozmlonval se žáky měšťanské dkoly v Lipt.
av. Mikuláši po slovensku. Do kláštera v Okolič
ném došli ibned četníci se. žádostí, aby Tománek
ve svém pokoji byl uzavřen ne zámek, uby ne
mobl ani odejíti ven a pobařovati pokojaé okolní
obyvatele. Se žáky rozmlouvajícímí po alovensku|
o ománkon bylo sahájeno vyšetřování, jehož facit
jest, že zakázáno žékům s Tomáokem se stýkati,
po slovensku hovořiti a že žáci něktaří jsoa ze
školy vyloučení. Této šovinistické, msďsronské

brutality, čné seTománkem, všímá si i ví
deňský ktesf-Boc. „Reichupost“. — | Poněvadž
v brzku odbude mi svůj troat farář ručombereký
Hlinka, jehož snspense v Římě byle zrušena, dala
správa města Rušomberka nářadí faráře Hlinky,
které dala přenésti do privátního doma 3 fary,
maspět oduésti na faru za přítomnosti důvěrníka
faráře Hlinky p. J. Greguška. Nářadí otrpělo škodu
pa 2000 K, poněvadě příbytek byl vlbký, v němě
toto bylo ugohováno.

Děti volebními agitáterg. Povatujeme
Aogličany sa lidi klidné, jímě je nějaké nadaor
mální vzrušení cizí a zatím tomu tak aení. Právě
konané volby i v nich vyvolaly vášnivosat. která
strhla do volebního ruchu i dítky. „Daily Mirror“
uve je fotografii dětí, agitujících pro otce
v kampani volební. Sedmileta dceruěka kanciéře
atát. poklad. Lloyd Georga objíždí celý týden
v automobilu otcův okres a provázena jsouc mat
kou vystapaje i 8 volebními řečmi. CtytletýLi
onel Beliliv agituje pro svého otce ve Walw -rtha,
odchází s ním voliče a co chvíle volá: „Hlasujte
pro mého otce! Není lepšího otce ns avětěl“

. Proti poraografiia vořejnénemrac
mesti. V poslanecké sněmovně v Berlíně podal
atřed návrh, jimž se vláda vyzývá, aby učinila
opatření, jimiž by by.a omožněna účinnější ochra
na proti těžkým skodám, jež v šivotě du působí
atále se šířící veřejoá nemravnost a zvláště na

ochranu proti skáze, jakouž působí dorůstojící
mládeži rozmábajicí se pormografie a Špatná |ite
ratura.

Huntí ve prospěch mléka. V posled
nich letech možno posorovati v Německu veliké
hontí ve prospěch zoeuznaného dosud mléka.
Houtí snaží se změniti nesprávný dosud názor na
mléko. Zavádí výčep mléka ve veřejných míst
nostech, ve školách, v dílnách, na nádražích, v bo
stincích. Mimo to zřizuje v vejšivějších ulicích,
na náměstích, v sadech úbledoé domky, v nichž
možno sa 6—10 pfeniků vždy píti dobré mléko.
Domky jsou velmi oblíbené, návštěvoíky mají ze
všech tříd a svyšají přímo domácí konsum mléka.
Nejdále v tomto jsou v průmyslovém Porýnsku a
Vestfálsku, kde ve -4 letech sřízeno těchto domků
přes 100. V Německu uš snají cenu mlóka. —
A u nás?

Vývodyagrárního tisku odsouzeny
ed agráratků. Prášek el dal odblasovati
Nětkvělé zadostačinění“, jakkoli přece každé dítě
může egadno pochopiti, jak stkvělým činem jest
Jednání předáka proti výsíovnému nanešení strany.
Proto také agrárníci chtěli nesmrtelnou blamát
nenápadné satašovati. Prášek odstavován a do
předu strán Udršel. To Práška velice bnětlo.
Jak ge saovu uplatniti ve vůdčí roli? ©Práškův
„Rodný Kraj“ stavěl se proti směně jednacího
řádu; pro změnu však se sogažoral Udržal. ve
schůzi výkooného výbora pak J. E Prášek vy
stoupil proti změně v tu chvíli, kdy Udržal žádal
schválení vlastní polit, talstikyee vydaní příslošného
munifesta k voličetva, Leč výkonný výbor valnou
většinou se přidal na stranu Práškovu, prohlámo,
še návrh Krek-Kramářův jest pro nárou velikým
neštéstím. Ovšem výkonný výbor měl pořádně pro
cuohati ty, kteří zsbrklon obstrakcí uvásli v kaši
tak, že noviděli jiného východiska než podepsání
návrbu Krek-Kramářova. Tedy dosavadní faktický
vůdoe utržil velikou ránu od Práška a Udržalovo
vedení, tolik vychvalované „Cepem“ a „Venkovem“,
najednou nejkompetentnějším shromážděcím odsou
seno. Agrární tisk hlásal, jak prý Udržel zachrá
nil parlament! — Patrao, jak veliký vliv má
posud Prášek na vedení strany přes to všecko,
oo mu bylo dříve vytčeno. Spor ve výkonném vý
boru rozhodnout vlastné čisté dle osobních zájmů.
Proč jen agrárníci proti Práškovi si netronfají?
Iou vědí, že by mohl pak o jiných pohlavárech
také pověděti mnoho peprné pravdy. A proto kaše
soukromě uvařené sní 8e i s peprným puškvorcem
Sase doma.

Jak pozmáme, budo-li v moci mráz.
Je vyskoamano, že nejnižší teplota příští noci jest
pravidelně o 4" C nižší, než ukasuje vlhký teplo
měr předcházejícího odpoledne. Takovýto teploměr
ize s takto poříditi: Opatříme si přesný, skleněný
teploměr dle Celsis, obalme knličku jeho do ku
lata vystřiženým kouskem tenkého starého plátns,
as jako slataík velikým a přiva me jej tenkou
nití ne kulička; po té otočme okolokuličky 8—10
bavločných niti, které visíce dolů, sabají do skle
mce 8 vudou, načeš přeneame teploměr na místo,
kde není průvana a kam nesvítí slunce. Nejlépe
pověiti jej do dřevěné skřínky, opevněné na sdi,
ležící k sovoru, s dvítky k vůli provětrávání la
tovité proraženými nebo dráténou sítí pobitými.
Klesne-l: teplota teploměru odpoledne pod 4“, mů
žeme v noci e jistotou očekávati mráz. Předchozí
totu určování teploty jest dosti spolehlivé a sej
ména pro sabradníky, bospodáte, majitele vinic
při své veliké jednoduchosti nadmíru důležité, tím
více, poněvadž dle dosavadních zkušeností již o
1. hodině odpoledne dověděti se můžeme, jaká
bude příští nuci teplota.

Zeměkonle květinové. V St. Louis
v Americe shotovili zeměkoali složenou £ 82.000
květin. Nalézá se ve svlášním parku a těší se
veliké návštěvě. Zeměkoule nalézá se na ohrom
ném záhonu květinovém a jedna polovice záloší
se 16.000 rosmanitých květin. Důmyalně použilo
ee tu barev květů. Moře na. př. osnačeno jest
květy „odrými, ledy a sněhy květy bílými a At
rika květy Červenými.

Na ochranu fesor. Jak shoubněpůsobí
nemíraé mýcení lesů, posnává se nyní již vBov.
Americe. Hladicajezera Erie klesá každý podzitt
o 60 centimetrů, a to nenstále. Tímto spůsobem
byla hy. plavba v krátkém čase velmi snesnadné
va. Aby. se tomu zabránijo, má se vystavěti ve
liký splav na řece mezi Buffaloa tvráí Erie. Ná
klad obnáší 25 milllonů franků a Spojené Státy a
Kanada ubradí jej společeé. Nerozamné a nesou
starné mýcení lesů jest i u nás příčinou, še Jisté
krajiny. dostávají málo deštů.

K uvarováníse pokut pro nesprávné
poněltí kolků ma Iotinách: Nodbánípřed
pisá o spůsobu používání kolkových soámek D3
listinách má v zápětí požadování kolkových pokut,
jichž výše sejména při jistých listinách o chodních
a živnostenských, jako účtech, směnkéch, kupec
kých poukáskách, šecích, nákladních listech atd.
jest citelné. A přece každému dána jest možnost,
uvarovati se mepříjemností a placení pokut tím,
že místo aby používal kolků, dá papír nepopsaný,

k vyhotovení téchto listin určený (Blanko) opatřitiúředním otiskem příslašného kolku, což obstará
vají sa pouhou nábradu hodnoty kolku v Praze
kolkovní útad (v úřední badově c. k. semekého

fÚnsočního řiditeletví, Hyberaskáulice čp. 1087
staré, č. 1. nové, drahý dvůr), na venkově pak
o. k. berní úřady v Ústí n. L, v Kolíně, v Plsal,
v Teplicích a c. k. hlavní celní úřady v Budějo
vielch a v Liberci. Taková vt-skorání kolků pří
půstno jest netoliko pří kupeckých listinácn výše
smíněných, nýbrž i při plných mocecb, kvitaacích,

vyovědásních, podáních, nepoužitých knihách obchodních s živnostenských atd. Tento způsob kol
kování, jenž od velkoobchodníků a velkogfrůmysl
níků již pravidelné jest používán, doporučuje se
pro výhody, před pokutováním chránící, teké malo
obchodníkám a maloživnostaíkům co nejvřelejí.

Kurs pro leptání skla pořádánbude
při technologickém průmyslovém museu (ústavu
pro zvelebování živností) v Praze II, Purkyňova
vlice č. 6 v době od T. do 26. února 1910. Vyu
čováno bude veškerým skloleptačským pracem dí
lenským. Přibláška do korsu dáje se přihlašaými
listy, které ku požádání intereasentům zašle řídi
teletví musea. Kdož žádal by o osvobození od
školného stanoveného, obnosem 40 K, nechť přiloží *
ku přiblášce kolku prosté vysvědčení nemajetnosti.
Přihlášky přijímejí se do 25. ledna 1410. Bti
pendia poskytují poslochačům kursů museálních
případ od případu na svláštoí kolku prostoa žádost
příslašné městské rady, okresní výbory a obchodní
e šivnost. komory..

Gráfovy kostky. Tyto dnypředložilanám
firma R. Steyspal, Praha VII. kochutnání Gráfovy
kostky za 6 hal. a byli jsme překvapeni, jak do
cílená jimi hovězí povlévke vyoská přirozenou ma
sitou chutí. Dále nám výšenvedená firma podala
neklamný důkaz, že Gráfova kostka „Jemná“ za
6 hal. předčí daleko vešiteré podobné výrobky.

(Zasláno.)

Ctěnémuvýboru spolku »Charitas<v Hradelové.
Za ochotné hlé vyplaceníúmrtní

v obposu1878 K 22moji 1 Wantelku odává v hle
boké úctě níšepsaný srdečné díky a „Zeplat Bůh“ a
každému tento tak prospěšný a blahodárný apolek
doporučuje.

V Holicích, dne 18. ledna 1910.
Antonín Rychter, mistr obavalobý.

"Tršní zprávy
V Hradoi Králové, dne 16, ledna 1909. 1 bl

pleniceK 20950—91'70,HtaK 19-80—1600, ječme
ne K 1400—10:00, prosa K 11:00—14700,vilve K 1300
až 1400, hrachu K 2350—3000, ov K 6 80—T-30,
čočky K 24000—12800, jahal K 32400—86'00, krup k
22-00—44:00, bramborů K 440—400, jetolového
semene červeného K84-00—10300, 1 j
esmínkarask. K000-90—00000, mákuK8000—
32.00, lměného semene K 00:00—0000, 100 by
titofoh otrab K 14'00—00*00, 100 kg pěsaičných
otrub18-50—00.00,1kg máslaČerstvéhoK 200aš260,1kgmáslapie K000—00,
1kg sádla vepřového K 1'10—140, 1 kg twaroba
(028 —008, 1 vejes K001—008, 1kope cerele K 0"00
aš 0:00, 1 kopapetrásle K0-00—0"00, 1kopa kupasty
K1-80—1-80, 1 hi cibule K 4-00—4'80, 1 kopa drobné
seleniny K 080—100, 1 pytel mrkve K 1.40—100,
1 kopa okurek000—000, zelí K 600—1'00,1
bočka Šrostek K0*00—00,.1 hi jablek K 8-00—10"00,
1 bl brašek K 10*00+-0000.— Ne týbodní bzh
v Hradei Králové dne 16, ledme 1900 odbýraní
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice 154 hoktol., što
339, ječmene 56, ovme 176, prosa 0, vikve 0,hra
eba 16,čočky0,krap 7, jehel 8, jetslového20
mínka 41, olejky 00, máku 7. — 3) Zeleminy:

09 kop, osrele O kop, knpusty 48 kop, cibule
188pytlů, okurekO kop, saláta 0 kop, mrkve46 pytlů,
brambor 100 i, zelí © kop, drobné zeleniny 68 kop.
—8)Ovooe:Uvostek0boček,hrašek00hi,jablek25BL—4) Drob.dobytka:vepéů6 kusů,
podovinčaí 260 kusů, kiulat 1 kus. .

Časovéúvahy '

Gráfova kostka
velejenné

za 6 haléřů
nůstane 1 me dále vruholem

dokonalosti.
Ve vlastnlii zájmu šádejte původní krabičky

G9" 10kurůza 60hsl ©
Ku čelení soutěší zavedené

Gráfova kostka
„Jemné“a 5 hal.

předěí daleko každou napodobeniau, o čemž
jediný pokus přesvěděi!

R. STEYSPAL,San vaooz:PRAHA VIE-917.
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Seob. úvěrní společnost
sapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky
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úrok a to dle výpovědi.

OBP“ (Složnílístky na požádání zdarma. “UB
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Mřestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská kníhtiskárna.
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Veledůstojnému duchorenstvu!
Dříve, než mové

ohrámovéjesle|
zakoupite,

dopište si o busplatný rozpočet a vzorky utěšeně
se rosvijející firmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.

Podporujte uměleckýprůmyslsvého=
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrác spol.
v Hradci Králové

Badapošt,VIII.korJózsef
, kdřát 15 A. — Prala,

jedrvou |
zkuste mýdlojádro

véodf rmy ž

„dn snenýz mi zvířatyse.mu nevyrováe:
váhá Mebení| zamamsann

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům +4svolujeni dope
reětví veškeré kostelní nádoby a
náěšlnía to: monstrance,kalichy,

cibáte, ny, , patánky,poeákáy
hh u py, Kaditelnico,sh
čkormldké Starép
mět opraraje v.dv původníhate ©av obni zlatí aatříbří nebo proti do
platka za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázko franko bez aárszností koupě.
Vše s6 posíld posvěcené. Prdce ruční.

Sbladověkorýchslatých a stříbrnýchklenotů,jako: asmadonek, kříšků, prstýnků,náramků atd.:: Motářek
, 9, jídelní náčiní zestříbra pravého

šlnaáho vědy na skladě,
Staré ulato,stříbro o drahokamy bupujs aa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasciřa ciseleur

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

sTTTITI ARNETISNINNEK

Paramenta.

Ignáce V, Neškudia syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Výprachtlelek)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |ž

se na požádání franko zašlou. :

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod avůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nalo
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
kústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po rucea bronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

HM» Závod založen r. 1898. "Ig

JANASTOUPÁ V PRAZE,

ZIZSENENEZZKEMNZII!

jedněýn

P.

Jindřišská ul. 1.,
doporaduje:

železné skládací po- železné mpaí stolky

steleod . „K 780, ode 7. u 5—
šelesnéskříňovépo- ph a a na

steles Sdíl.matrací železné stojany naod... .K37— datyod. KI
Úplně zařízená lůžka ed K38 —.

Skiádaotpolnínotte

urvě sklád.noky

sahradnípalonntne - ndnabí hy
Úplná zařízenínemecaie adobrokiznéchústavů

sa cemy nvlaňtó výhodné,



50, úspora petroleje. s. | Návod:—
Vyčisti důkladně lampu, vtáboí nový knot,

vhoď jeden náboj '„FtiE EFOERM=.
PET IROL.IT HHUS“ do pánve

l petrolejem naplněné a po 6—8 hodlnách
docílíš nejkrásnějšího světla, jako Zérového.

Po provedení lučebního rozbora vyjádřili
ne věblssní odborníci o tomto výrobkn, že
jim vyvolané světlo nikterak medrášdí čivy

může jeden každý svou obyčejnou lampou petrolejovou, beze vší mechanické | oční, a že jo tudiž i se stanoviska zdrazměny docíliti světelného výkonu 70 normálních svíček, jskýž poskytuje votního dlužno vřele doporutiti.

|, Nebezpečí výbuchu
| | vyloučeno. :

K použitíprofessoremdr. Erhardem Langem vynalezeného|

žárové světlo plynové. z.
Před bezcennými padělky se varuje. ====——YY=

Lena původní zkoušky, dostačitelné asi na 6 neděl a obsabojící 10 nábojů, I korumu. Původní balení stačí oa několik měsíců.

a, 40nábojů3koruny.K

Kdo zašle předem 1-— K (také v poštovních známkách),
obdrží 10 nábojů franko (vyplaceně) na každou poštovní stanici.

Prosí se o zřetelné psaní adresy, aby se mýlky nestaly.

Hiavn náOroK a: Eduard Zlatý, Teplice-Šenava(Čechy).
"Překupníci za značného výdělku se hledají.

PESRORÁRNKNÁNÍSpořitelna Králohradecká
Geskoslovanská záložna VDraze ; na Velkém náměstí čís. 33.

Spálená ul. ©. ©.

přijímá T7IElaA LY sono
vklady na4'/,2/, úrok bezvýpovědí,

e 4/92 890denní výpovědí,
„ 49,9, „ s60denní výpovědí

a poskytuje „we ď. odednevložení
zápůjčky za výhodnýchpodmínek dodne vybrání.prodává a kupaje u:

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnémilisty pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen. —

BROSOROORARNÍ

Čistý
třikrát čištěný

řepkový olej

Vkladní -knížky zdarma.
Vklady lze též zasílatí poštou bez výloh, za kterými

účelemvydá spořitelnaochotněsložní lístkypošt. spořitelny.

Zápůjčky hypoteční.

Stavební úvěry.
na skladě má

K. Zavadil,
pasířa ciseleurv HradciKrálové. Zálohy na cenné papíry.

Eskompt směnek,
p ardubickou <£ kuponůa slosovanýchc*v:ýchpapírů.

£
0000000000000000000000Ja ko 'ochrznámkou

přísedu
dopor ně jiejfopší hukávě
= TovárnavPar dubicích

Majitel: Politické družstvo fazové vJradei Králové. — Vydavatelazodpovědnýredaktor Antenís Poshmen. —Tiskomffbisk.knihtiskárny ©HradaiKrál.

Vkaždé záležitosti pomůžní

přijdespořitelnaradou 1skutiom ochotněvníříc.
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Číslo 4. » na půl roku bK— b .

Dělnické křesť. hnutí v Německu.
(Čeho třeba křesť. hnatí dělnickéma v Čechách ?)

Mnichov, Gladbach, 28. ledna.

Při pozorování hnutí křesť, dělníků v Ně
mecku, sejména v Německu západním, mimoděk
vynořaje se v daši upřímného přítele dělojotva
českého tažba: kóž jednou | a nás v Čechách
organizace křesť. dělnictva vezme na ne tvář
nost podobnou! Vidíme zde dělníky mladé,
moževletechnejlepších,vidímei starce, jichž
tělé prací a námahoo širotní nakloněno, tvář
vrásky sbrázděna — ale u většiny sřímo, že
jsou nejen lidé práce, ale že jseu si vědomi
toho, kdo této práci její cenu dal, ji posvětil,
kdo stav dělnický k otihodné důstojnosti po
výšil. Viděti zde, če může dělník neohroženě
svého práva de dovolávati, ale při tom též své
nábošenské povinnosti zachovávati, še možno
býti člověkem „moderním“, alé při tem také
rášenec se modliti.

Biskop Ketteler — toto jméno, jméno
wmuše, jehož Lev XIII. avým velikým před
chůdeem nazval, vyslovováno mezi dělníky
a všestrannou úctou. A to nalezáme nejen o
dělníků katolických, ale i protestantekých ano
— i 4 60c. demokratů. Biskap Ketteler po
ohbopil výtečně dacha doby. On udal dělnictva
měs, program. A nejenom to, ala on veřejně
pro dělnictvo vystapoval, pracoval nejen theo
veticky, ale i prakéjoky. Zakládání apolků křest.:
soc. koncem let gpadeválýchaž sedmdesátých, :
kdy propukl boj. kultarní, věnoval 60 u vše
snošným úsilím.

Kultorní boj dílo toto velice poškodil,
"ale přece z tronek komcemlet osmdesátých a
počátkem dovadesátých puči život nový. Hoatí
-děloickéma věnována pozornost i péče a tato
čiencet neminula se výsledkem. -Organisace
dělnické mobotní a činí snameniton protiváhu
nesdravým proudům smuh 800. demokracie. Vi
díme zde -organisace několika smórů, ale cíl
Jejich jest — možno říci — jednotný. Všecky
jsou čádně centralisovány. Hlavné rozeznávati
sluší apolky vzdělavací a odborné. Spolky ka
tolickýcb tovaryšů, jejich členové, vyačení
dělníci řemesliničtí, jsou spojení v jednotném
svazu, jehož sídlo jest v Kolíně o. R. Pouze

FEUILLETON
Služební pragu:atika.
*Ů vidino snů súžednických, toubo naše a

apáso, dávno čeksný vykupiteli — buď vítána,
pragmatiko služebaí!

Konečně té mime, konečně jsi přišla, stvo
žena jsouc důmysem a btystrým vtipem oněch

ežebnaných hlav, jimž svěřena páče o legie ú-
ednictva ve státě rakouskémle

Tak svolal jistě každý »c. k. ouřada«, když
četl w denních listech, jak vláde, dbalé blsba a
štěstí svých služebníků, odhodlala se ku podání
návrha o služební pragmatice. A každý dychtivě
četl, aecbévaje oa stole polévku i maso stydoouti,
jsk dobřese nyní bademe míti...

Byli jsme všichni unešení tou dobrotou a
krásou progmatiky| Vše tek plno něby a lásky,
každé ustanovení dýšící starostlivostí o naše blaho
= inu k neocenění jest ta výše zmíněná pé c
oěch hlav

Debaty v hostincích o jiném nejednají, než
o pregmatice; každý pochvaluje, jak zase skrok
na dráze pokroku« byl učinén, a rozumí so i
v nešem kroužku dlouho do noci bylo diskuto
váno o světlých stránkách nového nařízení, a
vzájemné jsme se upozorňovali na výhody nám
nyní kynenucí, jichá si snad druhý — jejich totiš
spousta — dosud nepovšimnul. A os žebnáním
pragmatice ne ústech i v srdci jeme se v hodině
duchů rozešli.

A sjelo ne jest skutkem! Pregmatiké odhlaeováne, příjata dle návrhu — a 3. ledaa rgri

1910.V Hradci Králové, dne 28. ledna
|o

mladýob dělníků pod 23 léta jest v nich přes
80.000. Ostatní katol. spolky děloické rozdě
leny ve tři svazy. 9vaz severoněmecký aldlem
+ Berlíně, mající přes 100.000členů 4 vlastním
orgánem („Arbeiter“, 380000 abonentů), svaz
západoněmecky sídlo v M.Gladbachu se 150.000
členů, jehož orgán „Westdeutecho Arbeiter
zejtang“ vychází ve 140.000ex svaz jihoněmecký
v Mnichové se 110.000 členů. Jeho evazový list
má na 90000 odběratelů. Též i svaz kat. to
varyšů vydává svůj vlastní Jist vedle listu vy
chbázejícího pro mladé tovaryše a učně. K těmto
spolkům řadí se spol. katolických horníků a
epol. mladistvých dělníků (dě). mládeže.) Všecky
tyto organisace jsou organismy v pravém slova
emysla, v oiohř každé jednotlivé „kolečko“ má
sobě vyměřenou dráhu, jedno zepadé přesně
do drohého. Srazy kat. děl. spol. rozděleny ve
svazy diecésní, tyto pak v okresní. Těmto při

dá veliká úloha, jsou jádrem spolkového
nuti. Pravidelod každý měsíc svoláváný kor

ference, na nichž jsou zastoupení delegovaní
zástapci jednotlivých spolků. Zde podávány ze
všech míst zprávy o postupu atd., sde připra
vovány a projednávány příští akoe, postup, pří
padné změny. Podobně též děje se při spol.
kat. tovaryšů. V každém spol. pravidelně kaž
dých 14 dní jsou schůze s poučnými přednáš
kami obsabu nábošeaského a j. vzdělavacího,
k nimž pregram pravidelně půl- neb čtvrtletně
předem ustanoven. Tyto spolky věnají se práci
čistě vzdělávací, uvědomovací v ohreda nábo
ženském.

Členové při přijetí čestudjm slovem a ru
dáním 90 zavazují veškeré povinmosti spol.

řádně ploiti. Jednou a prvních těchto povin
ností jest společná sv. zpověď a sv. přijímání,
a to nejen v době velikonoční, nýbrž kuždého
4, léta. Ku cti dělnictva zdejšího pak nutno

oznati, že 90%, členstva tyto povianosti plní
svědomitě a i ta zbývají část v době veliko
noční k ostatním se připojuje. I zvláštní tří
denní duchovní exercicie dělnictvo zavedlo, na
nichž každoročně část člen. béře účastenství.
Svasy kat. dělnictva zřídily na 130 sekreta
riátů dělnických a t. zv. národních kanceláří,
v nichž odělována dělnictva v arčitých hodi
nách bezplatná porada v příčině poměru pra
covního, děl. pojištění (úrazového, invalidního)

o
bobá kuřátka. Nastaly velké změny! ©Poněvadž
vláda chovala obavy, že by snad český přednosta

ustanovení pragmatiky vůči
úředníkům až příliš benevolentné praktikoval, sta
noveno bylo, že přednosty c. k. Úřadů mají býti
pouze příslušníci druhého zemského kmene, což
svědčí zajisté o přísné nestrannosti c. k. vlády, o
níž se tvrdívá — ovšem neprávem — že nás všude
nastrčí. Zřejmo, že nikoliv|

Ve smyslu progmatiky provedena dále na
základě celé řady nařízení prodchnutých duchem
ješté liberálnějším, než ona sama, vhodná další
opatření, aby všechny i nejjemnější výhody přišly
k platnosti. A aby c. k. úřednictvo se dokonce 0
bezoámilo s jednotlivými paregrefy, odbývány
vždy prvého dne v každém měsíci, současně
s rozesíláním platu jakési nedučené cerkle, nebo
semináře (po způsobu universit), v nichž pan
přednosta úřadu ns základě praktických případů
během měsíce se přibodivších svým podřízeným,
— eventuelně i c. k. pensistům — spasitelná na
pomenutí a rady dle pragmatiky (s prominutím
tex a poplatků) uděloval.

Bylo to již asi po šesté, cose takováto přá
telská schůzka odbývale, a náš pan dvorní rada
Tscbiereck byl, jakž zcela pochopitelno, již po
někud nespokojen, že dosud nejsme všichni tak
zcela s »pragmatickými« předpisy obeznámení a
použil již tónu o 109/, ostřejšího než dříve!

Bylo nás kolem něho osm — ovéem že ve
smyslu 6 34., jenž káže, že nutno se vůči přede
staveným chovati s největší uctivostí, stáli všichni
obabtachte a ani nemrkali, ba skoro ani nedýchali.

io to po pořádku!
Pan dvorní rada počal od vrchního komi«

sařo:
»Bylo mi z důvérné strany asděleno« —

ukryla nás Podperutě své, jak pečlivá kvočna u pravil k němu náramné nemilostivě — vže jste

. -= =

loserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVL

O PR

a pod. Místa tato obsazována vyškolenými
dělolky, kteří prázdný čas věnojí přednáškám
na schůzích, vyačovacích karsech děl., podává
ním zpráv děl. časopisům. utd. Vedle těchto
pak zřizovány v době nynější pokod možno
v jednotlivých okresích, zvláště průmyslových,
zvláštol sekretariáty okresní, výbradně pro
tyto okresy.

Věnují-li se katol. spol. vzdělavací v tomto
swěra a timto způsobem práci vzdělavací, uv
domování vobledu náboževském, historii atd.,
pak ovšem odborové orginisace tuhou 38 vě
novati práci v jiném smyslu. Zdejší odborové
organisace věnojí sv Čistě a jediné otázkám s
sájmům hospodář., otázce mzdy, doby pracovní,
zlepšení různých zařízení továrních atd. Krátce:
spolky vzděl. jsou armádou zřízenou na obranu
statků duchovních, na prvním místě náb:Žop=
ství, odborové organisace armádou, stojící zde
na obranu zájmů hmotných, hospodářských.
Tímto rozdělením vymezen obor působnosti
pro organisaci jedna i drahou. Odborová or
ganisace, rozpadající se v různé odbory (hor
níků, textilníků, dřevo a kovodělníků utd.),
které své vlastní vedení mají, ale ve společném
svazu sloačeny, zřízena jest r. 1809 jako kor
porace neodvislá, hospodářské zájiny sledující,
vybodování lepší badonenosti pro děluický
stav na zřeteli mající. Dnea čítá přes 400.000
organlsovaných dělníků, iná svých 22 odbor.
listů, většinou týdně vycbázejících. Vo služ
bách jejích stojí 220 růzoých úředníků, jednak
redaktorů, sokrotářů a pod. výbradně z řad
dělnických. Každým rokem zapooští hlubší ko

Ve hnotí a sporech mzdových počíná si obe
zřetně, čímž svó postavení velmi upevňuje.

Spolky vzdělavácí a odborové vzájemně
se doplňojí, Zvláště ve svazích aápdo- ajiho
německých členové zavázáni, ahy se stali členy
křest. odbor. organisace a naproti tomu odbo
rové organisace při každé příležitosti členy své
vybízejí a vedou ku členství katol. vzdělavacích
spolků. .

Zvláštní páči věnuje organisace zdejšího
dělnictva vzdělání čilých dělníků pro vedení
organigací. Vedle knrsů,-které témář ve všech
šivějších spolcích zavedeny v hodinách večer
ních, pořádán skoro každoročně v M. Glad(——————,——,——2,————————————,
předešlý týden byl dvakráte, pravím dvakráte, bez
povolení svých představených za obvodem úřed
ního sídla. A sice dne 15. kvétna o půl 6. hodiné
večer jste byl viděn městským policejním stráž.
níkem až u Křápolic a dne 20. května o 2. ho=.
dině odpolední — tedy necelých pět dnů na to
vás zastihlo c. k. četnictvo v polích u Bukvic, aniž
byste se byl mohl písemným povolením, jak v $ 42..
výslovně nařízeno, prokázati!

Jest mi s podivením, že nedbáte svých po
vinností, což jest tím výtkyhodnějším, ježto, jak
víte, nechal jsem ve shodě « ostatními pány přede.
nosty úřadů v našem městě zříditi všude při
cestách z města vedoucích na onom místě, kde
končí katastr obce, oboujazyčné varovné tabulky,
na nichž se c. k. státní úředníci výslovně na to
upozorňují, že bez povolení dále se ubírati nesmí. „«

- © Pan vrchní se omluvil tím, že mu bylo lé
kařsky nařízeno, aby chodil do přírody ma pro
cházku, a tak mu bylo pro tentókrát odpuštěno,
ovšem s výhradou, že budoucně předloží lékařské
vysvědčení a psanou žádost, načež mu zajisté ží
dané povolení — pokud služba dovolí — dáno
bude.

»Horší je to a Vámi, pane komisaři« otočil
se pan rada kdruhému, »Pozoroval jsem již více
kráte, že, ačkoliv můžete být do 11. hod. noční
zcela pohodlné hotov se svou prací, nečiníte tak
a odcházíte z kanceláře o půl 9. večer, ano prý
dokonce někdy i o osmé. Víte, že jste, když
služba tobo žádá, povinen pracovati i přes úřední
bodiny. Dátklivě Vás upozorňuji, že bych tako
véto nehezké zjevy co hrubou nedbalost kvalii
kovati musil. A máte být za pět roků povýšen,
víte, co to znamená (a

" Pan komisař, uznávaje svou vínu, skroušeně
přisnal, že odešel dříve jenom proto, že jej bolely
oči, což, jak ujistil, se již nestane.



bacho 1Otýdenní kure dělojcký, v němě vymčo
váz ro v
ným. Tě m on
své úspdo tvo d —Pozo

celé toto 9prách, e ja os drahým 60 o n zjeví 09 pře s]
velikýooo , jednotlivé i účelně 60
staveny, , každé sv wiatě,
všecky k směřující — vádlmecílo
organigmu.

“ t mosí s9 sebe vsíti

ráce organisaěsí děloicte jím —Dosdě vána celí akce ná . Zdevšak
vážný práce náhoda nosnáa znáti nesmí.Jedno

po vsíti v úvabu, totiž: co bylo příčinouo, že vletech 90tých živé bnatí kř. dělníků
českých, které vyvrcholilo sjezdem litomyšl

ským, uvázlo ve svémpostapo ? Soad byly ijiné příčiny, ale hlavní.jost ta, kterou trpí
dosud, to jest, hnatí toto není organické,
alespoň ne tak, jak vyšadaje. Není zde toho
středu, z něhož veškerý život vychází (bu iž
slovům těm dobře rozpměno), erdce, jímž
veškorá krev prochází, s něhož vyvírá a
v němž ústí, v němž počíná a v němš končí
všecka práce, všecko enažení, z něbuž občer
etvení tryská pro všecky v jeho organismo
žijlcí, blíské i vrdáloné, ano i nejvzdálenější.
Tento střed zvláště pro spol. vzdělavací zde
scházel. Máme sice diecésní jednoty, ale ty
eště dalece nejsou tím, čím býti mají a mosí.

e ponecháno snaze jednotlivců bos tak již
prací přetížených vederí — a celá věc pak
sůstává leckde na papíře. Vševdborové sdro
žení pak bez předcházející práce vzdělavací a
při passivním chování ge strany katol. spol.
nemůže též býti tím, čím je si přáti, aby bylo.

Možno říci do dnes, še velice málo jest
těch, kteří znají úkoly jeho a podvbně i úkoly
opolků ostatních. Tuto pravdu al říci je nutno.

Edo však jasno není v malých věcech, tam
těžko ovšem řešiti problámy těžké, jakým bez
odporu otázka dělnická jest. Bylo by zajisté
velice prospěšno, kdyby, pokud možno, vše
efranně byly spol. katol. děl. rozmnoženy,
dále otávající, pokud ráz dělnický mají, aby
v dělnické byly proměněny, řádně zceútraliso
vápy, stenovy, pokůd možno, o stávajících ale
spoň vhlevních rysech celku přispůsobeny. Ve
epolcích těchto musí pak zavládnouti nový

tot, život čilý, křesťanský, katolický duch.k možno též, aby odborová organisace vů
novala 86 pouze spallám hospodářským, prakti
ckémo řešení otázky dělnické ve smyslu kře
sfanském. Tím způsobem získá dělnictvo samo,
získá i celá veřejnost katol: a npolečnost vůbec.

První však všeho musí býti vsdělámí děl
měctva, organisování ových kolegů s0 očnujícího.
Bez tohoto mohou nejarásnejéí ineály zústatí
zase jen ideály, Remlisovány nebudou nikdy.
EEsamostatné prácí musí dělnicivo naše přisedeno
býtéa.k pommání,šecočiní, činípro sebe, Mussám
však toto vštipiti ruohou zuse na prvním mlstě.
lidé z řad těchto vyšlí, k nimiy dělnictvo vědy
větší důvěra bude míti, než:ke komokoli dru
bému. Zdání nesmí zdo klamati. Totu na prvém
místě platí o odbor. organisaci. Tím však není
uikterals řečeno, že snad neměl by. nikdo z in
telligentů, kněžstva v řadách děloiků státi. Na
opak a svláště ve vzdělavacích epalcích v prosí

O
A pak přišel na.řadu koncipiste. »Milý pane«,

počel-pam-rade,račt>56-volený-zbověstnérznáte:

vy, cp prari 6 „ W-gmatikya? Pan koneipistaudiveně:+$4307Achano, tenpojednáváo tom,
že, chce-li se, úředník oženit, masí nejméně:tři:
neděle předem osnámiti osobní poměry své: znej

milejlí.« : 
»Tak. vidíte, mladý muži — a.vy toho ne

dhaje, jste. již, jsk jsem se.důvěrně doslechl, žádal:
vjisté rodině o ruku dívky, jejíž. poměry jsou nám
dosud neznámy! Jest. vskutku s podivem —«

»Ale račte dovolit, pane dvorní rados,osmě
luje se-namítati vyslýchaný — sjak -pak.Jsem mohl:
oznamovot paměry své vyvolené, když ještě jserií
neměl soublasu jejich rodičů: ki sňetkuj přěce ne
mobu *+dnou damu.tekto. kompromitovst! Což.
kdyby.bylo s tobo scžlosř.,

»Eb. to jsou jen poubé:vytáčky, pane kon
cipisto, a právě, naše pragmatika. chve. tímto způ+
sobem bdít nad vámi. abyste žádného. nerozváž
rého krozu. neučinil. Dávám vámdo. večera Ihůtu,

sovést přisné disciplinární vyšelšování. A: dost]
Slyšel jate?e.— zamezil pan rada-pokusvínáíka
dále odmlauvati s obrátil se k panu okres. lékoři
a zvěrolékaři.

eJest mi opravdu velmi příjemno« — oslo
vil tyto — vše aspoň dva pánové z mého sboru
20.chovají bezvadně, tek že nemabu nejmenšího
vytknout. Opravdu, všechna čest — vás mohu
dáti. za vzor celému městu. Vaše píle, s jakou se
úřadu po celý den věnujete, neopouštějíce takřka
anj -na chvíli svých pracoven, vaše svědomitost a
rychlost při vyřizování spisův — neneletám věru
doati slov díkůla

Oba pánové blahem až zardělí tiskli uctivě
výminečně jim podanou pravici pana rady a -pan
zvěrolékař skromně uvedl, že již na to pomýšlel,
aby si nechal do kanceléře přenést svoji postel

. A el
avlášté v době mudernéhou boje h

sbdho. Kolik ta případů, kolik pro!
+ otázce dělnické, před nimiž v rospacich sžejí
etátalci a lidé s vycokoškolským vzdělánímI
Vše ovšem olse najednounaj v jednomgdaj ami
v jednom roce provésti, ale předenrafovatí o
věcech téchto, přemýšleti, jak těmto nedo
statkům v úejbližší době odpomoci, mast býti

čol „ji budo < tohoto:
erdci S: Dia otvočes 4pak zajisténe nde

kdo e láskou se mu vdnovali, kdo o lepší. ba
dononost jeho se agatili s pracovali, bolesti
Jeho mírnili, ve vděčné památce cbovati bude.

Památka jejich v urdcích žítí bade věky.“
ŽdařBáh! “

Volné listy,0
Machor o sw. evangeliích. Čtenáři naší již

pozoali, co Macbar co jediné přednéšky směsinal Jží, emyšlenek a nevědomosti. Spáchalce
vším tím materiálem Jako o závod. Předrídá
sal, že po jeho pokrokářakých poslachačích
vČechách přece jen příjdou lidé, kteří nedají
ce tak snadno honiti na uchůze,na nichě mímo
penize bylo by jim oběťovatí i rosum. Vědyť
duševně zrají lidé netají se dnes j'ž přesvěd
čením,že pokrok. strana Mecbarem naplila ci dů
kladně do polévky. Prijel-li Machar na prvou
přednáška do Čech e hrdým heslem Napoleo
novým: „Nuže, zátka jest vytužení a víno může
se jiš plti“, ovědčí o neobyčejném byzantini
amu, ře přední pokrokářské hlavy víno a ta
sátku neposlaly ke všem všudy, ooš každá
strana, dbalá svó vážnosti, dávno by již byla
ačinila.

Ze zavazadel, s nimit Machar po Čecbách
cestoval, vybíráme dnes krabici, která má ná
pls: „Bvaugelia.“ Podívejme se, jakou veteš

rat ve svých vnitřnostech. „Ve mnech o
esláši, dávno po smrti legendárního hrdinyrotnapsdnabyla evangelia; jest to unůška asi dešíti

životů.“ Toť tedy přesvědčení vídeňského ve
tešniokého badatele.

Sledujeme-li od počátku snahy raoionali
etické, aby podvráceno bylo křesťanství, setká
váme ce předem s tvrsosim, še Krista Ježíše
vůbec nebylo. Když racionalism na tomto poli
odnesl krvavou poráška, podezíráni byli ovutí
apoštolé z podvodu. A kdyš tato ubchá výpo,
moe masila ustoupiti v temnotu, níž vyretala,
zapřašea byl do válečnéhovoze mytbas. Neboť
racionalísté, když řekli nebo napevěděli, že ží
vot Kristův jest bajkon a ar. apoštolé žibjsoo
lháči, s ovali, že by přece jen: macho žá
dali od lidalté lebkovérnosti ; bálší:ce všemoc
ného světla rosamu. Proto Straase za: přikla
dem zejména Somlera a H-rdera odvášil -ce

Oo
aby nemařildrahý čas. přechásením do bytu a aby

všsk neví; zda by paa přednosty s tísp souhlasik,
Pan rada- se zamyslil a pak moudře řekt:

vHan, opad:i,ámysl chvalitebný, ale: pokud vím;
na futo evcatnalita pregmanka oepomrelekéa pe
obmsphuje:příslušůého nařížení, Ale buďte: ubespe
čen,že podám o tem na pělsktiná ndístazprěvo
a Vaši žádost vřele odporučíke«

oPanu sekretáři a-kaocelistovic; pokračoval!
pan rada ve své revisi, >amaslusvyttnděti. dvé:
nepříjemných věcí: Pan tajemikík!se-děpestil-mimo

úřad:vůčimé-opdběKe autnon nedbeje wstanoveníG32. pregrnatiky!Poafydhdte,pěňovél:
Sešli -jsme so nábbdeu vi hůteko aepamtajenniík,
ně:zřejemoěviděl, že mátapouze tři piva, něchil
si osténtativněl nalít ještézčtvrtou,; nepémýřléje ne:
to, že-se musbi "mio úřed vystělbativěeB6,čím?
by'se. porušila-disciplina a-sobordiňsce|

Mpas kancelista.— ao,-tojé téprve čistá věc
Pune kvocůlivtbe— hlaspana rady-stálůsehremic
vým. — svýjste“ členeda:opolka »Zařenů“žábént
Pane, víte, čeho se -tddépóuštíté? Znáte© 33.

jsou ještě na světě| Vy dáváte v sákko svou exil
stenci, rosumíte, a já již učinit potřebné kiloky,
abý tato véč došla oáležitého polrestání«

Chudák-pan kanceliste,jehož»Zelené-šába«
byl nevinňoučký apolek: besední, měl (smrtelný
pot ne čeloa nebylschopem'ani'sldvéomluvy;
chápaje teprve nyníji jak těďde: svým-členstvím
v onom -spolkuohrozil základy státu Rakouského

sA nyní jeté slovo kvám, pane praktikontes»,
oslovil ke konci pám rade mne. +Jest pravda, že
jste byl po celé tři roky služby dosti- prlný a-v ú
řadé i mimo úřad -jsto se choval: besvadné; bohu
žel však nemohu vás navrhnouti k povýšení do.
X. třídy bodnostní, neboť mfste, nyní-uprázduěná,

hiásati, še ovapgolis nebyla oopaána v době,
kteroa o rkov, o , lo

Erak
m

„jak
čteme jmenovitě v předmlavě u sv. Loáše.
Odpůrcům tedy nezbývsto jiného, než napsd

nouti dobe, ve které dle latniiékéhopojáníorasgelia byla napsána. Podaří-li se mezi šivo|
sepekut Sysngett amititt Govu,KTEPÉ

dostačovala, aby v ní mohly setkány býti le
G-ndy, pak ovšem pnadao bade vysvětiti zá
argjlněčiny, Jejich úkolem tyl tysodděhvaáí
o uadpřirozené Kristově povaze. Dokázena-lí
tato dlovhá dua, pak ovšem naďpřirozený
kerakter Ježíše Krist jeví se výtvorem Ji
dové (fantasie, která Nazaretského proroka
sáaračnými skatky ozdobila, Z tuho jde,
že Straose a jeho stoupenoř potřebují, aby
od emrti Ježíšovy do sepsání orangelií uply
nulo přes sto let. Ale i tato doba, rozumně
uratováno, dosti krátká jest, aby do všech

ko ovecgelii mimodějinné Zivly voiknomtimohly.

J anne jd zásadníhlediskotakto:
pah adsrakůse šivolaJežíše nelse oymýtihi“
Aby tuto nesnás překonal, Strmuse táže ve, jek
správy o sázracích do ová. gelii 6e dostaly, 6
odpovídá, že ce tak stalo v dloahé době, která
uplynula od smrti Ježíše do eepsání čtyř hlnv
ních spisů Novorákonních. Tak tedy otáska po
odrohodnosti ovongelií letojna jest s
byla evangelia sepsána A jest pozorabudno, že
Strauss wusi hned na počátku přiznávati toto:
„Jest jisto, Ze nowkonci dihbého otoletí tatáš

č erangolia, která dnes máme,oč církveyla uznána a přijata a že od tří: nejpředněj
ších olrlševníchbnoěitelů: Irenea, Klemeáta Ale
xandrinského a Tertuliána často eltována byle
jeko dí:a těch apofitolév a apoštolských učen
níků, jejichš jmény byla nedepsána,“Ja sřejmo,
Straaes zásrakům obce ee vyhnouti pjetím
historickým a čjal to tim způsobem, že ovam
geliím, aby sničil hodtověrnost jejich jako pra
wenů bistorických, vtiskuje mnohvm pozdější
datam, než určaje katolické podání. Fm stojí
a padá jeho násor. Konečně Btraess byl si
dobře vědom, bylo-li jen jedno evaogelium
v prvém století sopsáno, še tím sesonvá se
jeho výklad jako dousek « karet vystaraný.

Kč tadynapsána byla evangeýn? Jak jižřečeno,Strauss sám nucen jest Úsnati, še ovao
gola na bonci drollého století všeobecně byda
známu a přijate. Naší úlebou tady jest po ob
vách1 :nalosti vrabeti se v křasťanukýstarověk

jsou reservována pro uchazeče narodností drahé,
Allerchtěje-vám-vppamOcidir š bycir
ochoten vás přiděliti co prozatímního sážisteáta
ad personamzdejšímu bermiou úřadu ovšém jen
pod tou podmínkou, ži“ dle 6 47 pragmatiky
vzdáte sg-náspký n; peejtg, kzsrýchíjsterm nás
nebyl. Rozmyslete si to tedy do neděle a pak 20
řídíme to delší — — —.«»Aši—sbych nesapdhnéle
— končilpan dvora: — okdepuk je pan' kollega
Hauswitschka?« — Pan kollegaHuuewitschka.tor:
jaběře: nepřišel-na:této:úředné jeduiní; jee:sdrů
bélo: zemského jamyitaa:piíslosnift: a. stoje“ tedy“
nadevšemi —

Nikdo nevěděl; a: bybr zavolám. tedy- slalmu.:
»Rrosím,panerado,játnůcodešktv/římijal pao
kondiýtéta©posídsi, že nemá na tikovéc bibuposti:
času

oba, bare bručeb pam rada, oto-:je škodu,
že: se: nedestavišl. Otněk jsete:macjei-sdětiti) še:
byl mimořádně jmesováno komisařera a: přidělení:
do Faplic. Nup nevedíj: samdorpřijšeodpeledaůl Je
to. velmipilný" úředník: a-jeho zásubpynatnoce:
pravdu — — —+

V tor'2e mi všecko zatočile“předočima a
celé vidění zmizelo i s panem radou, pánodr svě
rolékařem; kolegou Hauswitechkou a. »Zeltínov
šébou«—a místo tobe otéje u mé postele:líbazný
se usmivajícíposlubovačkas koflákenkávyzabili
sile-mi;:ožo uš tany zase —-——

Protňek. jsem?si oči, běšeb: honemr*ke skříní,
a přesvědčivse, žena oniforaré dosud stydlivěe:,
krčí jedno .rosete praktikantská « še onébarva Čer
vená neub zeméhéna zelenou — oddychl jsomy:ci
z hloboka a děbovalBohu, že věd:tobyl. jenom:
sživýe sen. Jakžív nebudu už na noc; mlavit 0.
progmatice; »je to o nemoce, jak se říké — s
jestliže se tohle všechno opravdu stane, tak u
mřermejistě větohnít na:ocholera pragmatikací což
nedej Pén. Bóh!: E V. Eb:



, Sv, Jestin prošel všechoy bírkvo
Východní e rofn 190, tedy 36 let po smrti
e+. Jane, psal pro dísaře Antomis obrany kře
sfazsatví, v új praví: „V seděli sbhásívají se
křesťanév městech| navenkověvědynatotéž
misto a čtou se „Paměti epoštolů.“ Po četbě
předseda shromáždění promlourá o obsabu a
nabádá, aby vějchni dle vspešeného očecí se
opravovali. Po té následoje měs av., jak ji do
dneška v katolické efrkvi vidíme.“ „Pamětmi
úpoštolů“ rosutmí sv. Justin ovargelia, což pas
trno jest se slov o několik řádků dále: „Apu
šitolé, jejichž „Paměti“ nazývají ce erangelia.*
Předěitání sv. evangelií na počátku drahého
stoleti bylo tedy již všudy rozšířeným oby
čejem, a dnes jiš jest také jisto,že se tak dálo
již v prrém století. Nelse také pochybovati,
še av. Jostin míní čtyři ovargslia sv. Matouše,
Marka, Lakáše a Jane. Neboť jakkoli jmen
av. ovavgelistů nevyjadřuje, přece jen v prvém
díle své Apolcgie uvádí z nich blavní místa,
aby pohany přesvěděil o jejich vsnešenosti.
Oi'áty av. Justinem avedené doslovně paksho
dují 00 s příslušnými místy dnešních našich

ovaogulií.
Dle opigrafických výzkumů Waddiogto

mových sv. Polykarp zemřel 33. února r. 165
smrtí mučennickou. Narodil se r, 69 po Krista
a byl při emarti apoštola sv. Jana, od něhož
ustanoven byl biskupem ve Smyrně. Za jeho
pastýřské působnosti, která více než 50 roků
trvala, předěítávala se ve obromášděních vě
řících každou nedéli ovangelis. Ve svém listě
k Filíppenským koncem 107. roku citoje ovau
gelinm Matoošovo a Lukášovo, Skutky apo
Štoleké, epištoly Petrova a Janovo a téměř
všechny listy Pavlovy. Roku 106zemřel vřím
ském kolosen mpčennioky
Autiochenský. V joho sedmi listech jest hojnost
citátóv a narášek ma ovavgelin Matoušovo a
Janovo, na Skutky apoštolské a většina epištol
ov. Pavla. Jv. Ignác praví, že „ineko ov. evan
goliim tak, jako by před sabon viděl Krista s
taktéž ke av. apoštolům, jako by posud byli
živými kněžími církve.“

Hledě k těmto ekutočnostem, protestantský
Běsnec Tischoadorf, autorita na ajovo vzatá,
uzavirá,že„všechnaovengsliasahají makonec

nejposději však na počátekdruhého stoleti:
kašeme vámi jeátů, Že ovacgelia napekua

byla dříve, neš jak dalnil Tivohendorf. Alei
tak dle úsudku jeho ocitéme se v době apo
štolské, A tu jest jiš jisto, Ze vaprosto a zá

Bziu, dle torvaníodpůrců, obah evangeliíry.byla, dletvrse o evangolil vy
tvářela. Žila tu ješt která etýkala
se a apoštoly a slyšela řečijejich. Nehledě ani
ku bdicim nepřátelům pobsnským, všechny
ejrkve byly by jednomyslně odevudíly vylhané
historie, jež by se nebyly srovnávaly se zprá
vami očitých svědků.

Nezůstaneme však státi před prvým sto
letím, neboť naše ensha nese se k tomu, aby
ehom vuoikli až k semým počátkům. Naše,

gé. Petra v Rímé.Po roce devadosátém napsj

Bot obci Zákona $ Který 86 citáty ze Steréhi „Zákona příma hemží; citej
ne.NN, Láčdkowokomobokytol

Pav Atos Dezspomínejme,že jo
apollolů čaě1 or. AKTdantty? vrsbotáíkou
spisovutelb koni Nového ZMkova,z něhož cituje

o o Thukydidovi oa příkladpoprvéheCisera 4.Diongana.Halikarnaaský.
asi 330 Jet po smrti jeho, aniž se o Tbaky
didovi pochyboje — hle, av. Kliment tukořka
přímo z rukou apisov příjímá ovaogolia,
aby je vahon svého pri , Oož-jeatvrchem

eko, svýmočitým evédeptvím ověřil budou
fi pokolehim. :

A.ještě více ka, ur1 v prvám stoletíI

ko Barnabášůr od Jistá a prvé dobykřesťanského starověku, Ve čtyrtá kapitole to
liyto čteme: „Proto bleďas, abychomne

byli ohledání,jak po
| Šesi, mnozí povolaní,
nosí vyvoleni“. Siyňme: jak pséno jesíl

oto slavnostní dovolávání se aúturitativajeh
ajoy zpamená mnobo. Tato okázalá formple
určitě předpokládá obecnou známost av. evan
gelil s po stránce cuBaslovná a mravní svědčí

Mood že prví křestánéo posvátnémpůtoda Plsma Novozákonního pevně byli pře
"evědčení. Takovým způšobem oitováto bylo
"pouze slovo Boží. Uvedené místo v listě Bar

Bitlord vyňato jest se av. Matouše 20, 16.onaliste dr. Credner ažasl a, nemohá po
pirati ani stáří epištoly, ani velikého významu

"oué vložky, rozbovořoje se-takto: „Ú.tování
formulí: atouř soriphum est (juk padno jesi) u
koiliy Novozákonní jest pro dubu tuto věcí

"poslýchanou a bospřikladnoa.“ Sotva raciona
Hetě probrali se z úleku, již ohlíšeli ae v pravo

gohí přivedli ha smar. Vpravivšvse brzo vob
titsou pro sobe situaci, vymyslili si toto:

dáložní ÚvĚTNÍÚsta!

v Hrudel Král

Zalelenr.1868.

Abdový kapitál: Boservní lendy:

K K
10,000.000'—. | ca 1,8300.000-—.

Stav vkladů
koncem měsice listopadu t. r.

K 25,009.427-32.

VKLADY

= Aažďo oa

Eskont
směnek a faktur.

Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

- Stavební úvěry.

Přltika v Semilech,

s...
Velkoobchod

% UHLÍM X
Filiálka w Praze.

(Josefské náměstí — palác Obchodní
a živnostenské komory).
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„Právě ta část listu Barnabášova, kde. jest
sporné místo, zachovale se toliko v starém
překledě latinském a nikoli v původním snění
řeckém. V původním textu sněle slova ta onad
jinak.“ Ale radost z tohoto nouzového důvtipa
dlonho nepotrvala. Na neštěstí raoionalisma ob
jevil Tischendort roka 1859zároveňs kodexom
sipatským i řecký originál Barnabášův, ae ném
talaseno emo místo doslovně právě tak, jako vpře
Mladalatinském. Bporná povaha místo a80 0pš
stile a racionalisté mosili ee ztišítí jako pěna.

* *.
. — Harmack o sv. jích. Aby Machar vzal

dokonalou porášku a ve větší slávě 8e obje
vila jeho nevědomost, jest dlněno ovésti slova
vědee tak pronjkavého, jako jest Harnack:
„Byla doba, a veřejnost v ní dosud žije, v níž
6e za to mělo, že potřebí nejstarší literaturu
křesťanskou včetně i e Novým Zákonem pova
šovati za předivo klamův a podvodů. Doba
tato mioula. Pro vědu byla episodou, v níž se
moobému nančila a po níž maoho mas! zapo
menoati. Nejstarší litoratora církovní, berome-li
Ji literárně bistoricky v úvahu, jest ve věcech
blavaíocb i v převážném počtu jednotlivostí
pravdomlovná a spolehlivá. Chronologický rá
mec, v němž podání prvotní zprávy uspořá
dalo, jest od listů Pavlových af po Iranea
eprávný a natí dějepisce, aby vymýtil všechny
domněnky, rámec tent popírající. Přijde doba,
ba ena jest již tady, kdy málo kdo atarati se
bude o řešení literárně historických otázek:
prvního křesťanství, protože to, co ještě pro
skoamati jest, došlo ob“oného uznání — totiž
podetatoá oprávněnost podání, vyjímaje toliko
některé nepatrnosti, Uzná se, že dilem před
sbořením Jerasalema, dílem po doba Trajá
novu všechny základní tvary křesťanského po
dání, očení ano i řádů, vyjímsje Nový Zákon
jako sbírku, podstatně byly sdělány.“ (H1raaok,

tums“ Harnack vzpomíná Strausse takto: „Před
Šedenáti lóty Strauss se domaíval, že dějinný
význam prvých tří ovaogelií každým způsobem
ničil. Historioko-kritické práci dvou pokolení
ae podařilo, platnost jejich v celém rozsahu
zase obnoviti.“

Dle Haroackova Boudu evangslinm sv.
Marka bylo napsáno r. 65—170,erangolinm 8v.
Matonše r. 70—75, ovangoliom sv. Lukáše r.
18—03. evangelium sv. Jana napsáno bylo
koacem prvého etoletí, jest dle Harnacka též
dokázáno. Vzhledem ku prvým třem orange
liím © Hsroackem nesouhlasíme a tvrdíme, de
všechna tři napsána byla předrokem m.
Jest-li z křesťanského starověku který bisto
rický vokument naprosto jistý, jsou to „Sku
kové Apoštolští“, napsané sv. Lakášom. Proti
této koize nikdo « nepřátel neoamělil se pole
sdvihoouti. (oizot ve svém vydání Gibbona
upozorňoje, že tento dějepisec, jsa nepřítelem
křesťanství, z Apoštolských Sxutků zámysloš
vynechal svědectví o pronásledováních vyzan=
vačů Ježíšových. Guaisot podotýká: „Aby se
toto vynechání ospravedlnilo, bylo autao po
dazírati pravost Apoštolských Skutků; toho se
však Gibbon neodvášil, protože čerpaje zo spisu

koho uznával jej cám v původal a věrohodný.éra ze čas nám málo
apisů, jejtětlě kuše vě s dě určitědo

kázána,jako jest tomu P yoaondě podloží h.*G , podiěkaje pěsis poflačí ode
evědectví av. Lukáše bez dostatečných důvodů.

Šutkoré Apoštojikí po se takto:„V prvé knise mlovil jsem, 6 Teofile,o všech
věcech, které Ježiš činil a čemu učil“ Poa0
rojme tedy, še av. Lukáš mimo „Skutky Apo
štolaké“ napsal i to, co Ježiš činil a čemu nůjl,
tati ovangeřřane. Skofečnosé tuto nátno : ud
přijaté, adebo Skutky Abošťolské zu podvržené

vajlovajit, coš by ahumenajo zamítati knihy,
ppavost jest věboklačenedí uzodna a

kriticky všestranně odůvodněna. Ale na tom
ještě dosti nemáme, Vizmeo,jsk počíná80 6
var galium 8v. Loktšé: „Protože někteří vzali
před se, vypravovati věci, které se mezi námi
udaly, jak nádr vydalii ti, ktoři od počátko
Bamividěli aalušebníci Slova byli, omínil jsem
sobě i já, všeho toho přesné vědomosti nabyv,
tobě, výb:rný Teoflle, dle řádu vypravovati.“
Toto ovapgelium jest právě ono dílo, kterého
vzpomíná a na které odkksaje sv. Lokáš Th.file
ve svých Skotcích Apoštolských, když praví:
„V prvé knize mlovli jsem, 6 Taoffle, o všech
věcech, kteró Ježíš konal a čemu učil.“ Obě
dila mají také totéž věnování: Tevfilovi. A
jako „Skutkové Apoštolští“ okusají oa ovan
golinm sv. Lukáše, tak zase evang linm t+to
upozorňuje na jiná, dřívější evavgulia a čiaí
tu těmto slovy: „Protože někteří vzali před
se, vypravovati věcš.. „" Tím historické jistota
sv. evungelií jest úplná ačasové umístění na jisto
postaveno.Jedním slovem: Skatkové Ap štviští
Jsvu zakladnou, z níž nabývame orčitého pře
uvědčení o jiatoté av. evangelií, a dosvědčují,
še stěžejné koiby Novozákonní nebyly sepsány
po vzetí Jerasslema Titem, nýbré před jehu
rozbořením. Ve „Skutefob Apoštolských“ vy



pravojí se totiž skutečnosti a vzpomínáno jest
okolností, kterým můle býti dáno místo jen
ve chrámu Jerasalemském, posud. neporošeném.
Touto věcí„Skotkové Apoštolští“ jsuu ca jedno
sároveň s prvým listem vv. Klemontů, v němž
mleví o vvkonávání náboženství židovakého
v chrámě Jorosalemském jako o skutečné a
posod trvající věci a-v němě uvádí místa zo
ov. Matouše, Marka a Lukáše, coš neménd do
kasuje,Je evangeliamámabyla jiš předrokem

Také k tomu nutno pozornost obrátiti,
že dějin. jevištěm odálosti ve Skutclch Apoštol.
vypravovaných není jen země židovská, nýbrž
také Cyper, Asie, Macedonie, Acbaja, Antiochie
a Řím. Nelse jioak, než považovati Skutky A
poštolské za dějiny, které vzhledem ko všemu
Jidetva vapsány byly e které v tehdejší době
setkávaly se s velikým počtem svědků, schop
ných o pravdě nebo lži líčených věcí usuzovati.
Všěudyod vrstevníků bez námitky přijaty byvše,
ckotkové Apoštolští i do dneška mají vtištěnou
tutéž pravost, která troale vysvěděu,a o původ=
ností sv. evangalil.

Zjistili jsme, že sv. evangelia sepsána byla
v době velmi ranné, v olž nepřátelství proti
křesťanům již zuřilo, ehromažďovalo zbraně a
na všech stranách podpalovalo. Evangelium již
záby bylo veřejným slovem, kázaním, svěde
ctvím, pradkou diskasí, zápasem a krví mo
čennickoo, Hlásáno bylo v syneg gích, vnikalo
do paláce cásarův a do pretorii všech prokon
eulů. Protože tedy sv. ovangolia uapsána byla
na samém prahu svých bodoacích slavných
dějin, před rokem sedmdesátým, nebyla vydána
nehodilostem času a obrazotvornosti, z kteréhož
důvodu píšeme ještě jednou velikou větu Straus
sovu: „Jsou-li evangelia skutečně správamí histo
rickými, pak sásraků se šivota Ježíše Krista melss
vymýtiti.“ A še historickými zprávami jsou, doká
sali jsme spůsobem přesné vědeckým.

Na konec žádáme čtenáře, aby si avedli
na paměť ještě jednou větu Macharova: „Ve
snecho Mesiáši, dávno po smrti legendárního hrdiny
svého napsána byla evangelia.“ Podal ta Macbar,
jake nejlepší představitel pokrokářů, opětně
Jeden důkaz, jak legendárními jsou řečio roz
hleda a vzdělání daševního toho směra a jek
legendárními jsou pověsti v vědeckosti Machara
samého. Z té jeho vychbvalované dachaplnosti
obývá den po dni, a nežli měsíc 8 měsícem 80
sejde, ukáže se, že jeho dachaplnost není ničím
jiným, než nejhrabšl nevědomosti, která jiš
dnes šíří hrůzu a postrach. Jak by také ne
rozrůstala se do obrovských rozměrů komič
nost člověka, jenž zohodiv tolik českých měst
a fak často pobrdavým zrakem si směřiv ty
tmářské klerikály, musí od eraktní vědy sly
šeti, jakým jest přicvokovaným zabedněncem,
který považujesa povinnost mevědělíshola mic o
tom,čemus dulýmpathosemučía který s prac
dou nakládá, jako Vandalové 8 oměleckými
díly Atak nic naplat, Machar chtěl klerikálům
pověděti, zač jest v Pardubicích perník a zatím
sám ai nevěda dokázal, že jest jen strašidlem
na vrabce, nebo jinými elovy, na svých před
náškách zhotovil vi kyj, kterým rozbil svoji
reputaci na padrť
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Seznamy zdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

Ubrana.
Návrat k rafinovanému barbarství.

„Klerikálové dasl a znehodnocojí pravé kře
sťanství; my však nedopustíme, aby venkov
náboženských jdeálů pozbyl“ Tak a podobně
hlása.i z plných plic agrárníci, kteří neměli
sni elova pro zakřiknotí drsých rouhavých
výpadů soc. demokratického tisku. Nepamatu

jete se, jak aš na př. stavěl o sjezda agrár
ním do pózy náboženské Udržal? Zatím agrár
nící sašíavovali bynotí náboženského ducha
fanatickým pronásledováním těcb, kteříce své
víry veřejně zastávali. Má-li býti obnovou pra
vého křesťanství a bojem proti klerikalismu
následování předních agráraíků, pak by maslli
katolíci bráti bodně vysoké diety s snbvence
Da scbůzích křičet, že náboženství musí ze š..cl
ven, tleskat besvěreokým volným myslitelům,
vůči agrárním defranducím chovati se vlídněa
lbát nejkřiklavějším spůsobem. Jak agrární
výchova budí úctu k náboženskémo přesvědčení,
to dokázali agrární junové v Čehovicích bar
barským spustošením kaple sv. Prokopa. 00
jim na tom záleželo, že svrhli sochu světce,
který byl tak nadšeným vlastencem a jedním
z předních průkopníků vyšší osvěty v naší
vlasti? Fanatický barbar, jehož hlava duševní
prázdnotou přímo daní, o takových věcech Be
přemýši.

A Ze k nrážškám: náboženského citu ti
berbaří byli dobře zpracování a vycepování
právě agrárním tiskem, o tom svědčí mnoho
dokladů. Na př. Bonntagňv „Moravský Venkov“
fanatisoval avoje ©čtenáře | nejsurovějšími

výrazy. Když se mínolého roku Saantagovi
nevydařil ajezd sgrární mládeže, zchladil si
„Moravský Venkov“ na katolických časopisech
těmito earovými Ilžemi: „Jejich běsnění ve
všech těch klerikálních sdražených plátcích
nelze nazvatí jinak, než zrůdností a hyenismem.
Hovadsky se vrhají svými čamáky na všo, vše
pokálejí svými klerikálními vinetvy“ atd.
Ovšem mstivý list zapomněl přitom podati
důvody, které by ospravedlňovaly tak spro
etácké psaní.

Kdyš se znamenitě vydařil katolický ajesd
dne 31. května m. r. v Olomouci (na némž 60
řečalci ani elovem urážlivým vedotkli agrár
niků), vybil svou zloboou závist „Moravský
Venkov“ těmito slovy: „Plakal Ježíš, plakala
celá svatá Trojice i panenka Maria, ale církev
učící... se mála, monovesi race a hladíc si
spokojeně své pupky. Neboť se jí katolicko
národol a křesťansko-sociální komedie o Lot
nicích vydařila. Housná komedie! Sprostota s

kému lidu Moravy tito „ačící“, vynikly do
konale.“ — Z těonto klackovitých výrazů jest
zřetelně patroo, 00 všecko ještě by vych-lil
sgrárně-pokrokářský tisk, kdyby jej aspoň
trochu neudržovala v mezích taška státního
censora. Tak že ge lid vzdělá, tak že se onočí
úctě k náboženství ? Dle agrárního tisko obrana
víry Kristovy tedy by byla drzosti(!), spro
stotou a komedil!l A stoupenci tohoto fena
tického tisku vychovávali agrární dorost. Na
psal „Čep“ nebo „Venkov“ jakýkoli protest
proti tolik štváčskýmzáchvatům?

Není divu, že došlo k takovýmto výje
vům. Když v Sazovicích zahájil katol. poslanec
Chlebus schůzi křasťanským pozdravem, řval
sgrároí dorost janácky: „Hanbal“ Když pak
Chlebns odjížděl, byl ma probodnat ostrým
nožem kůň. Agráruí dorost plnil zdatně před
nášky Macharovy; vždyt Machar byl tolik
v „Mor. Venkova“ chválen a učitelé pokrokoví
rozšiřili mezi ta omladino velký počet Macha
rových čítanek. V minalých dnech kráčelo ně
kolik agrárních mladíků z R>uského přesBabice
na konoviokou stanici. Když přišli ke kříži,
pozdravil jeden z průvodo posměšuě: „Dobrý
den!“ A pak hned k „ideální radosti“ ostatních
dodal: „No a ty tady stojíš a nic na můj po
adrav neodpovídáš.“ A co se dělo v kapli sv.
Prokopa a kolem, to převyšuje věecko dosa
vadní. Ještě než přikročili sbůjníci k rozbíjení
kaple, volal na cestě právník Pospíšil: „Žide,
maosíše kříže dolůl“ Aspolečnou „kolturní“
silou namábali so ti „snašelivci“ kamenný křiž
povaliti, až nad tím troul sám jeden žid, který
byl svědkem toho provádění „vyššího“ kře
sfanství. Kam také jinam může vésti vychva
lování Ferrerovoů s šíření knih, které se kře
eťanství jízlivě pošklebují? Nazval-li Machar
křesťanské chrámy pomníky lidské hlouposti,
jaký div, še jeho šáci projevojí i proti keplím
nevázaný vztek! :

Klerikální mučírnu objevil „Český
Ušitel" dne 26. ledna, ačkoli již týden před
tím blamovaný pokrokářský tisk jiný přikryl
ten krvácký objev pláštěm mlčení, aby se ne
etal směňný. Známo jest, jak zloději se pře

mámili, jak pokrokáři rosšiřají pověrečoé
modlitbičky, jak jeden zpustlík v Praze vzal si
kolárok a vyváděl nezbednosti k potapě stavu
koěžekého, atd.

Teď ve Vídni se přišlo na „epolek“ „Hy
acinto.“ Prohboaná podvodnice Jaliana Baservvá
saložila „dětský útalek.“ Chodi.a v šatech, jež
se: podobaly velice řeholoímu rouchu a polo
blbou služku avoa strojila podobně, dávajic jí
titol „sestra.“ Jen aby lídé myolili, že spravoje
nějaký klášterní ústav. „Představená Raserová“
omámila matky, tak že ji avěřovaly malé děti;
ty byly trápeny hladem, špínou, huysem. Na
udání jedacho lékaře udělal vídeňský magistrát

pořádek — ele bezcítná podvodojce dána lékařipozorování, není-li prý blénam. Zalím sšak
už nynf Jost ařejeo, že jest -aš příliš. chytrá,
jako židovští obchodníci lidským masem. —-———

Rosumí 60, že požidovětělý tisk baed apu
atil ryčný sigoál o jeptiškách, které měly ústav
k vraždění dětí, atd. Teď ož ve Vídai ticho,
ale „Český Učitel“ zámyulné snaží se balsmatit
veřejnost tvrzením o „klerikálal mačírné,“ A
dodává: „Čím víceodkrývánbade klerikaliom,
tím méně nás budon překrapovatí obrásky,
jako je tento... Jen státní apráva a Jiní ve
řejní činitelé badou stále uctivě se skláněti
před každou kntoou a míti před ní tislo 0
bledů .. . Dočkáme se toho, še molšská „vý
chova“ podrobena bude přísné kontrole škol
ských orgánů?“

Katolík žnsne nad tím, jak pro zločinnom
podrodnici dovede orgán pokroko napadat lidi
nevinné. Teď ještě žádat zvláštní kontrolu?
Vědst pichlavé oči pokrokářské elídí fanaticky
po ksždé malicheraosti, aby mohly vypravovati
krvavý rotaán klášterní. Kdybybyla někdo však
objevena skotečná mučírna šidovaká, nesměl by
katolický tisk ani o tom mokoonti, nechtělli
by propadnouti konf skaci. Reserová byla srovna
tak klerikální jako pokrokéřský učitel, který
falešnou přísahoa se staví, jsko by ma zále
želo oa katolické výchově dětí. Byla zrovna
tak klerikální, jako jest lidumilným šid vle
koucí dívky do zámořských doupat. Zvláštaí
jest, že ti, kteří obtějí s úspěvbem mámiti pod
vodně na lidu peníze, nevydávají se ani z4 pu
krokářské učitele, ani ze židy, ani za volné
myslitele, protože vědí, jaké má jméno jich
zcele právem neblabý zvuk. A vždyt přece po
krokoví učitelé pěli bymoy na bezcitné bandity
barcelonské, kteří trýsnili obětavé jeptišky hůř
než otrokář ubohé Černochy. A teď najednos
celá řeka útlocitu, du něhož zabalen jed jísli
vosti a vzteku.
u "39 klackem proti odpůrcům. Takové
surové rány topurem, jské rozdává agrární
tisk na záda našinců, výpady tolik neorralé
těško zaznamenati nyní o tisku s00. domokra
tlekém. Hanebné lži vymyšleny proti našema
Šafrénkovi a neodvolány; surový kal vmeten
do očí posl. Šabatovi, slomyslné lži otištěny o
posl. Adamovi, opakována často lež o Václava
Myalivrcovi, jak prý líbal raka dra Luegrovi.
Teď zaso agrárnický vztek vymyslil si nadávky,
e jukými se prý vrhl V.Myaliveo proti samému
Šabatovi a roloiotvo. Katol. semědělci vypsali
2000 K tomu, kdo dokáže, te Myslivec tak mla
vil. Zlolajná ústa se teď zavřele, neodvolávají
pic, ale slídi, jakon novou lží by nás potřít
vila. Věra nedivíme s příliš, če Myolireo ode
přel masati se e tak probnaným tiskem opra
vou, ačkoli i tentokráte byla na místě. Bám
Šabata prohlašnje, že poslední zpráva o My
slívcoovýchslovech jest naprosto vybájena a že
by si takové urážky aci líbiti nedal, jakkoli
jest s Myslivcem v jednom klabu. Ovšem po
tomto vyjasnění přijde agrární tisk a literár
ním podvodem novým, jak se často okáznlo.
Takble ce pak má venkov nvědomovatil Síra
nemyslivého fanatisema přímo srší tam, kde ve
rozštřil tisk tak neurvalý.

Žáložna v Hradci Králové

krokajevklady40,23411,lovýpověd
Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek,

Politický přehled.
Osud měmu království Českého. V Praze

stíhala minulý týden porada poradu o dělnosti
sněmu království Českého. Němci vystupojí se
svými požadavky jednotně, rázně, kdežto v řa
dách českých v jistém směru jeví se nejistota,
rozbáranost. Mladočeši, agrár. a konser. valko
statkáři usnesli se na prohlášení, že trvají na
bezohledném svolání sněmu českého. Podle něm.
listů jsou velkostatkáři a agráníci sroznmění
s vládním kompromisem, miadočeši však jako
vždy kolísají. Otázkou jest ještě pořad první
schůze sněmovní. Kdežto agrárníci a mladočeši
trvají na tom, aby se především projednaly
předlohy hospodářské, rozpočtové provisorium,
zákon o zemské pivní dávce a osvobození
osobní daně z příjmu, zaujímají konservat. vel
kostatkáři stanovisko jiné, chtějíť osvědčením
urovnati Němcům cestu na sněm.

Vlastní míru v Čechách. Německé
listy, točící ae kolem orgánu volné myšlenky,
židovské Neue Freie Presse, nerady vidí, že
sněm království Českého snad přece bude svo
lán, a podpichují proto Němce k opětnému zma
ření zasedání sněmu českého. Patrno, že volní
myslitelé s židovskými svými patrony chtějí

KARLA MACHA
V HRADCI KRAL.,

Bavliškova ul. čís. 404. naproti „Krétě“.



jen rozvrat, aby tím snáze mohli lovit dle svých
nelmlýchzáměrů. "0by - . 1

Německánárodní race v Čechách a před
. sedou svýmdr- Tittou ovládá: vlastně německé

a booří stále dle přání židov

konferoval i s bar. Bienorthem o „otázce děl
nosti sněmu českého; s českými lidmi bar.
Bienerth' nemluví, zvlášť když ae mu sami ohý
bají z cesty.

Rekonstrukte ministerstva byla prý opět
následkem obtíží s jihoslovanským minister
stvem odložena. Naproti tomu mladočeský „Den“

ravuje, že přípravy k rekonstrakvi kabinetu
dějí se ve vší tichosti a že život nynějšího ka
binetu bude trvat jenom několik týdnů. Uvi
díme, jak se osvědčí mladočeské prorootví.

Slovinci ma sněmu štyrském podali návrh,
aby zem. školní rada rozdělena byla na oddě
lení slovinské a německé; návrh tento přiká
zán výboru sněmovnímu. Naproti tomu štyrsaké
místodržitelství prohlásilo, že i kdyby skutečně
zem. sněm přijal návrh na rozdělení zem. školní

žádné sankce, poněvadž jest proti národní
autonomii.

Nová vláda uherská. Z nedůvěry, vyslovené
mu většinou uherského sněmu, učiní předseda
ministertva hr. Khun-Hedervary důsledky. Ne
rozpustí však sněm ihned, nýbrž odročí do
března, kdy bude opět svolán, aby zaujal sta
novisko k předloze všeobecného rovného práva
hlasovacího. Sněm předlohu odmítne, načež
bude rozpuštěn a vypsány nové volby. O hla
sovacím právu prohlásil hr. Khun-Hedarvary,
že nesábne k žádné stávající předloze a že je
pro všeobecné hlasovací právo bez plurality,
ale tak, aby maďarský ráz uherského státu
zůstal zachován.

Sblíšení Rakouské s Ruskem. Roztrpčení,
jež vzniklo po annexi Bosny a Hercegoviny
mezi Rakouskem a Raskem, vlastně mezi mi
nistry Aorenthalem a Izvolskim, jest obtížno

anovnickým rodinám jak v Rakousku, tak
Rusku a Německu, a proto pomýšlí prý se na
to, aby oba ministři byli odstavení. Arciv.Franti
šek Ferdinand zvláště prý těžce nesl přiostřo
vání poměru k Rusku a chtěl jedné chvíle
sám až zajet do Petrohradu. Ujišťuje se, že
mezi Rakouskem a Ruskem nastalo značné
zlepšení poměrů..

Volby v Anglii. Dosud zvoleno bylo 238
konservativoů, 213 liberálů, 38 dělníků a 71
Irů. Konservativci získávají 112 mandátů, libe
rálové 15 a dělníci 1. Při volbách, v nichž zví
tězili liberálové, lze pozorovati značný úbytek
hlasů liberálních, Na mnohých místech při vý
tržnostech volebních musela policie i vojsko
zakročiti.

Zprávy organ. a spolkové.
Pjezd důvěrníků královéhradecké

dlecdno. Vneděli dne 19. února £. r. 0 1. bod.

očpoledne koná se v Hradci Králové ve dvoraněAdalbertina sjezd důvěrníků z celé královéhradecké
dievése.—Pořádek:1.Zahájenísjezda.2.Zpráva
0činnosti orgavisační. 3, O budoucím sjezdu strany.
4.0politické sitaaci. 5. Další saše úkoly. 6 Volby
djecésního komitétu, 7. Volně návrby třeba zaslati
otýden napřed před sjezdem diecósnímu komitétu.
Nedojdou-li v té době, nebudou projednány. De
bata se připouští, ale jen na deset minat pr: jed
notlivé řečníky; k témuž předmětu m.žno mlaviti

(eipolivcčm pouze dvakráte. K věcným poznámm povoluje se pět minut. Před sjezdem bude
míti o 10. hod. drp. v Adalbertinu poradu celý
djecésní organisační komitét, jehož jednotliví čle
nové budou pozvání lístky. Každý důvěrník, dů
„črmice neb jejich zástupce jest povinen, aby při
neslsi soeboa buď spo'kcvou legitimaci, nebo po
tvrzení od místní organisace, nebo též od úřadu
faraiho. Bez této legitimace nebude nikdo k jed
nání připuštěn. Vahledem k důležitosti sjezdu
snažně prosíme, aby vějchoi důvérníci — nelitu
Jícecesty — určitě a včas se dostavili. Na able
danou 18. února v Hradci Králové!

Katolický spolek pro Drůr Král.
m. I. a okolí svolává na neděli dno 30. ledna t. r

ývčat valnou hromadu o 2. hod. odpol. v sáleva domu snásledajícím programem: 1. Vý
roční správa jednateleká, 2. výroční zpráva po
kladní se rok 1909, 3. přednáška obětarého pra
covatka a řečoíka dp. Fr. Swjskala o spalování
mrtvol. Členové, dostarte se včas a všicbni|

Luňes m Chimnace m. Cidl. Málo co
nám katolíkům tolik prospělo jakovolnom: šlun
kářeká schůze, která se zde 9.ledna potadala
Ostré výpady proti našemu přesvědčení otevřely
katolictvu oči dokonale, jaká snadelivost a svoooda
to k nám mecoškou přichází. Hoed rosumné ob
čanstvo projevovalo přání, aby byla založena or
ganisace katolická i u nás. Přání toto splněno dae
10. £ m., bdyt k zavítal slovutný řečaík,
Yadp. kanorník dr. Sale= Hradce Král. Schůse
kozása v hostinci p. V. Vozyky. Prostramný sál

jakož i přilebající lokél byly přeplečny Promlava
řotafkova . kou myšlenek a. přespědělvostí

přímo okogslila; vše naslouchalo desatejenýmdechem I uepřátelé naši sledovali. vývody t
kovy. e neplatoa pošoraustí. Slova ta koranována
pronikavým úspěchem praktickým; seložena orga
Bisece, do níž se hned přihlásilo 260 členů. Před
pedoa této — už v plénkách veliké — organisace
stal se maš oa slovo vzatý a mnohými -kuže
nostmi obehacený, totiž roloík p. V. Vosyka;

všecky posluchače, aby věrně vytrvali při víře od
otců zděděné a aby ji také statečné hájili. Utvo
řena netoliko organisace mužů, ale i ten, v jejíž

řízová, pí Františka Ryšavá, a aločns Marie Ma
tějeová. — Ku konci schůze poděkoval předseda
vedp. dru. Šalcovi za výtečnou řeč; vyslovil přání,
aby řečník k nám rase co nejdříve zavítel. Tak
ukončil mnoboslibnou schůzi. Čolý výbor jak mažů
tak žen opravňaje k naději, že organisace bude
velmi dobře proapívati. Zdař Bůh práci další

Výprachtice. Místaí organisace| katol.
lida založena byla v neděli 29 t. m. ve Výprach
ticích u Lanškrouna ve volebním okrese p. dr.
Myslivce. Hadostí naplněno bylo srdce těch, kteří
přišli, aby povsbudili zbožné osadulky výprach
tické ka práci na poli organisačním, když po řeči
vp. P.Valy z Čes Třebové o nutaosti kat. orgi
nisace přihlásilo se ihned přes 70 členů, z nichž
mnozí se uvolili, že platiti budou předepsanou daň
atreny. Důvěrníkem zvolen p. Jan Prokopec a
mnozí alibili, že všemožné o orginisaci pečovati

o sdar této schůze se přičinily.— Účastník schůze.
Zábava odrušení křesťamoké malá

dože v Pardubicich. V neděli dne 23. t. m.
vystoupilo sdrušení křesťanské mládeže v Perdu
bicích poprvé na veřejnost v zábavním večírku,
který se konal v místnostech Měšťanaké besedy.

spěch byl velmi čestný a pro mláde. sdraženou
v křestenské organisaci velmi licbotivý. Všichni
účiokující do jednoho drželi se při svém prvním
debutu statečně a provedli svoji úlohu s celým
nadšením svó mladistvé duše velmi pěkně a mů
žeme vsem k překvapajicímu úspěchu jen gratu
lovati. Četná společnost naší mládeže bavila se po
celý večer velmi srdečně s naděl“, že naše mládež
v ošlecbtilém svém snažení neochaboe, ale tím
více k novým ekutkům se vzpruší a nedá se od
vrátiti od cíle svého ani sebe eprostšími útoky se
strany našich nepřátel. Zdař Bůb!

Okr. organicace mér. strany katol.
Ida ma Humpeleckm pořádáv Humpolcins
Hromnice dne 2. února 1910 pončnou i zábavnou
echůzi mládeže okresu hempoleckého atd. s tímto
programem: 1. O 9 hod. dopol. služby Boží v dě
kaoském chráma Páně. 2. O 10. bod dopoledne:
„Říšské rada a její úkoly.“ Referuje vdp. P. Milo
Záruba, farář a řléský poslaneczJiřice. 9. „Nauka
o řečnictví.“ Pan Frant. Supka,redaktor „Stítu“
z Hradce Králové. 4. „O vedení Ruff-isenek.“
Vap. P. Gilbert Kříkava, farář s Mladých Břtát.
5. Oběd. 6. O 1'/, hod. oap. divadelní hra: „Ni
bilista.“ Vegel.hra. 7. Světelné obrasy z oboru
hospodářského. (100 obrazů.) Začátek schůze
přesně o 10. bod. dopol. v sále „na Kocourku.“
Konec o 3*, hod. odpoledne. — Vzhledem k důle
žitosti programu prosíme co nejsnažněji, aby stou
penci našich orgauisací ve všech farnostech o nej
živější agitaci se postarali. Jest též nevyhnutelné
potřebí, aby věichai, kteří zúčastniti ae chtějí,
v pravý čas se dostavili, aby stálým chozením po
zornost nebyla porušována. — Okr. výbor národní
strany katoiické.

Čen. Třebová. Dne 19. ledna uspořádala
Odbočka křesťanského dělnictva masopustní zá
bavu. Ač proudy deště r oblak ce lily, nezapo
mněli č.enové na proapěch odbočky. Mládež při
lákána čarovoý i svuky hudby, ve veselém reji
nášla zábavu. Starým pak v srdečné zábavě ne
pozorované ubíhala hodina za hodinou. Ples na
větívilo i dosti přízoivců našich, kteří nebáli se,
že Be nakazí nebo stratí na vážnosti, účastní-li 00
zábavy naší. Velmi nám lichotl výrok vysoce vá
Žoného muše, že se ma katolický ples ze všech
nejvíce líbí. Čistý výnos na naše poměry velmi
snačný (92 E) věnovan s části Jednotě sv. Mato
děje ve Vidni, zbytek ponechán na stavební f-nd.
Do všeobecné radosti přece padla kapka trpkosti.
Kde zůsat.li tí, jimž na katol. ruchu nejvíce má
záležeti? Zda-li máme jen jedaoho kočze v místá?
Tak máto o“lein jíme si za svoa úporoou práci
pezasloužili. — S povděkem přijali jsme ové doby
ujištění, Ze nám bud.u důstojní pánové konat
střídavě předaášky. Škuda, še slib sůetal slibem.
Nestačí, jestliže veškerá činnost se vloží ne bedra
jediného. Přijďte mesi nás všichni a vděční ba
deme za každé ulovo vaše, oznámo vděčně každou
občí času nám přinesenou. Zda úetluče srdce vo
ji radostně, když k nim vůdce promluví? A ne
jsme my všichni vojínové už bodné otošení stálou
mřesbou nadávek, ústrků a útiskůf Promlnvte,
vedie nás a naš malýšik půjde neochvějně cestou,
Jit ma ukazaje Bůh a svědomí! — V neděti dne
90 ledna odpoledne koná organ.sace katol. lidu
ochůsí spolkovou ve spol. mistaosti. Přednášeti
bude vip. R b. Vala eme přednášky a bližší
správy bedou včas oblášeny obvyklým způsobem.

Zprávy místní a z kraje.
chůze městskérady dne $4 ledna.

dělí se « p. Macháčkem, majitelem domu čp. 425,
že okresní výbor zamítl stížnost jeho, podanou
do výměru porkmistrovrského řada, nařizojícího
snovuzřísení bes povolení vybonrané, natné příč
ky v přízemí téhož doma. — Zpráva Politického
dražetva tiskového, če opatři sl pro Adalbertinum
vlastní basičský sbor, vyzbrojený hasicími bom
bami, postoupena byla pošárnímu odbora. — U
dělena byla měsíční podpora Františce Hubičov“,
domovnici na odpočinku v měst. infekčním paví
lona a vzata byla na vědomí správa, že dostalo
ve jí jakožto býv. světské ošetťovatelce zdejší vše
obecné vufej. nemocnice starobního příspěvku
měsíčního od Správního výbora jmenované nemoc
nice. — Uděleno bylo povolení k obývání všuch
místaostí novostavby pp. manž. Holečkových na
psro čla. k. 184/80 v bloka E dnem I. února t.
r. vyjímajíc dosud vlhké byty v přízemí. — V měst.
divadle Kiicperově zřídí se nový vchod do šatny
a opatří 4 nové železné žebříky.

Slavmest prvníhopřijetí do Mariáoskédru
tiny mužů e jinochů v Hradci Králové ková se
v den Očíšťování Panny Marie čilí Hromnic dae
2. února t.r. v Mariánském chrámu Páně v Hradci
Králové tímto pořadem: V předvečer slavnosti:
V chrámě Panny Marie v 5 bodin litanie lore
téneká e sv. požebnání, po němž společná sv.
zpověď. V den slavnosti: Rino v 7 hodin mže sv.
te společným av. přijímáním v družinské kapli
av. Josefa. Odpoledne: Slavnostní přijímání sodálů
do Mariánské dratiny. O půl 4. hod. uvítání po
zvaných drožia a P. T. hostů a vykázání Jim míst
v chrámě Mariánském. Ve *, 4 hod. příjezd Jeho
Excellence odp. biskupa, protektora družiny, do
chrámu Panny Marie. Po vzývání Dacha sv. pro
mluva Jeho Excellence. Vlastní přijetí sodálů do
Mariánské drožiny, jež vykoná vejd. arcipastýf.
Biskupské požehnání dražiné. Chvalozpěv „Bože
ohválíme Teba“, výstav nejav. Svátosti, litanie lo
retánská a svátostoé požehnání, Promlava starosty
družiny vdp. dra. Jana N. Jiadry. — Hymaa dru
žinská. Po odjezdu Jeho Excellence bude slavné
uvedení do úřadů drožinských v kapli dražinaké
sv. Josefa, kamž sodálové 80 odeborou,

Čtení pre hasiče. Zmínilijsme se ne
dávno, kterak s obdivuhodnou svědomitostí
pečují zdejší hasiči o bezpečnost obecenstva,
které navštěvuje Adalbertinum. Největší sál se
třemi východy přímými, dvěma východy do
vedlejších přiléhajících síní, se dvojím schodi
štěm a se dvěma hydranty zdál se starostli
vému hasičskému veliteli, p. klempíři Hlávkovi,
málo bezpečným pro drahé mu životy přátel
Adalbertina. Není ovšem nad starostlivost.
Skoro až zaráží tato něžná pozornost, když
i vzpomeneme, jak zase na druhé straně mohlo
by třeba půl Hradce se upáliti v Besedě i
Jednotě a p. Hlávka nepodává žádných prote
stů proti těmto sálům. Ba vypravuje se, že při
požární komissi v Jednotě prohlásili hasiči sál
za úplně způsobilý. Ovšem že se zamlčelo, že
je způsobilý k upálení všech návštěvníků, pro
tože má jen jediný přímý úzký východ a ten
je ještě při divadelních produkcích vždy za
staven jevištěm. Těžko uhodnouti, čím pohně
vala Jednota hasiče, že tak malou starost mají
o osudy členů Jednoty. Tím křiklavější jeví se
dále přímo hříšná nedbalost, jaké jsme byli
svědkem při sokolských Šibřinkách v Besedě.
Sál napěchovaný těsně obecenstvem, okna a
stěny pokryty papírem a hořlavými látkami,
sál bez přímého východu, protože teprv přes
tři pokoje lze z něho vyváznouti, sál bezkrů
pěje vody, učiněné krematorium, hostil téměř
všecky pokrokáře ve svém lůně beze všeho
protestu požární policie zdejší. Když již taková
osidla se kladou na pokrokáře boze všeho
soucitu k rozvoji velikého Hradce, pak se jich
ujímáme proti povolaným strážcům bezpečnosti
my a buroujeme to otrlé svědomí, volajíce:
Nevěnujte všecku péči jen »klerikálům«, nýbrž
dbejte spravedlivé nestrannosti též k jiným
občanům a pamatujte, že i pokrokáři jeou také
lidé a že z nich jen někteří chtějí se dáti apá
liti, ale teprv až po smrti. Doufáme, že svými
pokyny přivedeme sbor našich hasičů k po
třebnému uvědomění povinností, které na sebe
vzali. Hasič nesmí pěstovati politiku, ani ha
siti jen při vepřových hodech, nýbrž musí
býti nestranným i vůči pokrokářům, kteři
v poslední době jsou v obci nápadně utisko
váni kde kterým veřejným činitelem.

„Pesledmí léč“, pořádaná dne 32. £ m.
v Adalbertinu, byla vyvrcholením elitních zá
bav v tomto masopustě. Animovaná zábava
vymykala se svojí nenucenou bodrostí napro
sto z rámoe tuctové škrobenosti. V nádherně
dekorovaném sále sešlo se mnoho vzácných
hostí zvláště z venkova. Radostný průběh svěd
čil o tom, že sotva byla postrádána přítomnost
těch, kteří se zapomněli dostaviti Prostranný
sál umožnil návštěvníkům všestranné pohodlí,
o něž se výbor pečlivě staral Zábava byla
chválena všeobecně, .
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ge některá , jeto aby matiční slavnostla pořád ve neš minule k vůli většímu
finaněnímu effekta.který bnde outaým i po do
eateni matičního millionu. Odstupující předsedkyni

p Backenové,i al. učitelkém vyslovenydíky výro. Výbor se nevé ustavil takto: p. M. Schmi
dová předsedkyně, M. Špalková místopředsedkyně,
M. R.jtbárková jednatolkou, el M. Vanické pe
kladní, pí B. Tolmaaorá revisorkou účtů. Mimo
to ve výbora jsou dámy:. pí Baťková, Červená,
Domečkové, al. Eiglová, pí Hobsková, Jihlavcová,
Jindrová, Klumoarová, al. Kootafkova, Lanfova, pí
Paldusová, sl. Pílegrova, pí Rybová, al. Šlmova,

M Drbanorá, pl Vojtová. Nasdar novédalší či
Třetí hudební matinée pořádáse ve

dvorané Měštanské ye doe 3. února t r.Začátek určtě v 10 dopoled.e. Vetap volný.
Klavír „Petrof.“

Nová kometa byla viditelná v Hradci
Králové se kačšského semitáře již 20.t. m.večer,
ovšem v obrysu málo sřerelném © Dne 23. t. m.

6. bodině sjev její byl již velice jasný. Dos
30. t.m. svítila téš velice jasně. Objevila se před

©. hodinou, nejkrásněji svítila o */, na 7. hodina,
pak stálo byl lec matnější. až smigel do neznáma.
Světelný zjev byl bliý. Vějířovitý,-velice řídký
obon byl kolmo vzbůru obrácený.

Naodvrácení germanicace českých
dítek dolmorakouských přispělv listopadu
1909 epolku „Komesský“ ve VídelIIL/3 Birob
geste 45., který vydržuje 5 obecných skol, školu
pokračovací, 3 opatrovoy A 5 jazykových škol,

veta okres Hradoe Králové: Březhrýdy. J.Itar za stol. opel. oshot.. „Haviiásk“ K 4:58.
Hradec Králové. Prof. F. Rejthárek 1 K prof J.
Mikans MILtř. dívčíholyoee 10 K.—Tře
vloe. V.Střemche vysl. ab. mezi84 dárci K 41-84.

Výměna kolkových známek vyda
-ných roku 1800. Dle natísení © k. mini
etertva finsnelze dae 90. říjea1909č. 163F.z.
bidonte kolkovézaáměyr. 1800vydanéa z o
běhu vzsté, kterých neb?
kovati od 1. března až včetnědo 81. května 1910
a skladuje « úřadůkolkerýchsa nové
zsámky kolkové ústřic při tem ztkonnýth usje

novenía předpisů.Pělelažnép n jinkolku prosta. Prodevači snémek vých nechť
1. debner 1910 vymění za nové stámiy

Steoby mánch s uživéní vzatých, které převyňnjí
potis v měsících lednu, února a břasay1910.BL. krětnu 1910 nobjdou 00 snámky, bolkově
sprodejevzatéani za jinévymáňovati,anižsp
dá za vě jaké náběsda.

Poucbkov. ( rární noblossa váši katélí
kům). Dot 33.ledna konalisgrárníci zdejší schůzi
voličí, na níž p ze Srdinko referoval 0št

nnsí Hleké tedy. Při6 přilešitostěvyjel nř na
naši katolickou stranu českého lidu, a řeb prý-—

vy v přitomnosti mnóhých katolíků sděleno —
čenaše strane nemá práva sváti se „Češkéami

itolická.“ Předpolňádajíoepravdivost správy 0
livé, venkoucemnepravdivé Výlos,odportláme:

Čím dokázalp. Brdidkooprávněnosttáto urtáky?
Čí mlovit bes důhazé © lecino nepřítomné smišo

val?Proččetníbrán n při šálekEbách přijeli a jiob: ného dádali hlsoy naši
voličů, nejsme- ani Čechy avi katolíky? Jakými
Čecby s kstožiky máme teklo zvolený sgráraí
poslance považovati a celou jejich stranu, když
takové „klerikálsími“ hlasy zvolenéposlance. mási
sebou trpí a- naše katolické. volíče sa blasy pro
agrárníky při volbách: Hňských, zemských a obeo
ních žádají? Nestalo se něco podobného i na Po 
chově, aby se sgrářníci udrželi proti sociálním

demokratům ? Kobr! i p. Srdinko snad volen odkatolických voličů? Koho tedy slohčoval, kdyš
katolickou národní straga podezíral, že „není ani
českou, ani katolickon 7“ Pan poslanec aoižoval
takto sebe sama a rou Strany. Vysýráme pana
Brdinko, aby dokásel svých urážek; Jinsk ví, co
sl o němslušní lidé — i agráraftř pouchovátí —
bůdon myslit. Může ne opřavdi otýděti-2iVt, pře
svědlení a program strany katol. lidn českého jest
tak narodní, žťagrárníci liberální nic lepělko ne

: maj: hanobí tedy' vlsstné takovými útoky nejvleeebo a jest bunbou a rní utráty, že te něčeho
podobného dopouští její předák poslanet před
svými — a nikdo bo při tom nezakřiknol

Kuaklemy. Školní dítky v Kuklenách za

opojeáánkování jednoty „Tyl“ eehrají.v sálehotelu „Šrejbr“ dne 90. ledna a 9. února vědy o

pl 4. bod. vánoční hru se zpěvy „Čarovná moc.“ora od J. Flekáčka, budba od A. Knorra.

64 úl. 69 kr. konr. m. 88 ul, saxo
karačenarok 1886za celouobec26/sl. 16
Všačky tyto výloby te stály bes úředního po
lení. Za pozdější Jéta snad účtů an! není. — Na

nm sa rychtářenavršenýFrantišekPešekovinnopt tůna 80 ijmou . úoors
in. ň davrblonánad ho za pákěh bnď

lepu, sedláka a připomenulo megi : „Kdyb
pok obe rychtářetyí zamítli, budit rychtářemusta.

novena osoba spořehlivá 8 platem 80-sl. kov. m.
s obecníhoJihění,kteráje v Plačícíchdostalečné;
nejlépe by se k tomu hodil vysloušilý strážmistr,
který by snad nepořadky zaměsil. (bistbrna, faso.
%e) — Roku 1648 Koupila obec Plačice od
mestské obce královéhradecké přstvínu, zvan00
„Ohobot“, top, č. 811 ve výměře 6B.6%0 čtver.
sábů, nebo korců 8'/, mázl. za 850 zl, pla
cení ročaíbo nájmu 1 al. a c. k. damí dnem 1.
listopadu 1843 počínaje. C. k. sem. podkomoruí
úřed koupi tuto sobválil vynesením se due 6 Ha
topadu 1840 č. 65.486. Při komiesi d.e 26. dubna
1846 vyslovili ne plačičtí takto: „Jak gitaační plán
nkasuje, zavasuje.ue 85eshrde naši obéinu „Oho
bot“ pro panský rybník Břozbradský cestu v šířce
3 sáhů pořádné zřídit a upianýrovat a bez věl

překátky Jedna každémn na všechny badoucíy do rybulseBřeshrodského jak potřeba ké
zat bude, beze všeho úplatku a jisého sávazka
jesdit nechat, kdež my při jednom, jak plán pu
ukazoje, ten křivě vedouci příkop docela zrašíme
a podle té nově založené cesty pořádný na máš
náklad zhotovíme a s druhé strany 1ó ossty malý
phkopek uděláme, by každému samezeno bylo
svévolné mimo tu cost po naší občině jezdět.“
Podepsali vějekni rychtáři uvobodsých a podda
ných. obcí. Původní extreordin. deň z Chobotu

oášela49 zl. 41, kr; roku 1844pak 84 sl.
40kr.; zr. 1846587 zl. 16 kr. a zr. 194093
a. 31'/, k. (Listorna, faso. "/.) — V.P.—a

Pokrok v Nechanlerch. Štastnýa vo
selý nový rok! Tak přeje často druh druboví a
přání to so opravdu vyplňuje. Vesolost spůsobuje
ne obyřajsávěc — mléko. Nějoma neslouží a
jiného prohání. Ta pašornjtmy. nojépe u nás
Všdroky mým radost: hdzš: mléko při vaření
vskopí 9.na ploton-vyvře: „M.éka, hopem za
vřete“, tak a podobně se vojá Zápnoh s
totiš je altit všude. U afs je
radnici, na schůzích.. v trhů — ano
lyřovati i po veakově, Jeňtě zcelého
potnpa. Lotošní rok, jak se sdá, vám

sdit. Bade prýkonec oyěta a tu enad
jd poslední. Nastává dle jistých v
semě s kometou Hallezovou Ng — 00
když se orasí? My ji brápit nemůžeme.
statač aa, bydemeotekové věci star. 67
ta a my. bydeme lítat v. pavětří, také to bade
heské; je to pokrok a my hnleme létat zadaran.
Dříveod nás láteli do nněte a spět zase donů
jako pláci stěbovaví; ti domůtz flli po paméti.
my vše< musíme zisaopajíti průvodní ligtiny. aby
Be dala zjistit naše příslušnost, at bychom dostali

B demajitalevátíanikonatoriam ant gn se vzducholodí,poněradě.to
bode sbytečné. Již jedenkrate bylo psáno, že méme

) prvu
v království. Zajidtá, o oj " .EE ocaa:

M Dykroé zvěčnil oa plájoá Alo pok

vě zobrazit jej a tokařskoa čprgl.
yž jee -najit o té srážcezpjnil, mnsimW

psati, žb my matička zemi jeme v tom předstabl

a již ngsraz a jema protosaké živí. Po
ran odá nazlavábunře ave válečném tg
šení hlayní bitva. Osddnon chybu před bironJo

pro takorog Ko taobilé.
nejeví okroa. Pakm pal

puma — inu,
alátilo se hodaě , můsili jeme tomu sedle
čení přece jen rosamět. Váak naši taky-úgráraící
fson vykutálenější 'Ti staví na mlácení stodole 6
stroje a při tom budou bráti vubreaci a snad-i

diety. Abych nemepomočl:mámo tam, kdek webvence rozdávají, Bástánía proto k nám pe
poplavoa. To bade a más potom veselo! Jistěsní .
dané zahrát také několik kousků sa čtyrék. —
Za onoho času zatářilo náhle na školní budově
točící ne slunce. M+lo snad spůsorkití srátle, které
se školy ne všecky olrany o rosžifuje. Než po
jednou udělalo to bam — ahaslo a nastala (m9
většíneždříve.MančtekpřirovnávaljsemM3390
to k sašemu p. řídícímu. Také an má rossvépovak
v hlevách světlo, které by jim ne celý život syb
tilo a zatím rozevěcuje jen pr-kovku, po jejímě
ahaanutínastanejemtrochunenpokojengatis vlasf
ním atavem Ta jeho paní je již bojovnější A
sonka. Volala ve nghůzi v příčině mléka k od
povýlnosti měsťakogradu ; proč prý v Olázco16.cn0
Gloky nežakročila? Divné ae alova ta vyjímají vé

oa eré ..“ o volňostia provolaouče+00 naděs i Jen ve č by gi přála volnost
Bódí věříme. úd Úidře Skdak . ím bo
spodářům diktovat ceny mléka a poručit, aby se

předalo?VeFrancii sice konfiskujímjetnkdrtí
a vyhánějí knéze s jejich sídel, ale obyjné ob
eny nechávají dosud na pozoji. A my fe byčhui sde měli být prvními? To by se páni Framová“
sové na nás Čecnáčky jistě zlobili, Ostatně vBa

kousku plýtí základnísákoa, 40 majetek | osobalvoboda jest nedotknutelhá. Tojeme se uělíř ji.s
nášíobědhéškole.Jen ta -pastí sedi.

A oo o mololoně ožpovážát Brefrovýn:
„Nedejme sel“

Uherske. „Obsova av, atřsejo“konáti bu

Kojompotině(O 8 B) 4Probýyk udí: ofů = | o

důst. pp. opolabřatrysdvořilé s domácífírdž.
Nerý Aydšer. Norobyděonský. odilění

KR Ao k an OTO NYvtneducí stal mě
radnice výroční valnow. hromadu fizeaím

sedkyně pí Anny ši. Richterové s zn Vadptědrze mark
ol.ot | NĚkva nním rokém 189 či

počátky devátého roka trvání spolku ČitÁtg,

436 členůa ulce 2 čestné, 89saktádajiclh

týdny b, 225 přispivajíceh,11 korporací a 72 objd.AO pilomid
tení veljterých v suje spole

šlatéhojměnív Butoo pole Br l leto.bó=
leatnou ztráta tim neunarně číňné jed

. Buhoslavy Burálkové cho gymo. Bditále,
Gjiž ofato svolege pl.M Jaňšová, vf 6.

vrchního poát, oprárep. Volba tato , vel

šnstná a zaručujedalší sdáraý postup Dumasjhního spolku,

„rror „Oorěty Udy“ P askoaŠD AOAo
pořádala v neděli dnak r m. sátaruar 6 l naktecých
PE náodněh Takový.progam bylošno
teké ve vý skříní a lnnterního sávody Jer

r Fjenonátnost ajeSlo e oné tordn, linkovana m stí vPardu císh.To vásk píchalo
sda je příhodný Vyvílái vyzvědače, plobag| tidovskon „Osvěta lída“ tak, šo bupd nato pět
věch zkoumojiČti tk 1 Pradlci © [086a Pak| MARAABKC?oayjnvě poor dottabABar
růmdýmičoetemi opálí— vbichník jednoma oki| tem Sakový„Korikájo prsa dj he

E Sadové —Taki 4 U potkalonás v to amten nakomando židovského listu z

ma Nadom nějského u zvýšena©a Vipy st aps,í stále,nastává nedustatek.

v oby njn vpodobnéK hnacljeko ,totiž před hlavním tabem. připravena nám k po

žited Apenadápí folie, která jeme, dodnes nestrá
vili, Později byla čekp, teď Jast mléko, a cov budoucnosti přijde,ds 0, vědět, Sand to bude

slivovice, možná však tagů jen holá ko kteroumesi nás vrhnou, abýohom Se 0 ni Beprali a mysl
Jinak saneprásdnili Do-s tedy pro mióko srazili

růbopá bojiR sezelenýmipoený)pobsnakého fíme Pofádányprof chůsa;
i v trba docházelo V nadán, "takte se sdá, že
lidě jsgu načichlí něčimsvířecím, „S o. demokřa 6
starají Be o oárodohospodářeké povanesení lida“;
tak sde povídal klosi a oni okutčně tak čigí, ale
Jen potaí, pojrad se to týká jich. Jestlite věst ti
drazí pracují pro své povpoesení také, to jsou
vshůro. To jest již „vyděračství“ s tom te musí
sabránit. Kdo svítěsí, těško dosud říci, ale zelení

slo nad tou úzkoprsou bazlivostí před šidý opřafn zed
saječích. A to je. v Pardubicích nap fád nejeů a
Jelinků, sle © celém tiroté vetejném. Vájeáai mají
strach před sidovekým karabáčem. Tafemo se vla
stetedkých čtrahů: zdujěehe MČdJízdemíli němečtí
didé votěí právě. než křesdánětíČedko 6? .

Zjev vlasatice u nd Nedějní výřby) dobrátně krásný, přímo vsn ný. Od vých

Pu! ne Jesoou tmavomodroa obloha čistýa k a sal ovým kouzelnýmavčtlem úiróbí
pláuě a vykonzlil na čerstvém enčhorěm povl
yriady třpytivých perliček. ©Tmavé vloy la ;
v magických papragich měsíčních. proměnily, 66

Jakoby nájakým kotslem v proud rozáhevobéhostříbra. Napr-sté besvětři avyšovalo báječnou
krásu vzáonéuovečera, kterf mocně vábil ven



dalm*ODŮÍ oabohya.krů ©

jnímnd Vospje a lo směnuzz yykéobale“-kr já
Atlenorm.“ To byly tři čtvrtiak v sjóvěte m 

Jiniivten.Kottoti/ stalá sd předmětehpotdraděti
aromluvypé oský a večěra jeéhědrahýdeů:

Pokrokářeé komaniev učšlcích
u Král. Městec. 16. a 18. Fr) ponse valad bromjadůzdejšího sbořudobrbvof. bavič

m které nlesí jiHýmpřišla na pŘísše otázka. jak
se mé sbor zaAchovativůči Ju čičému rozkazu
hasičského Úatředi, žo obory dubrovol.basičů (aby |neposkvrtiil avůji uniformu!) nemají se jit 6
častňovstí sihvnostíelrkévních — zejména průvodů
o elávnodtiz mrtvých vatání Páně ané BužíT
Ačkoli se stíšště dělteří Clenové sboru předení

korrě o 4 přičinil aby ne dostatek hlasůna smi oděsb, p v
nd pokrotu halováno — pešla tak hladce,

nýbrž způsobila mezi členy spolku značnýpubd, tekže v jednání valné bromady, po 3
6, ussesení žádoncího nedocilenu přes

před valnoubromadouMoran proti.„eným“

Bodkopve„jf bedném„Po> orajan
uKněžic, kde
obec. staroslu: naš
není „pokrokovým© a ale sakakleným
klerikálem té nejčernejší sorty“, poněvadž v so
secí. bec. zaatapitelstva poukázal na to, ž sbor
podpora svoji od obce dostával všdy také s pod
mlskov tou, že se výše jmenovaných průvodů cir
kovních sáčastě sval, Nebudeme p. starosta obba
Jovati, věsk se obhsjí sám, bude-li viděti toho

podn | ale k věci samé uvedemeslova „P lab.oVador tomu, še obec kněšickáje hodné
černá. jso: i o nás jedu tlivci, kteří spatečn'cké
ednaní starostůvo po zásluzeodsuzují a důufame,
že podaří se jim jeho choutky překasiti.“ Hl.ďmel!

Tedy komanda těchto několika KooEaj smýblení protinábolena
ekoro vesměs dobře
a má se tomato komandu asi tří —
katolických členů gboru podrobiti všeckoKr

Ulenstro, které ještě až dosmd ku savé ey. vítenestratilo! V tom | pak

pob ata by mby.se“1 dě,šfnaělakéoestoato P

feřrerdvaliiš> Boi „Pulab.Osgor“o
ně „uwforé lska“ mluví. by innPrak aš VAE:
sa smísěnýchMlavkosch dělá sb „para“ míst
nímu faráři, nedá se u nich předpukládatí; však

jn omi dobřevědí, že ta „parádu“ jeveřejným
SoHýna 168 VVARÁLADwenota

KEE oa „výlečníkům“,ale diríme se jiným
aěkterým osobnostem, které pomáhají v obci tlačit
vůs pokrokářský,jal al- af“ v těch svých hlavách
všecko srovnají.

Žomberocko.Zde
r p. Pešek jmenován Tůspektorem

třeboňského. Tedy pový a toho patrno,

že ty úhdy O násr tolik „sklerikalisovány“
krokář

ného učíteučitelaty: od zíorga
misoranýchučitelů.Ale dva ST—'totiš.r Bohousově,nabcíop:pb dk VET
zbývá. Vědči, jaké se tam P sosoojíučitelům Beorganisovaným“; ap- udbdy

orgenisoranépřipři osobní buši o "do příých mezi, měl by jistépotabování. Proto

k ře zdstol doma. LečKkn je.oliřpoviniňtostí

už

“ 4
Potot

zk 0 Ph a . 76sborovněmágkla.— Bodn. v arm
ob Anjest spousta výrostků a mezinimi i škol

| nící žáků, kteří obštastonjí nade né Hi jsodráby Jest přoti nim bezbranný. Je
Jednou etranou, vlesou do čekáron a a rog
stravou drahou. plot dení jim dosti vy
sotý jedná-li se o nějakýlov. Hrubé nadávky
a sprosté výkřiky jsou odměnou tomu, kdo by je

|Bapomentil.Jsou pravou ostaduu tn městu a
Dn v Upolo aby konečné Bejueprode:

prskrvýhédulať
u oz

aan 1%,Laámůyp ný1 .
u s" ovl a e

vůj, Poltándvalnéhromadě,0 jejíméte

ZHabercka (sProseče). Slečnaučitelka

Bla.trbat vavříny“ vnom ulonkářené doče. Předem pravíme, že máš „ jak si
dříve učitelstva plné vážil, tak hy pozoruje,
de vážnost většiny učitelstva zarpatile proti
náboženskými živly"jest podkopávána. Vědyť náš

veokovskýlidji. e, mohouv nhp dkle By
účel věechox né.

boženství zůičit a aaklapat. Náš lid rolnický jiš
Hká, že jest to darebáctví a že jest to nedosta
tek cital. fž toho každý může vzíti, oo Be v duši

z dk našívelěšcivProeečip.Bárta

l

stol
a zač je toho loket. Slovy přileha

ni soudil její rejdy a dobře jí řekl, že páni
volní „myálenkáři sami již nevědí, 00 to světový
násor jest. Z.rátka že věci, na nichš budují
svůj názor, jevu nedokézané a plné odporn. Ven
korský lid náš děkuje ařdečně p Báftovi, še se
nabožénětví proti stéčně Fajfrové zastal- Vetej

dodvi pak oznamujeme,že p. Bárta jest rolníkemniblatým, jenž pilcé se vzdělává a má bystrý

ne o „nápojů otázkách.SlečnaFajírová
Haberskému pokrokářskému dopi

sovateil do „illnsů m Posázaví" za ré
meček. 3nepiatou pozorností,jako by se měla

u otjeviti sařivé kometa, oč-KEValTjámě“ věrkědulhapinosti, které sliboval vypotiti mozek silných

záfitů, hlavapok kaké Najednou8e nám však

EOPRATR KANÁLY
ast přiNelenídné 15. klin v „Hl z Poa“ Jest to smůla,e

se někdo plo lbátůím do řemesla, aniž by
„v tpmuměl chodit! Lkáti tak mešikovně,na to je

eba veliká děvka omezenontí. Kašpárek loutkaře
je Kopeckého proneal tato moudrost: „Moj

utek, ačkoli byl jenPohudým dělníkem, přece mne
na'studie nedal.“ A srovná tak vyhlíží logika po

ováho(11) ogrětáhaJ; ZA,poltmike: 7

ani „ protoželhanítak a.
ně rodeodno,K výšdorost

„ab smyslnsprostočr

nát

tof!jeemědí db 800.dete
mejlem, které již dávno přestalo míti zlaté dno.
— Ale přece výnujemé“ na odporiď ukkoiikkpe

ek. Kdo při řečí vadp. dra. Čoko byl, každý
sel 8"Bt vol Sami 800 ojzratémusiliovín 88Vám oči;

pob 0pů 0 remkongěnůnaše Hktyobytřeují.“ v s6 námhodab:vté smyslu

Bobová dy tva, abyT nodřeki,třobáteeo snažítepřekracovati.pe

i jit OE DY| dnth,že vsálepřiřečinastalvposlochačstvu
jsko b pe, Proley.pohrdánípohrdání. |<

L še-(a vesetost B
nd jo k "|oenblasn,xradosta nadšéní,ZaAtak“uavoustrupa., á malite

jů př.Bo: ko BAY8 boje 4 stavítese,jako s "mělNha n děravou.
vob y 8 bejt- [Ajepobor, 60 , professormlavil| azofal naa, Kopřivy, jp, tor szé -obě n

T katolíkytapŘí hirevaám“ kb T
džloen“ dražíse" k j šlenká“.zj i

na S šrkdřamkat,v ujeslin: p pbolára dětiolátění i
Kristova. mládbé vo (tyto ddělyvzdělání přiměřeného vlastalm sehop

úte ča“Unlšenyve Aaktinajeh:Stoeem4 kočkudodal: „Kdopakroumnýte
r

ce je Pe eěvšbho| M může66na odperstavěti?

katolíci u ného kupovali

a Bamrolecka, který byl v mioulém"čislo „Db
pový“ uveřejněn. Všech uvědomělýcha svýchpo
vloiiostí dbalých kněší musi býti úkolem, aby-|
ee 'stareli o praktické potřeby svého okolí. Mimo

y bospodářskéjen tu zájmy náboženskéa:, Jlebt bájiti bes tisku jest velmi těško.
. -Ji protikatolici svou kazatelnu v novizách,

ye ji tam musíme míti také. V naších kra, obukdtečné neznáme obšašnějšího místa, kde
chdh se hájili. Proto i my prohlašojeme,žepře
lokfá „Suite“ musí být saložena. Skutečoš bylo.:

bys Prospěcbena, aby vidpp. vikáři vašeho kraje

jednáno a akoncováno. Proti sěkolika

Čí snad olrkov staví se snage této na odpor? Ni

holáM usnad3 P protatosouddd nsopa,aenshu a ras
sy Be ata:á © tákovó

vd)dětinas ua. az Snadučkterýpokrokářalíýo tyto
|-htševápoůyjech ru ve UIC"kále jedba telkový pokgokový

tak uš Jest to olrkev,která Uh iu to
v může se jediná vykásati ústavy jak
pro hluchonémé, tak i pro slepce, a tyto ústavy

'jmu ominentod olrkovní, neboť církev je vysta
věla-a svým -nákladem ndrdaje.“ Tím dokázal p.
profenaor,še cjrižav ve příčině charity; k dítěti už
dávno a dávno „volnou škola“ předstihle. Jenže

v, plsateli, jako jste nechtěl rozaměti smyslu
celé Vtak nerozumíte ani této stati, v níž

:

beanktezěFREE sálePů patin]hon
tm penefosnorsůl nd jen ojstezatajilcaloduvedenou stat předcházející a těje obelstit své
čtenáře, neřekl jste jimaz to, že p. pro
pokračoval takto: „Moozí nerosumějínábože ví
poněvadě se mu nikdy máledité neučili, alo ayní
v hospodách o náboženství mluví a je tap, ač mu
pranio nerozumějí; nevědí ani tolik, že nábožen
ství naše něj také lásoo k bližnímu“ A proto
kračoval p. professor, že by vlastně sni vo,
škola s toboto stanoviska rozumového neměla býti
proti náboženství,ekdyž uti po D0BÁ
boženstrí se mloví, še by tací mlarkové aspoň to,
o čem hovoří, móji věděti a tomu rozuměli, jako

švec může bovořiti 0 dá pověvadě jí ro.Takse mávěc v pravdě.Akaždéslovof-čal
koro se opírá o sk Ovletů to vás
te p. professor začal odkrývati volnomyšlenkářekou

"škrabušku „lásky k dítěti“ a ukásal, še pod touto
krásnou škraboškou ukrývá seobysdoá tvář. A co
to prosradil p. proledšer? Ion to, že jak volná

škola, tak i volná LPyšlenka usilojí o to, aby zeškoly dostalo ge 08 jest vlastně nejmocnější
pohnutrou k lsce Vtotnu — Bůh. Toťweroz
umi, vyzraditi na volnou škola před lidmi, kteří

dosud Boba milují a kpábožanstrí ge kloní, tesko
vouto věc, tě jě id pos nodbyšienkářodávkasllná. Ede páči dbo ou půdu podrolama, tam
hledí samičovatí; jan „Volal Myšlenka“ píše pro
odstranění křížů zo škol, jak popírá existenci
Boží, jak zřejmě chce boženství vůbec vyloučití
ze škol. Proto ta slo přestelova, žeodkryl p

řečalk pravou podobu volnomyálenkátů. Nevědajak se pomatíti, aspoňnapasl, že kdyžřečníkne
věděl dál (117), musii (1) si vypomábati vtipětu,
eby řeč jebo působile. Taksi tedy šlape pokrokář
na jazyk. Slyšte, právě když řečník „neví dál“,
phjde na pěkný vtip! Jste takovýmigoorantem o
pravdu, že aci neznáte základní pravidie řečnictví?
Nevite nic o tom, že ge přímo vyžadaje zpestřit
přednášku vbodným vtipem? Vždyť vy, chytráku,
chcete si teprv pomabati vtipy! Jenže vám se to
nedaří. — Nevite-li, že Bartoškova družina snaží
se vypaditi náboženství zo Škol, jste věru igno
rantem trestuhodným. Na všecky prardymilovcé

„poslachuče působila řeč pana professora v celku
"i v jednotlivostech mocně a úchva.ně. Proto jste

se uteli k hadítakticea on jen abystepopletl aspoň ty lidi, k řednášce přítomní ne
byli. Ale svědkovépřednášky teď prárě poznali
pokrokařekou úsko"nost v pravém světle, odsuzu
jíce blásitě Ihanítak nestydaté; obecenstvose táže,
jak takový drzý literároípodvodník může ješté o
sobě tvrditi, Že chce-šířiti proti tmě pravdal Uš

to je našemu uvědomělémuobčanstvu nápadno,7pisa.el teprve sa několik neděl se odhodlal„
vraceti“. Tak dlouhou dobu chudákpotřeboval,
než ty své lži uegmolil! Proč jen nevyvrátil slova
p. řečajka bodl v okres. domě před sbromášdě

nými poslachyči? Proč se pokrokářskýtodo atedělza 6v0u „pravdu“? Je to zlosti,
fessuraPůsobila přesvědčivě,tak žeApokrokáE vů

by proti nl ihnedzmatky. ani nevěděli, jaký ši
A o fady. svých stoupenců bojí sevyhobtali|

„volgomyšlenkáři velice; vědyč pozorojí, jak Da

dal od bozvěreckých fanatiků balamaťit. Panu pis
sateli Bustávají těžké chvíle, vidí, še by au pa
několika katolických schůzích zbylo u kumpanie
sotva několik nezkušených jinochů; a pak ta
stráta pašovského postavení v několika s etch by
byla také velice bolestná. Věřím L Proto
honem jste s mugacínu bozcharakterní pro

středek— perfidnílhaní,kteréz jen savi

ní nepřátelůmpokojeaznáně“ 5 i
vdiv

fn udělal, kdybystežalob „Poblavára „V. ra. Bi
Need katolic m Bak by li Dre ,soo veligáníse ji nabízejí13

neuděláte; ale budetepřemýšigáleti, NB uvb istea =:
Smíroval-sapo voré, nó volnomyšdlenkář mě

„těma sničímnespoutanou.

yšlenky“ lg

Bbj e děti vo Franetf. Biskupovéfran
cousští "považovali sá“věc svého úřáďtu a svědomí!

aby“vyštóupilidp některým dkčí.ím kálbíh aupozornili rodičů ná nebešpěší, jež" jiéh dělen
hrozí. Nepoujeakté' bisbupů nezůstalo bas účinku.
Přečetné dňky sdráhsly co nžívaj školních knih
církevné zakézaných. A proto pokrokové-socialis
tické rephbiika sahájila ve jménu avobody proti
dětéki' boj, a -to všemi prostředky donucení a ná
nil. Děti jsou od učitelů donncovány, aby 8s učily
právě ze zakázasých, koib. S raffinovanou ukrpt

„ností jsou dótky týrány a štvány proti rodičům,
Tisteůtm dětí stala ne (francousské ©bozvěrocká
Škole mučíraou. Počet dítek, které se neobtějí od
rodit od víry rodjčů a py se jškoly vylučovány,

učebné kniby, nepsalo, chvějíc se v-slzách, ni
roste!'den ode dne. Dávěátko,Me mu uči hr

ahitebalku: „Věřko v Boha, věřím,v Boha —.

s trestu nařídila opisovat | větu 2 sapoy

změlna vyloučení. V L'ré bylo syloačéno |na a



Hzení inepektora 20 žáků na tří day, v Pregu
tři dívky na všdy, v Sait Antoine 24 dětí na tři'
dny, s víchétři hoši na vědy, v Sartu dva hoši na
neurčito. To je žeň z jednobo dne, se dne 7.
ledna. Týž den v Thaonu vyloučeno bylo 120 dětí.
Učitelka v Perouse, která raději přednášela ústně,
aby se vyhnula znásilňování děti, byla ihned
s trestu přesazena. Takto jde uš několik měsíců
den ze dne. Mnoho škol stojí už prázdných, pla
cené učitelské ully uemají co dělati. Katolíci vo
Francii mají být duševně vybladověni, dětem
£ rodio katolických má být uzavřena veškerá ba
doucnost. —=Tak to vypadá ve Francii, která je
vzorem našich pokrokářů. Nejsurovější násilí, které
Be neštítí ani týrání a mučení nevinných dítek,

duje v zemi, která se uszývá zemí „svobody a
ratretví.“

Anarchista ma svobodě. Zvazbyo sem.
trest. soudu v Praze byl propuštěn známý anar
cbista, žid Karel Vohryzek, který byl v procesu
s lupičem a vrabeim Bočkem odsouzen pro krádež
ns 2 roky do šaláře. O jeho zímateční stížnosti
bude dne 31. ledoa rozhodovati nejvyšší soud.
Obhájce jeho žid Hirach složil zaň 1000 Kkauce,
načež byl Vobryzek propuštěn. Manosíjsou zvědaví,
shledá-li 8e voud v února 8 Vohryzkema jiní by
rádi věděli, odkud má tisícovku, o oíž při jebo
přelíčení nebylo řeči. Tehdy pranic neměl.

Novésurové násilí šardických agrár
miků. „Stovácké noviny“ sdělují: Sotva Jsme o
známili poslední přepadení bostince Slezákova a
ztýrání hostinského p. Slezáka šardickými agrár
níky J. Fibingrem, Jakubem Gregorovičem, J. Be
nešovským a J. Blažkom a jinými jejich pomoc
níky, v Černě účinně jim pomáhal obecní policajt
Jan Gregorovič (tento čistý policajt -sám se na
drobý den chlubil, že „také mu dvěvlepil“ 1!) —
hned následující neděle stala se dokladem nové
agrárnické aurovosti. Od „neznámých“ (I) dosud
pucbatelů v noci, doe 16, t.m v noci o půl i hod.,

váženého občana šardického p. Jana Kyselky a
velikými klacky vytlučena všechna okna i rámce
spřeráženy. Kde hlodati pachatele, nejlépe vysvítá
s okolnosti, že smíněný pan Kyselka je tchánem
hostinského Slezáka, který má jeho dceru a který
přepaden byl v neděli před tím doe 9. t. m.
Ovšem naše četnictvo dosnd pachatelů nez:iatilo.
Toť se rozamí! — Jak. zajímavou okolnost kto
muto vytlučení oken sdělujeme, že nedlouho před
tou nedělí hlásný šardický K. jedním z četoíků
poslán byl od fary a od kostela, vjehož blízkosti
8o nalézá také stavení pana Kyselky, do jiné vzdá
Jené ulice (tell při tow: „Velebný pán af si 54
platí avého hlídače, nebo sf S. lam postaví ko
stelního čebráka.“ Tak mluví a jedná c. k strážce
pokoje !!), a hned na to v sobotu v noci bylo
boachánona ckna fary a tropenavýtržnoatufary
a v neděli na to v noci vytlačena okaa ve stavení
Kyselkově, jež je v besprostřední blízkosti kostela.

Družstvo pre vystavění Českého
domu ve Vídmi. I Tieler Graben 7, sapsané
spol. a ruč. obm., vládlo 31. prosince m. r. celkem
eplaceným kapitálem podílovým sa 343,808'66 K
a reservním fondem 31.61278“K. V roce 1909
přibylo na podílech 111.630-36 K, nů darech
369496 K. Za prosinec přírůstek na podilech
9445940 K. Podíly po 20 K. 100 K, 20 K,
500 a 1000 K sáročí se již nyhí 4%. Podilnici
ručí jen dvojnásobným obn.sem. — Větší podíly
sakoupili: p. Karel hrabě Seilern za 10.000 K,
p. Ant. Čapek ve Vídní sa 6000 K, pp. manželé
Vonostránských ns Král. Vinohradech 1000 K a
Občanská záložna v Písku 800 K Pro Prahu a
okolí sdělujeme, že možno naše podíly sakapovati
přímo u České pošumavské záložny v Praze, která 
laskavě sprostředkování koupě naších podílů pře
vzala.

. K dorršení svatováclavského ma
tlěního mfijemm podsl pan dr. Ant. Mobrý,
notář v Jilemnici, výboru Ústřední Matice Školské
návrh, aby veškeré spolky v zemích korany České
složily ve prospěch svatováclavského milionu po

kladně Ustřední Matice Školské příspěvek přiměený Únančnímu stuvo spolkov kladný. —
Návrh tento jistě uvítají všichni přátelé Školství
matičního a přičiní se jako faukcienáři spolkoví,
aby nejenom při obírkách na svatováciavský mi
lion, ale pro všechna příští léta zabespečen byl
Ústřední Matici Školeké ode všech spolkův zemích

koreny České trvalý roční příspěve
Lidová Zálošna v Č. Budějovicich.

Zájem pro tento ústav je všeobecný, Záložna jest
Jidem naším radostně vítána. Dotasy řízeny buďtež
na Lidovou Záložou v Č. Budějovicích. Lidová
Záložna počne činnost pravidelnou 1. února 1910.
Přihlášky členů přijímají se již nyní; formulář
přihlášky členské pošle se na požádání každéma
poštou a přiloží se složenka k bezplatnému zaslání
vkladů, závodního podílu, jenž stanovenna 20 K,
aby i nejchudší mohii ee- státi členy, asápisného,

ři prvním podílu obnáší 3 K, při následu
ja podílech po 2 K; mnozíapisují vice(6 i 10)

podílů ; v Č. Budějovicích možno se přihlašovati
též ústně u předsedy Lid. Záložnyp. Vojtěcha
Havla, mistra pokařského v Krajioské tříděč. 11.
Místnosti pro Lid. Záložnu onajaty jsou v domě
hotelu „U tří kohoutů“. Záložna provádětí bude
všecky operace peněžní v obor záloženpatřící.

*
i

+

Obracejte se 6 plnou důvěrou ne temto nový acé
pomocnýústav nášl

Halleyova kometa pěná? Hmota
„té Vlasatice jest velice řídké, coš Se dokázalo se
jména r. 1779, kdy prošla mezi Jappiterem a jed
ní.. s jeho osmi měsích. Na pobybu malého mě
síce nebylo anáti žádné poruchy. Kometa nadto
někdy zpožďuje svůj běh přitažlivostí planet. Na
př. r 1835 oposdila se o někólik měsíců přitašli
vostí Urana a Saturaa. Samo jádro její jest velice
Hdké, nadt.š ohon! R. 1861 prošla země ohonem
komety, aniž su stalo co zvláštního. A jistě tento
průchod opakoval se častěji. Je-li v obonu macho
vodíku, pamatujme, že jest mnohem lebčí než náš
vzduch; vodík byse zachytil ve vrobních vratrách
vzduchových, mísil by se a kyslíkem, 3 čehož by
vznikla mlha, dášť Je-li v kometó mnobo dnsfka,
pak by povstalo leda trochu zápachu. K obnivému
výbůchu by došlo leda za zvláštaích okolností,
Vzduch obklopuje zemi de výše asi 300 km. Tu
by se při doteku vsduchu-vysoko nad námi zapá
lily částí komety samé. (roto zvláštní strach na
prosto není odůvodočný.

(Znoláno.)

PasoBehumiluBeckovi,oochařía řesběji
: « Hoře Katoá, ©

„Jednota sv. Mothoděje vo Vídni svížila Vám ds
dati pro český kostel ve Vídní vIII okr. HemaPg
č. 08 jesličkyv době velmi krátké. Jesličky vo V
nosti uměleckédílně také v čas byly shotoreny.č.
ním jen ovou, a to milou povinnost, vyslovuje tímto
příplsemveřejné čestné uznání Vašnostina zárodu,
s něhož nám dodána byla práce vmácná, vkusná a
nadmíru umělá, která jest ozdobou našeho českého
obráma a jejíš provedení ku zbošeosti povsbadeje.
Při tom nelze opominouti, de i odne pří tom umělém
provedení byle malé, takše jeme jí etihlí. Doporačají
všem farním úřadům i širší veřejností 00 mojvřelojí
Vašeosti vlasteneckou díleu, která i jinde podobně
okvěle se osvědčí.

Mon»gr. Dr. Ant. Ogrili

probolit,wm. a říšskýpollaneo, ptož

Ve Vídni, dose 80 pros. 1009.

bibhěětbb rýh

mojlopší pří oomáchnejpříznivějších dodává

cís. král. dvoraí a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
um Hradec Králové, Adalbortianm.sme

Velké obrazy od 10 korun. výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny smonbonců.
Skupiny svatebčanů.

P„OOA
Veškeré plechové

hudební nástroj
lastaí , nejnovějšíosvěděcné sousiavj,-co

nejpošiváj proooraé přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
wJosefově

(dříve K. J. Satbert.)
-Tamtéž Ise dostati: bubay velké i malé, pravé
'tarec. činele, basy, čela, mandolioy,bytery, cítery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec: veškeré bud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústaí ve velkém
výběra. Klarinety, :pikoly, flétny, obsa jen lepší,
přesně laděné drahy. Pro slavné obce a apolky :
bubny, trabky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správkyse rychlo vyřizají.s

Českoslovanská záložna VDřaz
Spálená ul. č. ©. 

přijímá

„ 4" 6 BOdennívýpovědí,
„ 4/4, 860dennívýpovědí

a poskytuje
zápůjčky * "hodnýchpodminekprodává u kupuje u

..

nejjednoduššího

hatěíhoprovedeníBgurálního,

Nákreey,rozpočtyiod

bornáradazdarma.

nítěavšezasazenovmístě.Mosaikysklennéprofa gady,křížovécestyatd.

B.Škarda,Brno,
Uměleckýústav

promalbunasklo zhotovujeadodávámalovaná dodávátatoi sželeznoukon etrukcívlastnívýroby,ochranné

oknachrámovávkaždémpro
vzorumosaikovéhodonejbovedení,



p „Kometase blíší.
Strachmávůbecvelkéoči, olebáseš

-před kometou dělá zornice tak velké, jako.sví
tllmy u lokomotivy. Hrůza, kometa se bilží|
Pyšná, besohledná pávice, mající obvost tek
dlonbý, še bo neodvějí tisíce obrovských vě
treých strojů. Nopomůže dynamit, nerostrhao
drtivou, paličskoa olla toho cbvosta statisíce
"hoskajícich děl. Obrovská pontnice letí ry
ehleji než lidebý hlas, bes ohlášení, bez sa

fakásí KJ -paši seměkonliobrovskouvlečkou tek, jakokdyš ce hodí velký plášť

„ Příloha

holuže, nenasype písku na zablácenésilalce;
skrátka nenese nic dobrého. Zato vykoná práci
akásonosnou tak okamšště, že živí tvorové ani
nebodou míti času k postřehnutí, jským spů
sobem katastrofa přikvači. Než se lidé podí

»vají oknem, co 8e to venku děje, až se pro

( sami v nuětoví pet nebo aotřesu vylétnou olk Kilcmetrů do výše,

p vpovětříbezděčněbeso asive ú ne oa m ne zcela sjmato
Noel. 4 ste 'pro bude í, če

s toho šíleného výletu se vrátí bes duše, pro
toše rozlité doeáňy, zemětřesení a jihé hrůžy
apustoší zeměkooli tak, že by sde živé bytosti

pily svolna smírat hladem. Anebo docela
kometa, přijde-li s jádrem svlášť velikým,
avojí přitažlivostí smete všecko pobyblivé se

do evého ohnivého jícnu, jako do tlamy
ělocbovy. Spolkne nás lebce všecky jako mě

řici drobné krupice. '
. Na severní točně to možná jenom zaeyčí,

sěšný led se promění rychle v páry,tak fo ani
ostříž by byetrýmzrakem sepoznal, kde v těch
krajích stanula noha Pesryho, Cooka, Andróova;
Jedové hory rostají mšikem jako hradka másla
ee rozžhavené plotně. Velryby, žraloci a jiné

"mořské destvůry se v první vteřině uvaří,
© druhé se úsmaží a než by ce napočítalo desbt,
aesbodou z nich ani čkvarky. Mořese vyfoukne
v podoběhustého mrako do výše, že po něm
ami sůl nezbude.

Kometa opraší «řikem uměle stočené
vlasové úbory, spálí hned na Škvarek samy
ohnivzdorné pokladny ce všemi lichvářekými
úpigy, směnkami, nejcennějšími papíry.

bospodyně tak rychle úeopokla brambory, jakoje v poli kometa. V žádné moderní su
Sa Mocovrkovu Bvovtky a jablka tak rychle
ja děsné výbni komety. Domy zazáří jako
do rospálené želazo a boed 8e rozpadnou.
A přitom bude po basičích veta dřív než po
domech. We sklepích bonchnoa vinné a pivní
sudy jsko lodní děla, ale tékutině nezbode ani
Bvu, sby se-voztekhu, : hned se smísí
e paroo vsnášející se z řek a rybníků. Losy

: jen deě vteřiny smolou savoní a uš zmisí jakoud.
Měchykolorrátků a harmonií se mžikem

nepnou žbavým vzdachom, rejstříky vyskočí
„pří žáro ssmy, plšťaly a jazýčky hromadně
vydají emrtelný vslyk a — konec. Ptáci divým
efem vynasnaší ce prohnouti ze žhavého pro
sstředí, ale budou usmažení .dřív, než na zem
dopadnou, poletí dál už jenom jako kosmický
prach. Psazé ray všech států zkrontí ce
bleskurychle ještě víc, jsko drátek na straně
a smisí nadobro. Kometa vyrasí i rosam

„8 mosku, doše s těla, če nikdy se nedovědí
čení obyvatelé Martu, co se sde všecko celá
fieiciletí dělo. Dřív nežsi vzpomenou poslanci
na interpellací v té příčině, dřív než při blí
Šicí se kometě dojedou do Vídně, avaří kometa
ešecky vlaky i s kolejnicemí na kaši.

-T hostinci o „Bybéhooka“ sedělo několik

ových bochů. „£ jen si, mládenci, popřejte“poblsel šenkýř Kadlobne. „Stejné aš to snámi
-louho trvat sebude. Kometa letí stále blíže,
švíhne ohonem a bade po nás. Jaké otracby
s toho? Však tu bestoho věčně nebndeme.
Umirat jako starý dědek třeba dvě léta — to
fe smrt nejhorší. Ale kometa nás odpraví tak

Joh - že bolest nepocítíme ani takovýaměik, co by paptolel o pata klepi.“
„Nelakajte, liško pálená“, mávl rakou

: Honsik Vichů. „Anebo vám ta kometa aš teď

tolik „posel připražile, že tak mlavite s blou

„Jen žádnésmy ty vojšklibo!.Jeomčlověk skošený, vočtělý. A tuhle jsem čet
přidpovědď vnějšíhobedsděřead -ovětě.“

„Který paktoje 15
„Už sni dobřenevím... Kláms —čláma

„r u bodejí, Flammarioa; je to Franooas.“
-„Netnáte nai jména toho člověka, ele rc

„sumy troasit přece dovedete. Dáte 0© hned

„Ten švec byl ničema, rosumiĎ, ale tomu
Frencouai: věří každý vzdělaný člověk. Dle
těho 10. května už Halleyova kometa bude
ovou blavou vzdálena od země poohbých 16
aillionů kilometrů. Ohon však má o wnoho
delší, así 92 millicnů kilometrů; a ten 50obrátí

ti semi, naše zeměkoole musí jím projíti.
co bade dál, uvidíte. Vohonu jest plao vo

díko, který se spojí 50 semským kyslíkem,
s toho strašné horko, bouchne to a je na semi
po všem. Tak to povídají taky bvěrzdáří Jiní;
měli byste o tom číst aspoň listy české a pak
byste se nesmáli. Já jako člověk pokrokový

p něco snám.“ Honsíksticbl, ale Ferdaračný trumfoval: „Prosím vás, hospodo, jakým
loktem měřili ti hvěsdáři ohon té komety?

lidé velice štadýrovaní a ještě se nemobli shod
nout. A teď by věděli dobře, jak je dloubá ta
vadálená záře? To jsou asi takoví počtáří, jako
U s rusko-japonské války, kteří každou chvíli
připočetli tisíce mrtvých, jakkoli si mohli
všecko epočítat s blíske. A s tím vodíkem na
mne také nepřijdete. Pošle-li se znalcům la
štička vína, aby řekli, je-li pravé, přemýšlí
jich několik, vrtí blavoa, krčí rameny 8často
po dlouhém skončení a ochutnávání ahodnou
obráceně. A teď by hned věděli, co to v kc
metě svítí! Ani vy sám jako odborník neabod
nete, co všecko v dnešním našem pívě vězí;
ostré je to jako vitriol, ale chmele jistě málo.
Já se komety nebojím. Naše babička byla jen
prostá ženská, ale nebála se taky; řikávala,
že vždycky v roce příchodu komety bylo hodně
bramborů a mrlsve. Pokad se učenci moc 0
komety nostarali, lítajy ty světoběžníce pc
řáduě beze škody. A teď, kdy se tak horlivě
starají o jejich béb, všecko popletli, takže by
nebylo divu, aby kometa 08 základě jejich
sbrklého počítání provedla nějaký čkandál.
Bude ještě nejlíp, jestliše se o jejich maršraté
uomets nie nedoví.“ .

„Jo — alo hvěsdáři dovedou počítat do
bře,jen je nech na pokoji! Vypočítali, še kometa
se vrátí za 76 let a už je ji dalekohledem vi
dět. Doredoo na bodino určit zstmění slunce
nebo měsíce už odkolik let napřed. Povědí,
kdy začne n+ slunci boařka, až z toho je u
nás zemětřesení.“

Tváře ostrých hoobů zvášněly. Ale Ferda
hodil nového tramfa: „Dobře; včera jeme vi
děli taky kometu s o té bvěsdáři uevypočítali
pic. Proč pak se to v novinách nepředpovědělo
sspož den před tím, he? To je nejspíš tak:

Národ. listy, aby věděle, kdy se jí ten výlet
dovolí. A tak si to popletla. Byla maličká a
proto eoad má menší skošenosti neš ta velká
talečka.“

Drosí mládenci smíchem se ohbýbali. „To

kašpárkováním nepředěláš.“
„Vědu! Ale vždyt prý se kometa vrací

každé v jiné podobě,taky jsem o tom kdesi
ti“ prohodil Honzík. „Někdy se jí kus u

trhue, jindy vyhlíží, jako by dlouhé vlasy stra
tila. Snad ta Halleyova tentokrát el spleto své
vlasy do vrkoče, aby někde za ně neuvázla
jako Absolon.“ :

V tom sakvikely dvéře, do nichž 66 šou
rala etará suchá kořenářka Barča, aby ci dala
nalít kalíšek kmínky. „Brr, to Je venko zima,
člověk ee musí aspoň něčím sahřát. Na topení
aoi není..

„Ale nic ai stobo, Barčo, nedělejte, vždyt
tohle šenkýř brzy pošle kometa tak blízko
k semi, še se zabřejí i nebožtíci na cáh pod
zemí. Leda že byste chtěla kometu z:čarovat.
Umíte tolik moudrého říkání! ©Ale radši ko
metě dejte pokoj. Jste celá scvrklá, ale jakmile
vás ta kometa -svou září polije, zčervenéte,
smladnote jako nevěsta.“

" „Poslonohboj, ty -koasevé bříbátko, máš
moc rozpustilý jazýček; nejvíc tě myslím
avrbí, kdyš hodně vyzankneš. Jeem-li scvrk.é,
ty jsi zase až moc zelený. Teda oi pamatuj, že
ím švestka socvrklejší, tím sladší; a čím je
jablko selenější, tím kyselejší.“

„No — ta ti dala, máte pravda, Barčo“,
pochvaloval Kadiubna a melil Sarči sklenička
větší, aby do příchodu té komety zimní svízel
lépe enesla.

Opocené dvéře zakvikly novou kadenc a
žírodní lékařka v nich zmisela. „Teda ještě
dno“, hookl Ferda, „ať něco ještě užijeme!
jně by pak komets pivo vysašile.“

„A járvám povídám, mládenci, že s tou
komotos není žádný čert; počkejte, přinesu
vám některá lojstra, abyste věděli, jak jest
všecko dobře vypočítáno.1

„líně se bospodo, še -to máte ještě
ip- vypočítáno než ti hrěsdáři.“

„Lto ne —ale...
„Proč jste nás teda pobíseltak vtarostlivé

k pití ?“
„Protože t6 kometě stejně vám ut

budou peoísenic platné.“
„No — dobrá rade, pravda“, přisvěděll

Ferda. „Máme korunek ještě dost; tedy nač
Betřít? Kometa spáli nás i a penězi a pivo by
si vysušila pro sebe. Dejte ještě jednu! Ale
poslouchejte, kuliferdo, co pak sáleší na pe
nězích vám, když Se z vás stane v květno
okamžitě pečeně jako w os? Víte co, peněz
máte dust; my jsme vám už deli tržit hodně.
V pivovara je taky v zásobě dnat soudků, které
se chtějí kutáleti do bospod. Věřítc-litolik na
konec světa, dávejte půllitr po pěti krejcařích.“

„At tě nevyhodim, koěpare Tobě se tuřekne!. Ale co by říkoli kollegovéhostinšťí?
Ti nejsou tak uvědomělí, aby se dali bned pře
svědčit o vědeckých výzkumech. Ani ukázat
bych se mezi nimi nesměl, každý by mi vyčetl
špinavou kopkorenci.“

„Ale, hospodo, tedy nám nalévejte za
darmo. To přece můžete; fádné společenstvo
vám nebode bránit v dávání almažoy. Pivo se
verozdává k vůli ovohacení.“

pÁ to vy byste chtěli, abych vám zadarmo
dřel! Nejsem dnešní.“

„Ále vžd:t máte dvacet kerců polí, pěkný
domek . . . Snad to vydržíte.“

„Bodejt, vám 6e řekne; ale jak 8e musí
člověk otáčet! Vžd)f mám splácet ještě dva
tisíce dluhů. K tomu všemu čtyři dětíl Právě
prvního Července mám odevzdávat eplátko
500 K. A takový obnos, milý holobrádko, mosí
se napřed vydělat.“

„Jak to mluvíte, strejdo ?" smál se Honzík.
„Vždyť ož přece 1. července bude mít kometa
zeměkooli dávao j se všemi záložnami v nene
sytném žaludku. Pro koho 60teda chcete starat ?"

„Chytnn tě za límec a poletíš boed jako
meteor“, vřískl Kadlabna. „Takových hejsků
by sem přišly celé kumpanie.“

„Radši si, hospodo, nechejte ta síla proti
kometů! Teď mi řekněte opřimaě, zd.-li na tu
zkáza pevně věříte!“

„Už jsem ti řekl; dejte, mládenci, pokoj
staršímu člověko, nebo puletíte všichni jako
kuželky.“

Každá praktická hospodyně bude nyní |
vařit jen dle :

Úsporné kuchařky
Anuše Kejřové, která právě v pode- *
psaném nakladatelství vyšla. Kniha tato
je dílo umělecké, poněvadž za nynější
drahoty vařit

je opravdu uměním; cena knihy je 2 K,
vázané K 250, poštou o 30 h více. Na
skladě v každém knikupoctví, zejména
v nakladatelství | Bohdana ©Molichara
v Hradci Králové.

Kulturní hlídka,

Kulturní jiskry.
Jakou kulturou se nejraději sabý

vají. Nač soc. demokraté, pokrokáři a volní my
alitelé nejraději myslí? Vzpomeňtesi jen na zelené
románky „Záře“, „Červánků“ td, v nichž jest
kněs líčen jako výlapek vší úpatnosti. Co se v krč
mách slyší ovýstřednostech starých kriminál. ků,
to Be a jízlivým chechtotem přepracaje a předloží
se jako pikantní labůdka aedočkavým čtenářům.
Takové povídačky že mají účelvzdělavací? Vždyť
jen více dráždí laskominy demoralisovaných iodi
viduí. A še se látka k takovým sprostotám vy

mýšlí usilovaě, to patrno na př. na brožuráchŠimanovskébo, ns porocgrafi „Casa“ atd. Nyní
novýdoklad, sač taol „reformátoři satemnělých
lidí“ nejraději myalí a v jské louži s největší
chatí se brodí. Rudý„Hlas lida“ v Prostějové

peali jeme v „Hlasu lidu“ články o prostějovskémfaráři Karla Doótělovi, jimiš ae cítil na ctí ura
žen, jmenovitě, že žádal odstranční Merkurova
mužství na domě p. Scbieberle a še snoubencům



H a P. vytýkal těhotenstrí. Soudním vyšetřová
ním. které proti redehtoratohoto lista bylosave

naše zprávy spočívalypa omylu a naše posnámky
k nie ly neoprávněné. Prohlašuji proto, še jsem
dp. Karla Dostála-Lutinova nechtěl na jebo osobní
cti uresiti a žádám jej tímto za prominutí. — Za
redakci „Hlasu Lida“ R Bechyně.“ — Tyto řádky
loví cejkřiklavěji,po em nejraději rudá redakce
Čenichá a jaká špatnost by jí byla při kněžstvu

pejmilejší — Když však na př. volnomyšlenkářekýpoblavár dr. Bařtošek uslyšel, že by se ojakosti jeho
života daly uvésti velice nemilé důkasy, tu honem
protestoval proti připoětění těch důkazů. Radý tisk
mu sa to nevyčinil, ale raději alídil jinde a podal
naprosto vylhané zprávy o kněsi.

Ferrer za 4 šoatáky. PodobisnuFran
ciska Forrera se snímkem vlestnoručního podpisu
Ise obdržeti v administraci „Volaé Myšlenky“ na
Vinohradech za nepatrný obnos 80 hb. A pak ten
obnos 80 h není právě nepatrný; naopak by se
při velkém odběru hodně naplnila seschlá kasa
„V. Myšlenky.“ Každý přítelpokroku (který přeje
ubíjení nevioných a obětavých řeholnic, ničení
skvostných kulturních památ:k?) měl by si p
tuto podobiznu opatřiti a vyvěsiti ve svém pří
bytka (snad na jedné šibeničce od Machara?) Též
v místnostech všech spolků měla by býti vyvěšena.

- — To radí časopis „Český úředuík“ ve svém 36.
čísle svým předplatitelům a čtenářům. Podotýkáme,
že dle programu v čele listu vytištěného má Ča
eopis ten uveřejhovati zprávy odborové spolků
českých úředníků všech odstínů, jich organisací,
dražstav nákupních a pod. Ze „Český úředník“ je
liálkou „Volné Myšlenky“ a propagandy Ferre
rovy, v programu nestojí. Či myslí „Český úředník“,
še jeho předplatitelé jsou vesměs volnomyblenkáři

, s je stotožňují 80 se stálými výpady listu proti
eáboženskému přesvědčení úředaictva? K listu
tomu vrátíme se příště. 2.

Pokrokové připomenutí. „Čas“ dno
96. t. m. piše, že se Vojtěch br. Sternbong obí
ral v posledním čase spisovateletvím německým,
protože prý Česky „nenmí“! Zie budiž vysloveno
kratičké upozornění. Pokud Masaryk zápasil s čes
kým pravopisem přímo komicky,nabízel svou čes
kou práci Vlčkovi. Když se lépe obesnámil 80
základními pravidly našeho pravopisu, psal do
židovské „Neue Freie Presse“ německy. Hr. Stern
beg už česky umí a domnívá se právom, že jako

dobrý znalec němčiny smí psáti německy také
(třebaže nikoli do listu židovakého, nám krajně
nepřátelského). M4 k tomu přecedle masarykovské
log ky práva víc, než měl Masarykpřed lety k spi
suvání Českému.

Nejlepší cikorka jest

5 DUVOVKA.©
©O000:00

Hospodářská hlídka.
Kontrolní stanice somonářská ne

mědělské rady v Praze, Václavskénám.č.
47. (hospodářsko botanická výzkumné stanice), ja
kožto jediná nyní oficielní stanice sermenářská zo
mědělské rady, nově organicovacá, provádí € mo
derně vypravených laboratořích rozbory a různá
šetření, která pro praxi hospodářskou jmenovitě

ro pěstování semen a pícnin jsou nep-strádatelná.
ýskumy v obor její spadající týkají se všech

semen rostlin kulturních, která skouší na klíčivost,
čistotu, pravost, provenienci, určuje kokotici v se
menech jetelových atd. Poplatky za rozbory ze
mědělskou radou schválené a vydané sníženy jsou
tak značně, že umožňují každéma, by svéděl dů
lešitý posudek o jakosti kupovaného osiva na zá
kladě stanicí provedeného rozboru jí zaslaného
vzorku. Sazbu poplatků sa rozbory sasílá na po
tádání stanice zdarma, stejně jako ochotně sdělí
výhody, kterých hospodářské spolky, družstva, be
aidky a pod. mohou dosíci.

Subvence k nalošení stanic ku
stování travních somem udílí český odbor
zemědělské rady. Ucházeti se mohou hospodáři,
kteří k účelům stanice věnojí 40 a pozemku a
budou ji nejméně 6 roků na svůj náklad vydráo
vati. Žádosti boď.ož podánydo 10. února prostřed
mictvímhospodář. spolku, jehož jest šadatel členem.
Uvedeny buďcež: výměra pozemků, vlastnosti +

nice. Přednost dá se tém, kde o BpuleltSadatelo zvláště doporučí. Nejlépe jest pěstovati
macelé ploše jenj neb nejvýše 2 druhy semen.
Dle vlast půdy dá český odbor stanovit: bao
Jiva a semena. Z podpor 100 K hrašen bade náklad
na hnojiva a semena. Na žádosti z okresu, kdo
Jestjiž jedna stazice travinářeké, vezmese zřetel
teprve v II. řadě. .

Věnujmo drůbešaletví tolik péče

jeko v .-V Dánskusnaží00všemožněaldý sebe menší rolaík svelobíti obor drůbeže s
vypěstovatí nejlepší a nejrýnosnějšíjejich druh.
Při kašdém statku cbovají se ve svlášteleh
drátěných obradách, nikde neběhají volně, V Dánska
jestřadavelkýchdrůbošáronvzornězřízených;
dále Jeou tam 8 velké spolky pro svelebení
drůbeže, kterým dává stát ročečas 15000 K sub
vence s asi 3900 K ua úhradu sákladů spojených
s vedením spolkových drůbežáren. Členové drů
betnických. spolků „dostávají sdarma spolkový ča

sopls aplatí rolník 2 K, domkář 1 K bo
pěvku. — Každéhoroku konají ne vDáneku

dvě velké zemské výstavy drůbeže; v letě svláštní
výstava chovné drůbeže, na podzim výstava sa
bíté drůbeže a vajec. V celém Dácsku chová se
esli 12 mil. slepic. V jednotlivých krajích troří se
střediska chovu, kde se e pomejvice 1 druh
slepic. — Na každé této stanici vybéře se 60—
100 mladých slepic, které se pomoci kontrolních
bnísd kontrolají. V každém karaíku je listina, do
(které se sapisuje nosnost jednotlivých slepic. —
Výběr chovných slepic činí se: 1. dle počtu me
sených vajec, 2. dle velikosti vajec, 3. v které
době jsou vejce snesena. Vejce k násadě vyberou
se pak od nejlepších alopic. Kuřata dostanou bned,
jak se vylíbnon, na nožičky soačky. —- Majitel
plemenné stanice drůbeže dostává od ústředního

spojkuročaípodpora 100 K (=-130Krm)Dále poakytují se vzoroým chovatelům odměny,na
která dává stát polovinu a druhou polovinu za

linbergu rozdáno bylo na odměnách 5000 K
(65609 K r. m.); stát dal 2600 K. Ceny bývají:
I. 25 K, IL16K, III 10 K. Macho maíků

uděluje též eoy. Taktéž opolky pto výrozvajec vypisují odměny.— | Dále jo netanoven
v semiJešté svláštní výbor, který sestává se
2 zástupců spolků pro vývoz vajec a 1 zástupce
spolku chovatelů drůbeže. Touto tříčlenný výbor
projede kaidého roku oelou semi a prohlédne 36
až 38 statků, kde se chová drůbeš. Majitel pěkuého
chovu dostane odměnu. Na tyto odměny určeno
je 8000 EKročně. — Tím jest v krátkosti nazna
čeno, jak vzorně jest v Dánsku zřízen chov drů
beže, kde se hledí co možno největší příjem z drů
bešniotví sískati. Proto vesměme si příklad z ma
lého Dánska a chopme Be s energií tek výnosného
odvětví, jakým“jest drůbežnictví, a získáme tím
nový zdroj příjmů! | (Hospod. list chrudimeký).

potřeba ehleberim v královstvíČeském
(dle výpočtů ředitele V. Teklého) aa 1 obyvatele
ročně odhaduje we oa 210—360 kg. Vezmeme-li
sa základ výpnětu 230 kg. spotřebuje 6 318.697
obyvatel v království Českém asi 14,533.000 g
chlebovin. Srovná-li se roční produkce obilnia,
která zbývá pro konsam a obnáší 125 mil. g
8 roční spotřebou obyvatelstva 14Ď mil. g. jeví
se schodek na 2 mil. g Tento schodek chlebovin
musí se uhraditi přívozemze zemí jiných. Do Čech
přivážejí se ohleboviny zjména z Uher, Raska a
Německa. Počítá-li se, že za 100 kg chlebovin za
platiti se musí průměrně asi 22 K: musíme ei
zině za 2 mil. g dovezených chlebovin zaplatiti
ohromnou samo 44 mil, K. O 44 mil. K přichází
tedy ročně domácí zeměděl. produkce. Btatistika
tato jest pobídkou, aby se zvýšení produkce chle
borin věnovala vět-( pozornost. .

Lesní hospodářství. V řádnémlesním
hospodářství těžívá ne ročně přibližně tolik, kolik
průměrně za rok přirostlo. Ale statistická data
ukazují, že se v lesích našich hospodaří špatně.
R. 1900 vytěšeno bylo v De zcela 5 mili
onů, na Moravé 25 mil., vo Slezsku asi */, mil. m“
dříví; tedy byl přírůst roční po 1 ha vČechách
jen 824, na Moravě997, ve Slezsku 427 hmot
néh. metru. Poněvadž lesy na velkostaicích po
nejvíce jsou řádně pěstěny, samozřejmo, že po
měrně zanedbané hospodářství v lesích selských

zmeuhoje selský majetek ročně v Čechách aspoňo 2 ml, ne Moravě o '/ mii. a vo Slezska asi
© 100000 m*, čili — počítáme-li průměrnou cenu
1 m" (hmotný, (krychlový) metr) s odrážkon ve
škeré výrobní msdy ua DK — posbývají Čechy
asi 10 mil, Morava 25 mil., Slezsko asi 500.000 K
ročně. Z toho zřejmo, jak nutao je zvelebovati
lesy nelaké. jak doležitá jeat o lesní hospo

dařesví vůbec, a jak sáslužno důkladnépoučování0 něm.
Neberte reubů ze stromů všelikýmicho

robami postižených. Zpravidla es tím nemoci roz
množují. Neroubajte slízy ronby se stromů posti

žených Bounery či roupy, jistě ne sušlechtěnýchstromech se objeví ona choroba. Jen ze stromů
úplně zdravých lze pravděpodobně sdravými rouby
vypěstovat zdravé potomstvo.

Zazimování nelenimy na zákoněu nás
dosud je málo saamo, ačkoliv je lepší a pobudi

: Jjakýcu -klopá. Na záhonku spravidla velice dobře
přesimuje petoliko špenát, zimní salát a polalček,
pýbrá pažitka, cibulka, mrkev, petrikl a ooler.

domácí ní mohoszdstaůsmsrené ehsomáky ua seal pokr

B nežve sklepě,vlákněvkrajíchte
Nať kořením. zejména miříková, petrže

1levá a mrkrová fadod usulená, v zimě je kozám

vítanou pochoutkoa. Dobře poobodí, kdo v jesoni
při sklisnítakovounoésbírá, ouší apak v
6as vzdnohu spvénípro zimní dobu

„ npor pá 1d 1Přibodilsetento : Bolaíkprodal vitelo a

oaleril 00, že .oaaik--však do -týdne - „ ale několikdal“
sději. Rolaík však prodl usti tele jinému.

. Zmalcisoudaí usnali, že tele ne
krávou ještě celých pět neděl, že sedlák

tele prodal, že tedy měl čekat. Bolaik prohrál a
-proossjej stál:ua160 K. Podobaépřípadyvšak
opakují Prote přijde jistě -vhod těehto

Nikdo není oprávněn odstoupiti
jednostranně od amlonvy n<avřené.Jest lo ustano
vecí zákonné ačiníme saě poBoroy malorolníky

a lepe“ Sky "doHey Od opce vočáde nejlépe z ra raky. pece
hr poníse a kupci odersdej ibaod prodanouvěc.

Při prodeji neratopujna žádné podmínkya pauli
Již to jinak nejde, pak smluv věe jasné, stračně,
před msaželkou neb epoleblivým čeledinem, neboť
kupající takó obyčejně umlourá před arým ověd
kom. Uzavřed-ji smlouva, že kupující věc koupe
nuu odebere až v určitý, smluvený čas, hleď vý
slovně umluviti, že ge smlouvy sejde, jestlite
kupec v určitý dem a bodiaa nepřijde. Jest to
jmeoovitě při dobytku třeba. Joea tak se vybaete
molné škodě

a Spiritismus
zdokonalením křestánstri?UE =

- Pod tímto titulem vyšla s péra dra |)
Jos. Novotného v „Knihovně Obnovy“

7 důkladnástudie, vníž velmibyvtřery
avětlen původ a charakter spiritismu,

+jakost medií, plsmo a kresba duchů atd.
Autor promlouvá o kroužcích spiriti
stických, zjevech světelných, jasnozření,
o thaorii síly peychické, magické. Srov
nává učení křesťanské se zásadami spi
ritistickými a dospívá k důkladně odů
vodněnémn závěru, že upiritismus jest
svrácením rozumného myšlení, že škodí
duši i tělu.

250.Cena2K60h.

Biskupská knihtiskárna
v Hradol Králové.

Ji JE

Školský obzor.
Moravské Školství se utěšeněrozvíjí.

Ku konci r.1907 bylo na Moravě a vmoravských
obrodních obcích ve Slesaku 2724 škol, z nichů
bylo 1907 českých, 804 německé ja 18 utrakvist.
škol; ku konci roka 1908 však bylo 2762 úkol,

s vichž bylo 1944 čára) 806 německýcha 12utrakvist. škol. Počet veřejných obecných a měšť.
škol v roce 1908 rosmnožil se o 38 a sice přibylo
97 českých a 3německé školy a ubyla 1 atrakvist.
kola. Mimoto bylo na Moravě ke konci r. 1908:
31 celoročních jednotřídaloh expoeitar (15
a 6 německých) s 5 zimních expositních škol (1
česká a 4německé). Toť pěkolik cifer, které zře
telné
ala8 „okazají, jaké oběti přináší Morava svréma

Fanatismuos © lisovaných učitelů

sdsouzou pokrok u m papatickýNutnostále míti na paměti pyšný adespotický postup
pokrokářských učitelů na Žamberecku. Pánové až
příliš sřetelně prozradili své pravé „humaaistické“
dle, podřekli so tak nešikovné,že ta upřímnost
doosls mrzí i rozumnější pokrokáře. Vidyť koz
esrvativoí krahy mohoupo takovém útokuna sv0
boda každou chvílirázně odpověděti a dokásati,
jakou nenávistnou srůdou jest pokrokářské avo
bodomyalnost. V „Přehledu“ doe 31. t m. Jos.

která až na některé výjimky jest správná. Klum

KESDNuAK,met tka. va : o re fganisovan
učitelům pojednala šam ká jedaota „Komes

a. vytklav té příčiněměkterézásady jichpomisouti mičesím uš proto, že příkladu

teleké
osnbova“



manním,

. velikého.apošinkstu -jméno velikého

, Na krome,který honosl se pokro„bovýmškol a dokoncerajkouskon

Beřimenom jen, jaké jevuvylšdé ásmdyZaarem, zjev, „jsa vytčené y
hereckého „Komenského“, skutečně zaráží. Zcela
-oprávná jest zásada, aby ma schůce Jednoty te

-mělioo přístupu,aabytobylovytšeno"80pozvánkách.-Mejítočkteré schůze -okruků,jed
"ot a Bedčí skutečně vybraný, thomata

" pajlmavá,a pořádají i pěkné odborad knray, tele
"vyloučení ze schůzí těch může moohého ráhavce

uditi, aby vstoupil do řad organisovaných.
věsk říci zásadě: „Pobřbu takových kolegů

areúčastní se Jednota korporativně“? Myslím, že
kašdé lídeké mrtrole, a si to mrtvola vládca z mi

dosti boží nebo neorganivovaného učitele, jest u
„kratně Ibostejno, sáčastní-Jise kdo jejiho pohřbení
vůbec; jest tedy usnášení se na takových „zása

-dách“ prostě směšné a savání církevní morálkou,
která rovněž hlásá rozdíl mezi mrtvolami dle toho,
utaly-li se jimi s přestoupením anebo bes přestou
poví pátého přikázání. Naprosto zarážející však

„Jsou zásady, dlo nichž nutno styky 8 neorganiso

vajmí omesiti — anebo dle rady „Školy našehovenkova“ úplně přerušití — poute organisované
považovati za lidi bodné důvěry a k žádostem ne
organisovaných sa udělení místa vůbec nepřihlížeti.
"Tato posledol sásada ukládá se tak zvaným obsa
sovacím komisím, jet k vyzvání organisečního ú
„středí právě se ustavují v jednotlivých dkolních
okresních za tím účelem, aby bděly nad spravedli

: vým postupem učitelstva. Přijetím zásady té padl
by vlastně raison d'étro (důvod k existenci) obsa
sovacích komisí, mabofstaly by se semeništém stra

-mdotví a fervorismu. Se stanoviska ily a po
směrů socidlních zasluhuje sásada ta ného
odsazení, neboť ani individuím, nevyhovujícímpra

Y

as g

lodnosé i „obl pal
le někoho ničitů existenčně jedině s toho důvodu,
Je není příslušníkemlé čionéorganisace. Zasadou
omezování nebo přerašování styků s neorganisova
nými porážela by organisace pánů kolegů samu
esbe Jest tomu sotva několik týdnů, co byla sta
rostka Jedooty českých učitelek kol. Bož. Zelín
ková napadána orgsnisovanými kolegy za to, že
prý nepodnikla žádných kroků ve prospéch pro
následované kolegyně Fajfrové z Haber. Kolegyně
Zelinková ujistila v „Časopise učitelek“, že nči
alla, co bylo v její moci, ačkoliv kolegyně Faj
frová Členem naší organisace není a jí neuznává.
Nuže, páni se budou nsnášeti na omezování, resp.

Z 8neorganisovanými,alenámUitelkám budou kázati — i když toho naprosto
není třeba, neboť povinnost tu samy cítíme —
abychom se ujímaly svých neorganis vaných, dě
Je-li se jimktivda. A povašováním všech neorga
Misovanýchsa lidi nehodné důvěry dojde se k pě
slování pokryteciví a bespáteřnosti. Pouhé příslu
šenstvá k jisté organisací nemusí býtisnámkou
důvěryhodnosti a rysího charakteru. Á lak zásady,
vynesené žamborvozým „Komenským“, nutí k ú
vahám, neboť situace, jaké by jejich prováděním

-sa maobých místech nastaly, bylyby ještě povášli
vější, nežli sásady ty samy“

Tané pokrokový něštel. Byli a jsou
dra bratři. Jeden farářem, drahý učitelem. Farář
k vedení domácnosti měl hospodyni. Ta o všechno

vě so starala a zvláště o celou rodinu pana
učitele. Stara:s se a šetřila 00 mohls, aby děti
pana učitele byly dobře zaopatřeny, a proto vy
pomábala vším možným, aby se na stadiích udr
žely, ač i pam farář jí zabrahoval, Pan farář one
moczěl a pokrokový pan řídící hleděl ršemožným
spůsobem od něho vypuditi „s vděčnosti“ nste
ranou hospodyni. Zištný plán se mu šikovným ob
mysšlempodařil.Z čeho má žíli nestaranáa udřená
hospodyně, která pokrokovému řídícímu tak pros
pěla, o to 0e postará. Tak jedná učitel, který

"dříve kněžím nemohl přijíti na jméno.
Vojemské článny de čitanehk už se

připravují. V době, kdy všichni vážní mužové si
přejí, aby neustálé sbrojení se zredukovalo, kdy
obezřetaí státníci všemožně se přičiňují, aby me
zinárodaí spory se skonoovalybez krveprolití, jistě
sení vhodno pěstorat vojenského ducha jit mezi
dkolsí mládeží a rosmaožovati články nadšeně mla
vící o hrozných vojnéch. Jestliže detektivní romány
a různé jiné krvaky srdce mládeže neznělechtají,
emyslíme, že by zjemnila útlé duše četba poví
dek vojenských. Ovbem nenohrějná, zvláště vlasto
secké statečnost, která nebojuje k vůli vraždění,

Shopedy nova je nA Jivým než krvavé1 samozvaných násilníků. strkat před
oči nedospělé mládeže s nadšemou chválou ještě
viee článkůo krveprolitía docela obtít,abyse
ež dkolní mládež evčda vojensky, naprosto není
Baedsg: gické. Dost adost se nachválí demagigové

W mládeši krvavých akntkůTáboritů, co. vaděneslouí Ateď ko všemu ještě nové pomůcky
4pěstění vojenskéhoducha| Ise stanoviskakřest
Čanského nutno vyaloviti naprostý nesouhlas, al až
v NemeckuVilémIL chce pěstovati v občanstru

vpěnů Uulara rysho křelasskeí© ddzy milura ry a osr
dozství|

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýakem,
ijejí věsobecná „oblibaodůC NÍM

Jindř. Francka synové
s Pardubicích.

Sociální besídka.
Nová velká galerie s00.dem. obětavých

výtečaíků. „Cbristlich-sos. Arbeiter-Zeituog“
omlouvá se čtenářům, še pro nedostatek místa
nemohla ge více rozpisovati o 600.dem. zlo
dějích, jejichž řady každým rokem se množí.
Bývají to valoon většinou radí předáci, kteří
při svých agitacích nadávají s plných plic na
AElodějské buržoy“ a nabízejí svou „obětevoo“
pomoc k ochraně lidu. Puk okradnou peníze
chudých dělníků a bajdy do Ameriky cebo
jinam, kem raka evropského četníke těžko do
sáhie. „Coristl.-soz. Arb“ tudíž nycí aspoň
krátce sbraoje zprávy, které se jí přímodo
raky dostaly ss rok 1909. Průměrně za kaž
dých 5 dní v tom roce dostala zpráva o novém
slodějském rudém kasírovi. Uveřejňoje jména
defraudantů, obnosy od nich v roce 1909 ukra
dené a délka trestu, pokud byli od četníků
polapeni, timto pořadem: Harrer (65 E), Iseppe
900 K), Kiosewetter (720 marek, 4 měsíce),
adw g Polgar (160 K), Bchůgel, Schubert

(3000 K), Steiner (295 K), Uranuchek (66624 K,
6 wěsiců), Wabra (816 K). O těch případech
»Christl.-soz. Arb.“ přece výjimkou již dříve
psal šíře. Mimo to sděluje připady, jež dříve
nezaznamenal: Josef Bellagh, čalouník, Buda
Pesť, 1500 K; Bergbabn,kasír, Gdansko; kafr
Denner, Waltershansen, 3200 Mk;
dělník, Maichov, 1970Mk; Fůcholz, Solothara,
4000 franků; Griiger, Moboč, 2142 Mk, 6 měs;
Grassinger, přístavní dělník, Mannheim, 1100
Mk, 5'/, měs; sklodělník Grů'zmacher, Libava,
689 M«, 9 měs.; dřevodělvík Heider, Lehnice,
625 Mez; příst. dělník Kablau, Momel, 760 M«,
1r. 14 měs.; dřevodělník Kassube, Štětín, 9 mě3.;
textilní dělník Kfssner, Landshat, 700 Mc, 8
měs.; malíř Kelbetz ve Štyr Hradci 28596 K,
8 měsíců; Kilian, Karlovy Vary; brusič dia
mantů Igaác Klein, Aechaffenburg. 2 měs;
zedník Kniepen, Geresheim, 1000 Mk; kaslr
Kóaig, Rixdorf, 60.00U Mk; tovární dělník
Kranp, Halle; zedník Norbert Krenn, Voitsberg,
125 K; textil. dělník Kroschwald, Rychnov o
Žstavy, 800 Mk; kasír Kudrnáč, Rokytník;
Josef Kuppelwieser, železniční zřízenec, Meran,
200 K, 1 měs.; Kase, horník, Brach, 130 K;
Lerch, Landškroun, 600 K; kaslr Lůck, Dis
laken, 630 M- ; Lux, Friedeberg 50 K; pomocný
dělník v tiskarně Mahler, Štyr. Hradec; Mrnka,
Offenbach.600 Mk; kamenodélník Novack, War
zen, 147973 Mk, G ide., sazeč Pelle, Benatky,
8500 lir; malíř Píitzner, Karlovy Vary ; dřevo
dělník Prettner, Friesach; zedník Reinelt, Li
berec, 230K, 6 měs.;kasír Riefer, Saarbrůcken;
kamenodělník Bitter, Vídeň XIV., 480 K;
Róokmano, 4000 Mk, 6 měs; Ro:'ger, Rem
scheid, 2700 Mk; pekař Sackmann, F-Idkirchen;
pomocný dělník tiskařský Sganetti, Št. Hradec;
Si+gel, Hochet, 140 Mk, 6 týdnů; Stelt, tovární
dělník, Důsseldorf, 1280 Mk, 6 měs.; Tanzer,
Karl. Vary; dřevodělní« Walther, Lehnice, 625
Mk; Weichler, text. dělník, Křešice; zámečník
Weidmaan, Vídeň X, 2800 K, 5 můs.; kasír
Wolf, Darmstadt; Wanda, textil. dělník, Bt.
Polten, 400 K; zedník Z-glin, Berlín, 150 Mk.

Jen tito amělci ukradli přes sto tisíc
korun. Výpočet vídeňského listu jest ovšem
velice kasý. Jen v českých listech četlo se o
dalek: větším počtu radých zlodějů. Ovšem
většína krádeží zůstane před veřejností otajena.
Pokud to jde, podepíše zlodějský kasir nebo
jiný činovník listina, kterou se stersuje jebo
spronevěra a na níž ge zavazoje dle možnosti
ukradený obnos nahraditi. A konec. Leckde
(oa př. v Prasků) již mají takové listiay vy
tištěny do zásoby; v případě krádeže do listiny
jen se vepíBšoucifry, datam a hotovo.

Mimo tato jmenované radé defraudace
kradli radí zloději r. 1909 v Attersee, v Busileji,
B..ovu (147Mk), Erbisdorfa (18480 Mk) Chlama
(Kulm) (2500 K), Lodwigshbufena (1100 Mk),
v Novi Ligure (7000 lir) atd. O některých
těchto defrandacich také jsme se zmínili. A
tací agitatoři, kteří kradou dělnické peníze po
fabricka, prý chtějí proletariátu pomáhati

Rudí prácedárci. Stale :íce se množí
doklady, že Jvc. uvimukraté náležejí k nejhor
ším zaměstnavatelům. Zase nové důkasy! Die
výkazu „Reichsarbeitabluttu“ obnášela dovad
denní pracoval doba skladníků v soc. dem.
konsamech německých až 16 hodin. 9189,
skladoíků (tedy valnávětšina) dostávalo za
ovou dřina měsíčně méně ooš 100 Mk; za
stejný pracovní čas dostávalo 93%, komptoi

ristek také pod 100 Mk, 53 s nich pouze pod
75 Mk. 9839 prodavaček obdrželo při téže
pracovní době pod75 Mk měsíčně, 725*/, do
cela 60 Mk; nejvyšší plat u prodavaček nedo
sahoval 100 hák.

o

ap- c 1minndtavím koncová
Informační kancelář

o Pavel Bayer, Hradec Král,

Bo SRSate ovaatnné
——půjčky=

ns táky|na úvěrosobníbes
rošitelů na měsilní splátky. — — —

Veledůstojnému
duchovonstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
rmějti vežkeré kostelní nádoby a

čibář,nádoliky,plánkysack:cibáře obky, , y,
svícny,lam 7, kaditelnice,kropeaky
atd. své , předpistm
cirkernim vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni ulatí a stříbří neboproti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy znaílé na u

. kázku franko bez sávoznosti koupě.
Vie +6posílá posvěcené. Prdce ruční.

Sled veškerýchzlatýcha siříbrných klenot, jako:
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. <Motářené

protony, 1, jídelní náčinízestříbra pravého
i čínského vždy na skladě. ,Sterásleto,stříbroadrahokamybupujszanejvylšíčeny

JAN STANĚK,
pasié a olsolour

Praha I., ul. Kareliny Světlé, čís. 19. a.

S09000000000ta 1000000000000beSpottlodi

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Holkadiy, faráře vo Yýprachtisiek)

doporučuje P. 1. veledůstojm. duchovenstva
urůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. © :

UTZIEXIIX

„INDZDECEZIZÝNENEKKERNKTTTIITTITIICT

V PRAZE,Jindřišskául.1.
Haveloky. — Pláště do deště.

Ganslorésene rohlouí
Pokrývky

na stoly a lůtka.

Župany v každé volíkosti.

ka přesvědčítese že znita mý
A atoest čnátorkomnh

Jí dojakosti,



zapsanéspolečenstvos ručenímobmeseným
vHradci Králové,
s (proti Grandhotelu) "

přilímá vklady na kníšky

=E za 44% až 5%)=
úrok ato dle výpovědi,

900- Složaí lístky ma. požádání.zdarma. "VŘ

Uhlá 5eešíijakosti
pM

„Nepostré Jateinnu,;

nejlepšíochranou*
proti reumatismu

a každému nsstusení všem, kdož jeou odkázání

ve povolánímprodlévati v obladsýchmístnostechneb na venku, jsos nade zvláltadeti Plotéaóbo sboší

s pravé
velblendí srsti.

Zvláště odporučujeme ohřívky

na kolena,Cj nohuažpo
koblk: 1pérK 8>, rukavice

-k S$—,látka na podaloty akazej , 160em. ši
rokou, 1 metr 10—; veškeré

zimní prádlo, břišnípásy, ahrá

'9404600000%400000000000

Všem laneechiivÁi
doporučuje svůj hojoů kásobený sklad

plesových potřeb
jako: hedvábí, krajkové látky, vějíře,

" tukavice, punčochy, febenové soupravy,
prádlo, kravaty, salonní bílé vešty atd,

Fejgl 4 Byčiště
Hradec Králové,

Divadelní ulice.

Hmčňskékolárkya náprsenky.
O00000000000000000000

000000000000%900660000

nítka neplíce,na prsa, nazáda,
y na ledviny, jednotlivéru

vy, jednotl. nohavice, vesty,
" ponožky, ky, střevíce,

papuče s —"Velbloud! entnepodléhá tměnám ta

„k prohřeje aniFřřárůstsnadno,a udržujpři tělostoj
oto! Novývelkýnoměrnoute

sašleme ns po

l Santé1JIL
výroba pletoného zboš:.

Mg“ W Plzmi: Školníul. 8, Říšská ul. 1. "JB

„Obnovu““jij
Časové Úvahy!Rozšiřujte

909000000000000000000000

ji
6

v Hradci

WSilnohopochvalnýchuznání.-*

"dh

"nz,

Velký
Veatila

Králové.S===

f

V HRADCI
atom PALAOKEHOTR.C. 359,

bytech, krámech,.. |

B

wa

KARLÍN

KRALOVÉ
VEDLEORARNDHOTELU.sumu

i veškeré přístroje, obloukové lampy vlastníhosystému atd.

33

Skladosvětlovacíchtělesainstalačníhomateriál:*
Apřístrojeproo „grrědlení

—|

AA0BXGSBX405X S05:

Jan Horák,isoukenník
v Bychnově nad Kněžnou xg

vočsí napožádánío ollekol X
nejnovějších raní pravipravých.

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

5

zemských.v
Cetná uzmámí zvláště z krohů velo

mm důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK Sluze mého ryze křesťanského závodu za

i dobu více než třice"iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na.*

zkoušku.

'VWelejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšenícon! 1

G0BX REJX GSDXGBX

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma Gutho
vemsfvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, knsatelen, kříšových cost
i veškerých chrámových předmětů, jakož $

k opravě pomníků, železných
nábrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se melo
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě amělečkém.
Plány a rozpočty zbotovaji úplně bezplatně a
kústnímu jednání dostavím se napožádánítakléš

bez nároku na cestovné.

Maoho. pochvalnch uznání po race 6hromzovéstátní medaile z výstavy v Pardabicich.

|SRB“ Závod založen r. 1896. "UB

Nejvhodnější oburí pro veled. duchovenstvo
pro zimní čas jes t

RB“ kolumbovka s přeskou
a teploupodšívkou. "iy

Jest to nejpraktičtější obav vůbec mnej
pohodlnější. Jest lehce obouvatelna.Žádnékvě

rování. Stačí asslati obrne chcdlála. Jest
to raj er výrobek v oboru obuvi svelmí ob ý

Objednávky ihned ryřisuje
Jen Hrubý, výrobasp:s. obuvi:

Slatinany u Chrudimě.

|+900500<0000000000000%

W
Uzasnýza ejnooo aAplod nákupní pramen v Rakoasku

koslel paramenlů
rádia, praporů. příkrovů. koberců a
Kovevéno: úáš vůlbo
závoda v Čechách,i 4 k. dvoraýho dědavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Ori. č. 96.

|ovn on? up ra lo ka
k výběra franko.

Adresování vědy dcolovné te výpreluje.



Hvězdné nebe.
. Nová kometa „1910 A“ zvyšuje v těchto

dnech zájem o tělese, pohybojící ce ve vesmír
se závratnou rychlostí, Přadeslavše v předešlých
číslech nejdůležitější poznámky o slunci a vla
saticích, rosblédněme ne ještě šíře.

Nikdo z lidí nedovede vyzkonmati, kolik
hvězd kolotá ve vesmira. R. 1818 pokosil 60
hvězdář Struwv počítati hvězdy tebdy zoámé;
napočítal jich 20,347 000. Leč později hvězdář
Littrov udal počet hvězd na 120 millionů.
Nyní, kdy dalekohledy jsou daleko dokonalejší,
byl by znám počet ještě daleku větší. Zde jest
marno všecko počítání; každým rokem obje
vují se hvězdy nové, hvězdáři znají stále větší
počet komet. Spiše by se sečetly všecky ryby
v scří i řekách, než obrovské světy, vzdálené
od nás milliony mil. Jen malá část hvězd jest
našewa vku patruá. Ale jiš to, co za jasné
nocí us obloze vidíme, poutá svojí sajímavosti
naši pozornost neodolatelně. Za besměsičné
noci vidíme jasně široký bělavý proh na pebi
— Mléčnou dráhu, které lid Fíká též „Cesta do
Říma“. Od měsícečervna, kdy jsou n.cš krátké,
jest Mléčná dráha zcela jasná teprve kolem
půlnoci ; tehdy její eměr jest od severa k jiho.
Světlý ten pás jest skuponstvím obrovského
počtu hvězd, jsk ee dalekohledem s.advo pře
svědčíme.

I jinde na nebeské bání postřehneme po
moci dalekohledu mnobo míst avětlejších, tak
svasých m.hovio, jichž bychom prostým okem
nespatřili. I tyto mlhovioy jeou ovětlem vy
obázejícím ze skupenství muožství hvězd, kc
lotajicích v blíském sousedství,

Většina hvězd plápolá třp,tem měnicým,
nepokojným, třasluvým; ty hvězdy jsou zvlášť
ohromné velikosti, svítí vlastním světlem. Jsou
to stálice, kolem oichž krouží jiné hvězdy,
nemející evětla vlastního. Které bvězdy září
tvitem zvela klidným, mají svůj jas vypůjčený

nejsřetelnéji, má světlo zcela klidné, poněvadě
ten jas jest odrazem světla elanočníbo.

Nejsnámější ze stálic jest nám slance.
Jeon věsk ve vesmíru ještě stálice daleko
větší, které ovšem pro avon obrovskou vzdá
lenost od země nemají pro nás přes svou ve
likost ani tisíci díl té důlešitosti jako sluace.
Skupivy, jež etálice tvoří, nazývají se sou
hvdadí čili ahvěsdění; tato souhvězdí jsou po
jmenována většinou dle předmětů nebo osob
ve starověku vybájených.

Jedoa z nejznámějšíchsouhvězdí jest obecně
unámý Velký Vás čili Volký Modedd. Během
noci vidíme jej na obloze v různé položte.
Myslíme-li ei mezi čtyřmi hvězdami jasnějšími
přímky, obdržíme lichoběšník. Tyto bvězdy
nazývajíce „kola“ Vozo. Pak jsou tři matnější
hvězdy ceřaděné v mírném oblouku, které se
pojí do jedné čáry s jedoím z „kol“; dvě z
těohto tří hvězd jsou nazvány ojí a třetí roz
kou. V těsném eonsedství prostřední se tří
hvězd nachází ce malá hvězdička Albor. Kdo
tuto hvězdička vidí, má dobrý zrak. Arabové,
kteří ode dávna věnovali všácnou pozornost
hvězdnému nebi, říkali člověku,který pro ma
Hohernosti nevšímal si věcí důležitých: „Viděl
jsi Alkor, ale nikoli měsíc v úplbko.“

Pro nás má Velký Váz v noci velice
praktickou důležitost pro určování stran svě
tových. Spojíme-li dvězadní ko's přímou čarou,
kterou asi sedminásobně prodloužíme přímým

eměrem výše, PEjostíjeemo hvězdu na koncimyšlené přímky dosti jasnou, tkvící na konci
mírného oblouku, utvořeného též zo tří hvězd.
Ta hvězda nazývá 60 Severka, také hvězda po
lární, točnová, polárka. Ukazuje nám všude
přesně aměr severní. Jest to poslední hvězda
jiného soubvěszdí, tak zv. Maléhe Vosw nebo
Malého Modvéda. Malý Vůz má „kola“ (čtyři
hvězdy) ve větší blízkosti než Velký Vůs a oj
o jedna hvězda větší.

- Jiné překrásné souhvězdí, jež jest velmi
Jasně viděti blíše Mléšné dráhy v lednu, únoru
a břemnu, jest Orson, k němož patří mnoho
hvězd. Hlavní tři bvěsdy v něm tvoří Pds čili

hůl. Jakubovu v Oriona. Prodloužíme-li my
šlenon čáru, spojající hvězdy Pasu, sedmkrát
dále, spatříme nejjaanější a největší atálici, jež
ve nazývá Sirius. Tato obrovská stálice září
modrým avětlem a uúalezése v souhvězdí Vel
kého Psa. Bliš k Severce nachází so Malý Pes,
který vychází na obloze před Velkým Psem.

Jiných vám známých souhvězdí jest ve
liké množst.í.

Pro nás ovšem jsou nejdůležitější tě.o-a,
která nálešejí k soustavě slageční. ©Kolem
eluoce krouží Merkur čili Dobropán jako
placeta sluncinejbližší. (Jest průměrně od sloace
vadálen 575 mil. km. Planeta ta jest dvacetkrát
menší než naše země. Ve větším okruhu ko
lotá kolem slunce Penuše čili Dobropaní, jsoue
vzdálena od něho průměrně 1076 kw. Velikost
její rovná se skoro velikosti zemé. Naše země
jest průměrné vzdálena od 'slauce 1487 mil.
km, Mars (asi v poloviční velikosti země) 2260
mil, km, Jopiter (víc než 1lkrát větší neš země)
7738 mil. km., Baturo (10'/krát větší neš
země) 1.4676 mil. km., Uran (4'/„krát vétší než
země) 28614 mil. km., Neptun (8,krát větší
než země) dukonce 44876 mil. km. Patrno
tudjš, še k své promenádě kolem slunce ne
chává planeta planetě obrovský prostor zcela
volný, tak že k nabodilé srážce dojíti nemůže,

Kolem naší země točí se měsíc jediný,
kolem Japitera však 7, Sataro jich má 9, Uran
4, Nepten 1. Otočísli ae zeměkuule kolem své
osy jednou skora ve 24 hodinách, otočí sa Ju
piter v 9 hod. 56 m, Satara, v 10 h 29 m
Kolem elunos otcči 9% neše zomé v obrovité
elipse jedenkrát okrouhle za 365 dní, Merkor
za 88 dní, Venuše za 325 dní, Mars skoro zu
2 roky, Jupiter zu 12 let, Satorn za 29", let,
Uran za 84 let, Neptan dokonce za 165 let.
Představme si, jak závratně dalekoa cestu 0
běžníce ty při svém leto kolem slunce orazí,
kdyš na př. Merkor letí rychlostí 476 km za
vteřina |

„Venuše jest hvězdou melášť jasnou. Uka
zoje 89 ua západním nebi jako večernice a oa
východním jako dennice. V lese ze stinného
místa lze ji snadno i vo das viděti. Na pravo
od této hvězdy okazovala se v minálých dnech
kometa 1910 A. Spěla výše aměrem x svubvězdí
Pegasu. Fotografiv zjistila, če aa jedné etraně
jádra komety vyčnívá zoačnější výběžek. Před
10 day byla vzdálena od sluace asi 2 mill. mil.
a nyní letí dále k aevern. Leč dle výpočta
bvězdářů nebude Halleoyva kometa poslední,
která se tohoto roka oa obsoru objeví. Lze
prý očekávati docela ještě tři rozličné komaty,
První z nich svaná „Tempel II“ objevena byla
r. 1873, je viditelnu jednou za néco více než
6 a čtvrt roku na našem obzoro a bude v ú
nora slunci nejblíže. Druhá komete objovena
byla Arrestem v r. 1851. Její dráha okružní
obnáší 6 3 půl roka. Slanci nejblíže bude v září.
Třetí zvána je „TempelI.“ Tempol objevil ji v
6 let dříve než kometa „Tempel II.“ Její okrušní
dráha jest asi táž jako u komety Arrestovy.
Slunci nejblíže bude později než kometa Arre
stova, totiž v Istopada. Jak edělil Bailland
nedávno ve francouzské akademii, byla již ko
meta „Tempel II“ zpozorována na obsoru. A
tak o zajímavé zjevy na oebi nebode nouze.

-——

Volmí myslitelé, kde jste? Co bylo
křika pro španělského anarchista Ferrera!
Ztropeny divé randály proti knčžstvu katoli
ckému v nejrůznějších zemích, A teď, kdy bar
barští Mladoturciutiskojí sveřepým způsobem
statisíce Slovanů, zednářská drašina chová se
zcela klídaě - Nynější čestný předseda české
sekce „Volné Myšlenky“ Machar napsal loni,
še národní individinm turecké jest složeno
z nejlepšího materiálu, že tarecký člověk nosná

kuišní kultnru erdce.. Prý Tareoxo zaručuje
všem lidem osobní srobodu a rovnost všech.

Poea abydefinitivně spořádal osudy naších jihoslovam

ských bratří. — Tak aboze žvanil tedy „nej
lepší Čech“, ego Heliův, pro nějš by nebyla
tresto horšího, než kdyby byl přinuceo trochu
té turecké svobody zakusiti.

Už jsme dříve ukázali, jak to proroctví
bylo předpovědí slepého wlidenca a jak 3 bar=
barsk: a krvežizuivostí pr onisledají Mladoturci
křesťanské Slovany zvláště v Macedonii, lou
plce jim bezohledaš prostředky k získáníkul
tary a zacházejíce 3 nimi jako 3 otroky, Dne3
ještě některé další ukázky.

Mladotarci lákají své sonvěrce z území
mimotareckého do míst, kde jest mnoho Jlc
vanů. Ovšem zároveň při tom se snaší odělati
Mohamedánům pobodlbé místo surovým vy
puzováním staroosodlého slovanského obyva
telstva. Na př. z Bosny již se etěhuje mooho
Mobamedánů do Makedonie. Ačkoli dříve sa
Mladuturek vlídné usmál na Balhary make
donské, (ak že tito ma pomáhali horlivě proti
Btarotarkům, -plácí nyní Mladotorek monfe
ninské slnžby ubobých Balharů karabáčem.
Miadotorci dolbarské učitele a kněze a vůbec
intelligentnější a bohatší Bulhary zatýkají,
různě prunásledají a vyvážejí je do nehostic
ných wíst asijských. B'hem roku jest jich vy
veženo na 600, Miadotarci zavírají Školy, ae
dovolají otevřít chrámy, dávají vraždit bal
barské předáky najatými pobudy, jimž už pře
dem zaračují beztrostnost i v připadě vyzra
sení. Maroé ge dovolávají Bulhaři ochrany.

Turci v oslých zástapach jsou. přečá-«
děci z Malé Asie do Makedonie A asazování
jsoa na opevnění Tarecké državy proti Řecku.
a Bulbarska.

VMakedonii stojí asi 860000 Muhamedánů
proti 1,400.000-křesťanů. Čeho Turci chtějí do
sáhnoat ať staří ať wladí, prozradil nedávno
solunský orgán mladoturecký „Jeni-Asir.“ Tarci
prý jsoa v evropském Torecku ve vátšivé, Je
Jich 7 mil.; ostatních národností jen 2 mil. (Což
ovšem není správno| Stojí tu skoro 4, mil.
proti 41, mil.) Tarci tedy maosídáti říší své
na venek i uvnitř ráz i povaha říše převahod
turecké, národnost tuťecká musí imíti jediné
plnost práv a všechny ohledy. Národnosti ai ne
mohou stěžovati na odaárodůování a atiskování.
Tím to noní — ale oílem jest pouze apovační
říše. —Zrovna inaďarská politika. Nejsou Tarci
a Maďaři nadarmo bratránkovél!

Jeden z předáků mladotureckých dr. Nazim
napsal nedávno (alětuje „Froistatt“) vtureckých
listech o bosenských kolonistech, že třoba bude
zaopalřit a usadit v Makedonii ua 30.000 mo
bamedánů bosenských. VYymohltaké, aby ns
jejich osazení vláda z výkupu za Bosnu ae
chala 5 mil. K jako fond kolonisační. Doufal,
že v 10 letech bude možno onen počet dobře
rozsadít a upevnit. Mohamedáuští Bosňáci však
namnoze se vracejí zpět, anebo stěžují si, še
byli ve svých nadějích zklamání. Kolon:sace
v Makedonii nepřinesla jim materielních vý=
hod. Naopak přisnávají, še pod rakouskou sprá
004 s0 jim vede lépe. Ale jednou z těžkostí kos
lonistů, a jednou z příčin, proč pak usazení
jejich se nedaří, jest to, še majetek svůj v Bosně
za fatka prodávají a přicházejí do Tareoka o
ohuzeni. Aby tedy aspoň toto odpadlo, domlu
vil se tarecký kolonisační komitét (dr. Nazim)
e agrární bunkou bosenskoa. Banka má přijí
mati majetek vystěhovalců za přiměřenou cenu.
Osidlovací komisemakodonskáa agrární banka
by prostě vystěhovalci bosenskéma jeho maje
tek vyměnily: co banka agráraí převezme od
něbo v Bosně, to mu osídlovací komise v Ma

kedonii vrátí. Obé pak jen ročuěspola sčítajía doplatí si — komise vyplatí banka.
Zlatý Mladotarek, který jest „definitic

ním spořadatelem“ osada Slovanstva takovým
hooským způsobem!Takhle nás chtěl „defini
vně epořádati“ Mommsen, tak „pořádají“ Mz
daři Slováky. Tarecký soud solunský odsoadil
Již tak veliký počet člechetných Balharů k
emrti a Jiným těškým trestům, že ve svobod
ném Bulharsku všeobecné jitření se zmáhá.
Rozsudky smrti vykonávají se proti Bulha
rům bes odkladu, Turci nedopřávají ubožákům
tolik času, jako dopřál španělský vojenský



dovedejenompovahaslomyslnáa ideemi volno

bat a né oborýmovjčsalmobce s přese vyžadaje, ahzohom,n

kolika . odpověděli,těm, Bek kbec
1 „Hlaggch s hanobí, nasývajíne zdejší
kotolfigy divooby, om si lyli 16. ledn

počtají trochmPo anicka, bylab aoaměla

by jdeby.
ka elé. pová ani ml Byla

jako shailý „s kuchyně. Ačkoli
však známe dobře její volnomyšlenkářakou činnost,
ečkolinás bylama-ochůsivalnévětšina,nechali

jeme,Z odříkakí napepouškorané fráze „o. ssmikumoderního názoru avátováho“, s kterým. akracbo».
vali- Hdé-již-před-otolotimi- a s-nímě zkrachovala
důkladně právě v čase nejnovějším Francie. Ti
„divoži“ napomínali ke klidu, kdykoli po nějaké
tlustá nepravdě elečníněse ozvalo ve sbromáždění:
„To není pravda“. Slečnajest ovšemvelice chytrá;
enižovale přesvědčení našich pootivých katolických
matek, alo o víru šidovakou a evangelickou ani
nezavadila. K tomu všemu by bývala fečnici celá
ta „moderní učenost“ před očima utekla, kdyby
bývala zastrčila lejatra, s nichě pilně četla. Jest
drsou tí, že by bývaly litaly židle a dokonce i
stoly (II) na „pokrokové“ oběsostvo. Byli jsme
slce hodně provokování školáckou četboa „osví
cené“ dámy, ale nestalo se nie ani abohé čtenářoe

ani ou newyelícímuoběsnstvu.Jestližena bě si pískali boši za kapelnictví synka
jednobo pokrokáře, za to přece. my nemůžeme.
Ovšem slč. Fajfrová by ai chtěla vší mocí získati
aspoň bodně laciným způsobem nějaký tra « mu
čednické koruay, aby jej mohla po českých vla
stech za assistenee. dryáčnických křiklounů uka
zovat. Učeností se už rozhodněnevysnamená; tedy
jest potřebí hledati cesta professora Judy a ji
ných, aby se její jméno hodně po pokrokářských
nivách rozkřiklo. Kdo bylo to pokrokové občan
stvo? Předně to byli ti, kteří vykřikují, jak ryzí
evnogolium hájí, ale horlivě se spojují s největšími
nepřáteli téhož evangelia; byli zde totiž „pokro
koví“* ovangelíci. Dále zde byli přítomní dva s00.
demokraté, kteří ovšem mají učenost větší, než
nejučenější kněz. — Kdyš však sačal mluvili Peč

máknáš, byl neustálepyrášooán, Pokrokové panstvopočítalo na lidskou hloupost,ale narazilo us uvě
domělost katolíků, což ovšem pokrokářský stál za
rezilo. Bylo nutno „anášelivým“ pokrokářta při

menouti, že jsme jejich řečníci nevyrašovali.
de bylotedy „divožské“jednání? Proti z lat

většině mělo velikou kuráá lidí několik. Slč. Faj
frová řekla, že se v přírodě n.kdy nic nadpřiro
zeného nestalo. Zapomoěla však chudinka tuto
frási dokázat. Mohla by zi na př. vydělat 30.000
franků,kdybydokázala,že zázrakyv Lardechjsou
něčím zcela přirozeným. Penfke ty jsou uloženy
pro tskové „objevitele“ v Paříži a souchotinářská
kasa výdělečných volných myslitelů by se zname
nitě zepinila, až by ten obnos slečna Fafrová do
Prahy odvedla. Ozlavorals Machara, ale neřekla,
jak dovede ten muž-j nemilým-pokrokařům apílat
a jak drze dovede Iháti. Taky tatoučitelka- ato
hiekých dětí chválila Latbera, jebožsprosté výpady
a násilnictvíby sama nevěrecká Francie nyní tre
stala žalářem. Prý se člověk nemusízapírati, jak
učí křesťanství; zato podle všeho slečna se hodab
sapřele, kdyš přísežná slibovala, že bude vycho
vávati děti oábožensky, ačkoli jest volnomyšlen

kážkou. Rodiče nh dředaí ráro na svó děti,ale přecesa musejí sapirat, když posílají
trpělivě avou mládež do školy, v níš jsou. vycho
vateli pokrokářští učitelé, Učená sločno, my sedláci
jeme.prošli školou života, oníž sotva. máte ponětí.
Amyvíme, co nás to stálo sebezáporu a námaby,
aby vůbec naše děti vyspěly.a k něčemu byly.
Měla jste nám spíš povědět,proč český poblavár
„V Myšlenky“ dr. k tolik se alobil, když
me<bylo s katolické strany vytčeno, žo se nezapb
rak.Pyoč.jan,tebdyžalovala.nechtěbsmě.pěipaatiti

Habrů: Nínáme54roboti) iPE otrok

dost, jen 00 je pravda. Vědyť jste o rabíny ani
pesavadila. Příště si povíme jiné zajímavosti.
Paau Bártovi vzdáráme za statočná vystoupení a
pěhneu obranu. spdečný dík.

Do Nymbarka a okoli. V nedělidne
©. února o 8. hod. odpol. konati se bude v ho
telu ns „Knížecí“ schůze, pří níž dojde -ku sa
ložení nového katol. spolku. „O důležitosti katol.
apolků ve veřejném životě“ promluví p. F. Šupka,
redaktor „Štítu“. Poněradě so očekává velké ú
častenství, žádá ve slušně, aby katol. stoupenci
v přesný čas ee dostavili. .

Sobělce. Asi před dvěma sty leky postavili
mtarousodliíci čili rustikalísté v Soběicích, jichž bylo
toho času počtem 16 a kteří osadu Soběice tvo
řili, na památku divého suření dobytčiho mora,
jemaž padl mimo jediný malý kus v osadě této
stávající hověsí dobytek za oběť, poblíž nynější
veřejné cesty od osady Sobčice ku Kabátům (Vo
jice) vedovcí svým vlastním nákladem kamennou
sochu sv. Lioharta, kterouž měla tato, pro tehdejší
starousedliky slrntečně nešťastná doba, sůstati i
jich potomkům v paměti. Pozdější pak dobu stala

aa le oboa.Jalo,P edeh čaor

pm > mon Úcýe obec.saběleké,,. povinno —

té nomgamložilaa r děkdonnd“amědtBéham doby © ve emsta od Soblla
ka Kabátům cetáhnousítak, še vedja tato bas
přestřednč vedle smlsdné vosky, čímě ne stala
socha tato povozůmŽiršímnákjedomopatřenýmna
překášku a kolers jedoucí přestopádnáchasa
Škosovala ji různým apásobem. Ktakovémuto
uctívýmí: dotčený 50 přiblátela obec soběloká
vždysoeje. běkéně; Očních roku 1009 vosl
poV.N., rolaik v Sobčicích mmašele s pole, s
mu jeti veřejnou cestou podle této opuštěné sooby

— strhl temto, ač při největší opatrnosti, mandely
na vozenaloženýmisoclíutato nd Vpral

tento
kráte socha tato nepovšimnutou eaže bude takto
památka rustikalistů nivédy pochována. Leč panu
V. N. dostalo se najednou přísného rozkasu s 0
beeního úřadu. At V.N.sochu av. Linharta, kte
rouž strhl, uvede neprodleně do pořádku! Jinak
tak učiní obec na jebo náklad. Z úcty s předa
vylíčené obecního úřadu v Sobčicích ku sbořené
soše jest patra zřejmo, še nezáleželo obecnímu
úřad. anitak na znovu postavenía apravení sochy
— i byl by nade vší pochybnost raději slyšel, že
aříceniny sochy této se vůbec ztratily — ale spiša
šlo obecnímu úřadu o to, aby sovětuukásal svou
autoritu oproti straně nenáviděné a mimo to, aby
přivedl p. V. N, jako ctitele strany katolické, do
značných výloh. Tímto svým roskezem mepolokal
sice obecní úřad nikterak p. V *., poněvadě atr

byla a jest porinna starat“ se o' ovolnčnou,tudíž
všech překášek prostou jízdupo veřejných cestách
—avšsk pro úspora možné rozepře rozhodl se týž
p. V. N. sochu tuto postaviti, jak tato původně
stála. K této jeho dobré vůli přistoupil památky
milovný občanp. V. M., horlivý katolík a nástupce

bějetoh, kterýž nechal socbutato
na svůj vlastní náklad dovedným sochařem p. K.
v Sobčicích znova řádně opraviti, ponechar p. V.
N. toliko porosy, spojené © dopravou stavební
bmoty a sochy samé na staveniště. A uejenom to,
ale aby nebyla tato obnoveaá sochu po dřívějším
zvyku poškozovánu, věnoval týž p. V. M. soše této

doucí na svých posemcích zcela zdarma i velmi
Iné místo. Toto blechetné jedmácí pama V.

nezamlouvalo se věsk obooníma úřadu; tento
noohtél dovoliti postavení obnovené sochy ne místě

Bérazem, ovoloval gibe k tomato poatavoní, aršek
přece pod tou podmínkou, aby se p. V. M. zavá
sal, že aloší jistý kapitál, s jehož úroků by byla
socha tato vydržována. Takovýto požadavek byl a
Jest více nežli směňsým a příčí no zajisté zdravé
mu rozumu; vědyt p. V. M. vzal ma sebe soele
sdarma obnovení, řádné upravení a 20078 pel
veLí zmíněné sochy — jako staró památky, kteráž
nedbalostí obce aobatraostí vrhala jis. mnohá léta
na obec velmi temné světlo. Vykomabtedy p. V.
M. dobrovolně a na svůj náklad oěco, co bylo po
vinností obce Nechcemese šířeji o věci této zde
rozepisorati, uvádějíce nakonec, že p. V. M. ne

bledu tom kladenýcha dal soch sv. Linbarta
vlastním nákladem uměle obnovenouza pozemku,
kterýš soše této zdarma věnoval, na své výloby
postaviti a tím starou památku nadále zachoval,
sočež jemu z upřímného. ardoe voláme: „Zaplaf
Bůh“ Obnovená socha tato byla dae 7. listopadu
1909 slavnostně vysvěcena a vofejnosti odevsdána:

v Hradai Králové.
SRP* Zásilky na venek franko

„ připoslánípeněz předem.- 
Bessamy sdarma.

Různé zpwůny.
|atechvátnéhlstevůn©uíří

fauášíť. Na Mosnvě měličtenáši. Ginaisaito
labuěelckémes hody. Ervavý romále o

tom dne 0. ; V, =
Zvčstoval, jak farát střelil = revolveru ostře na

díme aepoh věklerá slava, roziepčenéonakterá dřív měla obdiv pro ferrerovské b :
-bazeslonské-: „Běsnóní. Iorikélaích-fe* edbtových

natiků — jimž žádný prostředek není dost Špinavý,
níský a hanebný. — Farář Skýva z Citora —

vaplanulprudký em.4 v. bajovaélnzanicení— uchrátil rorobrer a: v'sápětí do
středu mladíků vystřelil, Úžas a zděšení, jež po
totato čínu savládie. bylo s jest ohromné — před
stavte sl takového moderního apoštola Kristova —
v jedné ruce tisltne orangelinm a v drahé hrozivě
potřásá bambitkou, hotov jsa každou chvíli (11)
vpáliti vám kalku do lebkyl“ atd. Ocšem še ta
příšerná historie kojovala všemi voloomyšlemkář.
skými novinami, které hájíce bandity baroelonaké,
padaly do mdlob nad hrozným činem farátovým.
Rozumí se, že správa otištěna byla také v „Nene
Freie Presse“. — Doe 1ó. listopada obešel feráf

ředrolání k trestnímu soada v Přerově. „Dáms ©
o savřít“, křičeli sokolíci. Někteří lidé doosla *

„vraha“ uš věšeli. „Takový trhsn bude nás střílet
jako zajíce?" hulékal jiný. Teď se jenom nevě
dělo, jakým spůsobem a jakýc svědectvím se mů
dostat farář nejbezpečněji do kriminála. Vóude se" *
povídalo něco jiného. Jednomu prý farář prostřelil
klobouk, jinému chuďasovi kulka sa odrazila od,
lýtka, jinému od podpadku, jiný zas říkal,Žedostal
ránu do prstu. A „Mor. Venkor“, jehož stoupenci“
letos provedli baaditství v kapli čehovické, napsal
ještě 18. listopadu r. 1909 cituplné jiné děsaě
řádky, z nicht vyjímáme: „Nepomohou žádné vy“
táčky, farisejské vsdechy a sbošné kroucení očime,
ani obbajoby téch několika věraých a jemu po
drobených stvůr — katolický kněs jde ve své
sášti tak daleko, še sahá po s-rticí sbrani. —
'Saad teď tém lidem, kteří alepě za farářem fl,
obevrou se oči. — Skýva jeat vakutku přísnašným
ujevem církve učící — jest zkrátka klerikál Štva
a nenávistoý. — Svaté konsistoři olomucké
váme na uváženou, zdaž místo Štvaní a lání me
náviděným agráraikům . . . nebylo by lépe, aby“
svaté konsistoř vzala takového Skýru pořádoddá *
„aši.“ std. — Dne 17. listopadu započalo přelíčbal.
Žalobce Škrabal řekl, že dli kolem fary tiše. Joa:
om sanotil píseň „Dobře jest vám, velebníčku, na
faře.“ Boachla rána. Tak zvěstoval človék, který
byl třikrát soudně trestán pro urááku na et
Kulka prý mu fičela kolem ucha, odtazila se od:
semě (11), trofla jeho kamaráda Hlavicu dom
a. Komínka do prstu (1). — „To je darobáckéleš“, *
odpovídal obžalovaný farář. — Obhájce dr. k:
„Konatataji, že je nemožno, aby kulka, ješ!
-kolem ucha, odrazila so od zoměa trefila jedaohb
do podešve« druhého do prstu, ač áli jen jedét

krok napřed. Byla by předchásející řadutrefila
do zad. — Soudce táže se Vojtka, zda jest pravdon, —
jak nyní Škrabal tvrdí, že volal: „Kalla mně fičela“
kblem ucha. — V.: „Nezvolal“: —Hlavice prý
hned křičel,še hoto trefilo do nohy. — Přisešaý“
znalec: „A kde váe to trefilo?* — Hl: „Totdo

ešve.“ — Zaalec: „A 00 na af'byjo viděp?“
: „Nic.©—Zdal.: „A oa nose?“ HY:Nb -jes

„mne to pálí.“ (V září 1909 ležel na smrt nemo
cen. Zádřel si do úlópěje třísku, s Čehoš vsolklá
otrava masa). — Třetí jan Komisek také
zvolal: „A já jsem střelen do preta.“ — 00:
„A oo na ném bylo vidět?“ — K.: „Nic, jenmne:

„jite zabolelo“ — Zn.: „Krev?“ — K.: „Ne“: —
Zo.: „Modřinn?“ — K.: „Ne.“ Škrabal udal, šo
byl v okamějku výstřelu vadálen oď fáry na 8
krorů. Leč"tří svěďkové dosvěděni, to ver chvíli 
ostří hoši byli vzdálení přes30 kroků. — Záslec“
vyjádřil se o přidesené pnšče farářové, že jest te
bračka, jíš so můše užívati v zahradě i bes zbroj“
ního listu. Z hořejší důležitější“ hlavně nobyle
střeleno, jak dokazovaly lesklé skvroy a s0-spočné

Benedáspat an. K hře UročKya “paškytrefily na80 kroků-dopaptra2, podrahé“
4 a nozafaly ne vůbec. — A 00se vlastné“stalo'?
V Oitově byla pronásledována skupina katolieké

j| venkovské omladioy pěti egrárními jtay, jichě“
vůdcem byl selský syn Elnard Škrabal, bývalý
národní sociál, který byl jjž víckrát soudnětre“
stáe.. Ačkolřkatoličtí v zájmupokoje“ vše

| mošně se ahýbali, neobešla se šádná jejich zábava:
bes vyrašování se- strany „snášolivých taky-ksto

"| Uk agráraich.““ A"útočný Škrabal každou cbyíří
běhal ma Ččetojoké vohteletví do Brodktř udávat“
V říjnu na rozmarýnové zábevě porvalí se agrární

| junové s agrárním dorostem < okolí, aby se prak“
toky osvědčilo, jek agrárníci. venkov vzdělávají.
Bylo vystřeleno přitom dvaktáť s revolveru, aby

"| se ukázalo, jaké „poačné knihy“ agrární Ferre
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Zprávy místní a z kraje.
právy dlecésní. Jmenováníjsou:. .

Jan Seidl, aprávoe vikariátu Jaroměřského, dě
kan v Černilově, p. Karel Macháček, správoo
vik. Litomyšlského, osob. děkan v Opatově, p.

'AI. Soukup, správce vik. Hiadeckého, farář v
Lochenicích, skutečnými b. vikáři; p. J. Kuhn,
em. b. vikář, děkan Opatovický na odp. v Že
leznici, čestným konsist. radon; p. Josef Svo
boda, b. notář, farář Heřmaňský na odp, osob
ním děkanem, p. Ludvík Hora, farář v Dali

ofoh, obdržel expositorium oanonicale. Usta
- novení jsou: p. Vinc. Erlebach, farář v Bystrém,

za faráře ve Zvoli; p. Frant. Kulhánek, admi
nistrátor, zafaráře ve Vrsoloh; p. K. Posner,
kaplan v Teplicích, za proz. katechetu v. Po
žíčí; p. P. Meinrad Rotter, 0. S. B, za proz

techetu škol. měšť. v Broumově; p. Jan
irůček, koop., za administ. v Opatovicích n. L.,

p. Frant. Budinský, koop. za administrátora
v Heřmani; p. P. Váol.Wenig, Copitr. 9ss. Re-..
demptoris, obdržel jurisdikci pro Králíky; p.
Vinc. Šetina, kaplan v N. Bydžově. za admini
strátora do Babic. Na odpočinek vstoupilp.
Jos. Svoboda, farář v Heřmani; p. Alois Krsek,
farář v Babicích. V Pánu zesnul p. Jos. Bu
kovský, děkan a farář z Horek na odpočinku
v Poděbradech, 1 24, ledna 1010. Uprázdněná
místa: Heřmaň, fara, patron. fundace hraběte
Millesimo, od 1. ledna 1910, Bystré (u Nového
Města n. M), fara, patron. nábož. matice a Ba
bioe, fara, patron. nábož. matice, obojí od 1.
února 1910.

Slavnost prvního přijet do Harieské drašiny mužůa jinochů v Hradci
Králové konala se za velice hojné účasti vzác
ných hostů a obecenstva na den Očištování P. M
dae 2. února v Mariánském chrámu Páně v Hradci
Králové. Mezi hosty, kteří poctili slavnost tato

Htomností svou, na prvém místě jmenujeme Jeho
ilost vysoce důst, p. kap. děkana a gen. vikáře

Mons. Dr. Aloise Frýdka. Dále přítomní byli vidp.
Dr. Fr. Beyl, kons. rada a ředitel bisk. semináře,
vldp. Ant. Hrubý, bisk. notář s kona. rada, vldp.
Filip Konečný, farář ponchovský. Přichvátaly sem
i vzdálené družiny a to: Mariánská družina mužů
a jinochů v Praze s 9 členy v čele s vdp. P. Ant.
Ostrčilikem T. J. a starostou p. Ticháčkem. Ve
lebně vznášel se prapor této družiny uprostřed
uhráma, který nesl praporečník p. Frydrych. Dále
deputace ostatních družin: starostka družiny uči
telek v Praze slč. Marie Strahlová a starostka
drušivy dívek v Praze slč. Řebáková, pětičlenná
deputace družiny paní a dívek v Kyšperku Besta
rostkou pí Annou Vrtičkovou v čele. V plném
počtu sú ly se hradecké družky slavnosti té
v čele a ředitelem vidp. P. Fr. Zinmerbaklem T, J.,
superliorem a se starostkou pí Hodv. Lendeckovou.
Dále deputace spolku katol tovaryšů a odbočky
Véeodb. sdružení, jakož i jiní vzácní bosté. Po
zdravný telegram saalala družina mužů na Velo
bradě, pozdravy písemné došly od družiny pánů
v Innsbrucku, od družiny bohbosloveův Olomouci,
dražiny paní a dívek v Kyšperku a v Dobrušce,
od družiny kupců v lonsbrucko, od vidp. P. Ant.
Rejzka T. J. ze sv. Hostýna a od jiných přátel
družiny. Jeho Excellence nejdůst. náš srcipastýř
Dr. Josef Doubrava přejal protektorát a
sám prvotiny družiny této v počet sodálů marián

beh přijímal. V dojemné, ano úchvatné řeči, ješde tiskem, pravil, že s úctou a anaději pohlíší
na družinu tuto, na tyto bojovníkypro Boha, víra
a mravnost. — Dojemné bylo tóž vyznání víry,
ješ sodáloré skládali a jež mobutně rozlehalo se
prostorou chrámovou. Při obřadu přijetí do dru
Šiny asaistovali vldp. Jos. Haráň. bisk. ceremonář
a ředitel dražiny dp. P. Josef Stryhal T. J. Po
obřadu přijetí do drušiny poděkoval starosta dru
žiny vldp Dr. Jan Nep. Jindra Jeho Exoellenciza
ebo apoštolskou a blahosklonnou příchylnost
e drušině a na odznak družiny, památ

nou medailku, na níž vyobrasens Panna Maria
Btaroboleslavská, jež byla všdy národa našem
bvézdou jittaí a mořekou, a ma sv. Václova, jenž
na prsou svých obras ten nosil, jejš i mučednickou

krví svou skropil. Povsbudil pak četnépov renemuže, aby neváhali vstoupiti v řady ů mari
ánských. Coě potvrdil | nejdůst. arcipastýt v od
povědisvé, důras klada na to, že tento památný

po Jejž družina si vyvolile,hlásá jasné, žetina Moriáneká zároveň opravdu jeat vlastene
ckou. Zpěvy na choře mistrué provedli ctih. páni
bohoslovci sa laskavého řízení ctib. p. Jiadř. Švo
body. Po odchodu Jebo Ezcelience uvedi ředitel

Schůze městské

t r. Panu Janu Vackovi, majiteli demu a
(Veprospěchmístních otrudjchKuctění parmálkyve p m! lýchk uctšní
zesh. p. Ad. Vacka. —Na cestě vedoucí od přá
delny Dra R. Aniogerá k továrně Němečkově
postaví s tři petrolejové svítilny. — Technické
kanceláři bylo uloženo, aby se súčastnila dne
3. t m. konaného komisaionelního řízení, c. k.
okr. hejtmanstvím za účelem zjištění způsobi
losti transformátorů ustanoveného. — Žádost
majitelů domů ve čtvrti villové „u Střelnice“
za, úpravn cesty vyřídí 80 vo sohůzi vé
obec. výboru.— Žádost pí Josefy Malinovské
za konoeesí vetešniokou postoupení býla živ
nostenskému odboru. — Zprávao nění ve
službě oboc. ohovaného vojenského koně „Chaoa“.
vzata byla na vědomí. — Žádosti p. Dra Alfr
Rudolfa za zřízení elektrického vedení do jeho
villy naproti přádelně Dra Auingera bylo vyho
věno. —. Upozorní se vyhláškou na kursy, jež

„bandouuspořádány v Praze. pro výorik orgánů
[tdravotní' a potravní policie. — Polioejnímu ú
„řadu bylo uloženo,aby učinil potřebná opatření
k jarní prohlídce koní erárních v soukromé
službě jsoucích, jež konána budou dne 15. a
16. t. m. — Dáno bylo svolení, by p. tajemník
měst4 Nymburka prohlédnol a osobně se infor
movati mohl o administrativních zařízeních při

ejších obecních úřadech. — Výborové sohůze
„Ceské Lesnické Jednoty v Praze“ dne 10.t m.
konané sůčastní se za obec měst. radní a lesní

. dne 31.

jm

lesmistr. — Nařízeno. bylo zavedení elektr. o
světlení do novostavby měst. prům. musea. —
Vypsán bude konkurs na obsazení jedné ženské

rose špitálské, uprázdněné úmrtím Katefiny
jparové, P.

„Stavba městského průmysl.musea
do koncs měsíce června již bude pod střechou.
Náklad na stavbu obnášeti bude abi 560.000
K bez vnitřního zařízení. Horlivé a stále roz
větvenější činnosti průmyslového musea po do
stavbě umožní se volné pole.

Výstavka prací účastníků mistrov
ského kursu pro malíře pokojů a kursu lakýr
nického pro napodobení mramoru nátěrem, po
ládaných městským průmyslovým museem
v Hradci Králové, jest otevřena v neděli dne
6. února v čítárně musejní od 9 do 12 hodin
8 od 2 do b hod. Vstup volný.

Jmenování. Micistr veřejnýchprací jme
noval inženýra strojovky Bromovský, Sobulz 4 Sobř
v Hradci KrálovéVladimíraHauka učitelemvIX.
hodnostní třídě az ntétní průmyslová škole v Prase.
— Ministr kultu a vyačování jmenoval blavního
učitele na učitelakém „ústavá v Hradci Králové
Karla Feierabenda blavním učitelem na ačitelském
ústavě a Českým vyučovacím jazykem v Praze a
suplenta na státním gymnasinv Kolíně Josefa
Stehlíka. blavním učitelem ne učitelském ústavě
v Hradci Králové.

M nea doba karmevajm.v olegantnichvzdušných tolletéch a rásovitých orig o
stymech jest zajisté nejpřihodnější pro fotografo
vání. Prostorné salony a pohodlné převlókárny
©.a k. dvor. a kom. fotografa J. F. Langhanse
v Adalbertina v Hradci jí návštěv
níkům všech vrstev všemožšého odlí e umož
dají též fotografování celých skupin. Originelní

pení každého snímku, skvělé eevětlení a pří
padná posice zajisté každého plně uspokojí.

V„B*tlední valné hromadě „Spolkučeských stomegrafá v Hradci l rálové“
svoles opětsě předsedou Dr. A. Rudolf, místo
předsedou prof. V. Honzík; do výboru uzvolemi
ještě 2 dámy a 2 páni. Spolek, jemž vytkl si sa
cíl pěstovati jedině slovamskon soustavu Josefa
Důricha, která poslednídobou publškacemí, kursy,
přednáškami a čisností spolku nadmíru rychle se
MH, zasluhuje všestranné mravní i kamotnépodpory.

. © mou schůzi odborovou pořádá
odbočkaústř. jednoty čoskoslov.číšejetva „Otakar“
dne 10. února 1910 v Adalbertina e 12, hod. nočaí.

Důležité oznámení. Vůsobecnáúvěrní
něinila v zájmu svých edběratelů uhlí

opatření, aby knšdý povoz uhlí pro město
určený byl ne městské váze převášen. Veřejnost
se tímtove vlastnímzájmušádá, aby všdya bss
podmínečně šádala při dodání uhlí-na povosy:do-.

ručení vážního lístku «Jamo přesvědí Vážní po
tření tošo uvítáno bude 00 nejsymapatičtěji, neb jest
Jistěvzájmuodb ;abyměljistotu,žedodáno
mu bylo skutečně vé maožetví eblí, jaké musí:
zaplatiti. Proto bespodinečným boslem všech,
kdožuhlíobjednávají,budiš:Jem stohoobchodu
uhlí koapím,který každýpovos zvigataíhopopadu
na městskéváze převáží.

Zavirání hostinců v t okrem
královéhradockém. Pro
loré: 1. v hostincích akavárnách ne 1. a

„ 9.te vimárnách avýče i

:
HH

vana 12. „nONE
-© ý

: 1. vhostincích, kavárnách, vinárnách b-vý
píra ma 11. bodinu vočerní, 2. ro

pálsaých lího Mápojů na 6. bod, volota(.
Povolení k prodloužení policejaí hodiny může

ti zo zvláštních důrodů uděleno obec. předsta
em od případu k případa.— | Ustanovení
ních hodin soplatí ohledně cestujících při

cloh do botaln neb zájezdních hostinců. Ale
y této vyhlášky trestají se dle ustasovemí

Siva. řádu polit. úřadem (c. k. okres. bejtoaustrim)
a to po případě i odaštím příslušného živavstau
ského opráradsí. — Současné prohlašaje swsdejší *

hláška se dno 4. dabna 1906, č. 4376 lobote
předmětu se tykající sa zrušenou.

Záleční úvěrní ústav v Hradci Kzbl.

War viladů 31. ledna 1910 celkom 23,639,790a
Záložna v Mradei Hrálové. Výlassa

H
w"vé š
iEí

Vybráno K 122.995-—. Zástatek K 1,670 14816.
Záruka. Závodní podíly K 78.712393. Fond re
servní 118 88410. Fomd pomsijsí K 39.002956.
Fond pro kursové rozdíly K 27.751.09 Vlastaí
reality K 159.796-60. Cenné papiry a přebytky
K 258.816'76 Pájky směmečné K 483481897.
Půjčky hypoteční K 1,290601-19 | Úhrnem' kor.
2,80317912. ©

Spořitelna Kralohradecká. V něsíci
lednu 1910 bylo vložene K 822.18580, vybráno
K 89771680 Btav vkladů koncem ledna korán
18,469.986-.92 Na bypotéky- bylo-nově půjčeno
K 56.410.-—, splaceno 83.960 05. Na bypotékách
kosoem ledna K 10,134.39961. Zásoba osmsých

p K 2,970600—. Ulofesé přebytkykoráa84451
Společenstvo oděvních živnosti vTře

bechovicich komalo dne 24. ledas 1910 svoji
tádnon valaom bromadu, která mimo členy daň již
noplatící a zástupce důletotva navětívena byla
neš 50%, členů. 15 členů svou nepřítomnost táduč
omiuvilo, ostatní stihne pořádková pokuta. Oslirom
kosáno © výb. echůzí a 1 mimoř. valné hromada.

ich kuze, kerý edl Notudojtí měšt.kani , vedi u ejší měšť. koly p.

Bajer. Pro stírení pokračovací školy povolenob.
nos 200 K apředsedovi vtom eměra důzy In
strukce. Mimo to usaeteno přistoupiti do okresní
živnost. jednoty vHradei Kr. a delegátem srolen
předseda. Dále osaesemo pořádati praktický kurs
krejčovský. Přes bouřlivé předavěsti vykonán
volby zcela hladce a úvorač. Předsedou v taj
volbě pěti šosti

výbnrů rovněž tak svoleal pp.: K. Lorenc, J. Me
lichar a E. Mojatřík. Veškerý příjem činil GÓ K,
vydání K 41757. Z u twlšjeno 8
a starým, ka práci ýmmlsrám
po 4 K. Dále koustatováno, že tovar.
Jdou čile vpřed. Téhož dne ns pamět
sloužena měe, která Četné byla navštívena.

ETřebochovskésnmosprévy.:
všech sdražení socialistických, a
živnost. společenstev po zvláštoí úradě zaslali
naši městskou radu následující projev: Pod dojmem

jasu. sdrašování, tímto podoponnékoz sdrašeníobracejí se tímto epsasé korporse ma
sl. měst.radu 6e slašecužádostí,aby občaz me

hi

kusovati Současně žádáme a prosíme,aby byl
tržuí řád pro naše trhy upraven a přísně dodrže
vás. Zační'tohoto tržníhořádubadiš vhodný způ
sobem mnaveřejnost pablikováno. V prvé řadě
buďtež zdůrazněna práva přímo kopujícího obe
censtvaa ostatníživlovébaďteždopř fslska
kolejí odkázáni. Pro okaměitou kontrolu správné
váhy budiž každému jednotlivci poskytautu mož
Best přesvědčiti se na obocmí váze, která o
týdním trhn postavena budiž k volnémupoužiti—
což zajisté boz velkých nákladů jest
Opatření toto zajisté s obou stran t.
eonstva, tak i solidních prodavačůbypřijatoaprávnípojembylby
nách utvrzován. Konečné slušně žádáme, aby
né záležitosti,zprávy, otatistiky a informacej
týkají věcí obecních a veřejných, nebyly, jak
tema dosadsvykem — pouze uveřejňovány v
tiberu“ — který je ým 1
censtva, ale i vlistech oboa
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„Mm bdíti Pobii
ale ndjeho, sechoráráním. 8) Pabl| náněno )-.

"doku mad, jelonu. alnétíkiedo
r italetrí kláde

ky schválenínového. řádu. 4) Váha bude
smístěns ne
konstatuje cc, še

tršišti. 5) Ohledně aprár v novisách
á rada je ani nežasílá

asi nemá vlivu na uveřejňování jich (I). čímů toto
přání, pokod ve týčestižoost, jsoubespředmětoy.
— Nyaí trochu kritiky. Kdyby tržní řád byl do
stačitelný, proč v ;boda čtvrtém alibovati umlstiti
váhu? Pročv bodu druhém mluví se o možném
bdění policie nad jebo sachováváním s proč tam
-raději nestojí věta: po'icejním orgánům se nařídí:
bdíti nad jeho zachováváním?Čí to také nespadá
čokowpelences'. měst rady? Odůrodnění 3. bodu
jest nedostatečné a chstrné. | Zašní tržníh: řádu
jest natno v zájma veškerého obecenstvapobliko
vati. O.k. místodršitelatví patrně uzmilo „tršní řád“

také zs „dovtažitalný ... Zaění posledního boduje přímo klasické. Věříme— ale dost neradi —
-še městeká rada oemá vlivu Ba uveřejňování správ
v „BR.“ — které nesou rás přímo úřední. Což me
pokrokářské obecenstvo nemá práva. aby dotyčné
tprávy uveřejňovány byly i v listech napokrokář

? Girena katolická při dosavadním mesprave
„diivém řádu volebním as př. nemá toho čseu
v obecním sestopitelstva ani jediného stoupence,
-ačkoliv při pomérném právu blasovacím byla by
pojellnější stranou. oo. demokracie má tam své
enpence, kteří referojí o obečním zasedání
© „Právo lido“ a „P. Obsoru“. Městskérada zase
se vzhlíží ve svém „ratiborském“ srcadle; je
Bomstrana katolická, nejčetnější, průhledným, třeba
„Dismarkovským“ spůsobem jest o své práro obí
rána. Nyní teprve my stoupeoci nesociájně demo
„kratické straoy vidíme,te jamechybili, kdyžjsme
mamítli návrh e0c. dem. zástapců, aby náš mani
est byl adresovánma obecní sastapitelstvo u piko
iv na městskou radu. Obecní zastupitelstvo j.stě
by bylo spravedlivější. Než všeho do času...

Zase divné hospodářství v Dobře
mleleh. U nás užívají sterousedlí rolníci od ne
paměti některých dílsů Jess a polí, aniž by obci
Sa to co platili. Letos poprrá se řeklo, aby každý
al aapoň tolik, coby se zaplatila daň a jiné vý

daje. dé stím byli erozuměni; leč p. důchod
mímu velkostatku Frankovi ae nelíbí, že by měl
dát několik s dílců obecních, Im kterým
mabyl práva užívání jeho oblebodárce koupemím
-živností od rolníků. Tadižs p. starostou ae smlu
vili, aby dílce byly od obce ukoupeny za cenu
fgěěžně nízkou. ivíme se p. Fráokovi, že dbá
© posilu právavého pána, sle jsme krajně rostrp

ti návrba p. starosty. Staroneedlíci nechtějí
obecní akracorati, A pak jest otázka, zda

„má p. Frank vůbec právo každou ohvíli kupovat.

„la př. pas Fraak amlavil sp. Mánkem výměna

i
5

„majednoa přijel p. Weinricb a bylo po všem, fell,
„do p. Frank nemá k takové záměně a kopu pro
aě) práva. Myslíme, že jest o kapovati

ves, stelivo a podobné věci. Ale kdo by e ním
ebtěl pít litkup naodprodej polí a lesa, ať pama
taje, co vyžadaje prospěch obce. My chceme obecní
aemovitosti udržeti vcelosti, abychom si tak adr
dali také více nezávislosti. Pokud jest nás sousedů
+ Dobřenicích víc, neohoeme- obecní pozemky dě

Častelevšee. Letošníhoroku — jako již
vice let, opět mde aldlící hraběcí rodina so

Řkernbergu podělila ma 100 dítek a 27 dospělých
ným oblekem a obaví.Fnse Veúd

6 rosdíle e ost s

s.očí podaoranýnh Co jediná raka dovede způsobiti 1 Kéž Pás Bábodplati naší hraběcí
:rodiné, co chadině prokázala|

Ze spolku sv.Ludmily vČáslavi. Vý
ročaí valná hromeda konána bylav zasedací síníradaicevneděli35.lednau přítomnos.i85členů.
Předsedkyně pí vrehní | vá Heyerová po
krátkém uvítání udělila sloro vdp. děkanu Jos.
Foltovi, který podal správa o činnosti vysoce dů
lešitéhoa blahodáraého spolku tohoto sa uplynulý
optávní rok. Vedle ných menších nákladů,

svitltí nelsky saskoatsmlsky caslonží, še přispěním jeho obmo
vemy byly všeckykříže kolem města a restauro
vámo bylo dle návrhu architekta p Hilberta staro
dávné sonsoží Mariánské na hlavním náměstí.

É

dáno absolutorium Při roibě nového výboru, sv0
byly (p. 6 činy: Bayerová, Backová,Čadi

koadených volbách projednávány byly volné návrhy,
z míchž přijaty byly všeohocným soublasom várrh
pí Radilové, aby úmrtí členky oznámeno bylo vědy
apolkovos postlicí,abyse moll spolek korporativoč
pobřbu súčastelti a návrh vdp děkacs, aby povo

ných návrhů byla schůze doslovem vdp. děkana
ekončena, — Tichá. uprostřed ruchu života veřej
ného fakřikase strácející práce spolku av. Ludmil
má při coepatrných sádujnich prostředcích našic

liký. Les doutati, že i uadále vetkávati se bude
s těei oytmpatiemi,jímž těšila se jiš od pačátka
svého působení přes všecky ty v lají se skrývající
i veřejsě občas ae projevující výpady proti její
podoikáním. A k tomu spolku sv. Ladmilypřejeme
hojnéhozdaru!

Potěby u Čáslavě. Skapiny naší milá
deže horlivě jsou činny, třebaže v novinách
o nich málo zpráv. Všeoky skupiny každého
měsíce pořádají pilně členské schůze. Též vý
roční valné hromady byly pořádány již téměř
všade. Na valnou hromadu v Adamově, v Bra
čicích a 30. ledna do Březí zavítal náš prote
ktor vip Maxmilian Smrčka, kaplan z Potěh.
Na táto valné hromadě měl vip. M. Smrčka
krásnou přednášku o tisku dobrém a špatném
a o důležitosti organisáce katolíků. V této sku

pěknou přednášku měl při poslední schůzi
druh Hart. Ke konci sohůze vybízel vip. M.
Smrčka všecky přítomné (200 mužů a žen
z místa a okolí) ko svornosti a lásce. Nato po
děkovala družka Tonička Klemákova jménem
skupiny a všech katolíků v krásné řeči vlp.
M. Smrčkoviza vše, co pro katolické hnutí u
dělal. Pak předneseny od družek krásné básně,
zazpívány některé národní písně a zazpíváním
„Kde domov můj“ a „Hej Slované“ tato schůze
skončena. Na plesu katolické mládeže v Potě
hách pro kat. ústav učitelů v Bubenči vybráno
4 K a na hasičském v Bračicích 3-10 K. Sku
plna mládeže v Bračicích z čistého darovala
10 K na millionový dar Ústřední matici, a 10
K na katol. ústav v Bubenči.

Dašlee. Letoňal krátký masopnst vykazuje
poměrvě k jiným letům více zábav: hospodářský,
hasičský, křesťansko-ršeodborový, ochotnický — a
anad i sokolský — a merendca se skončí. Maso

„Svornost“ dne ©. ledas. Ačkoli téhož due pořá
dána čtenářským spolkem „Halek“ akademie (která
snad měle sa účel odvrátiti obecenstvo od účasti
ua oDom.plesa). nicáléně plés katolidké besedy
dopadl v ohledu mravním i hmotném neobyčejně
příznivě. Vneděli dae 23 ledna mělo Všecdborové
gdružení křesť. děloictva svůj I. ples, jenž taktéž
honoslti se můše úspěchem mravním j hmotným.
Zábava na obou uvedených plesích byla srdečné
nenacená; žádné škrobenosti, žádného vyvyšování
nebylo, tak še byl všeobecný blas účastaíků, že
osy dra plesy náležejí k nejsdařilejším plestm
místním. Věem p t. účastníkům obou plesů vo
láme: Dáli Bůh — sa rok na sbledanou!

Kutná Hera. (Návětěvycizinců). Podle

výtahu se zápisní knihy cisinců hostila staroslavnáora Kutná vroce 1909 17509 návštěvníků, kteří
sem zavítali ku problídce proslalých bistorických
památek. Do počtu tobo sahrnonti dlašno 217
bromadných návštěv různých škol a vzdělávacích
ústavů. Bok 1009 byl po obnovení velochrámu
sv. PanoyBarborya Vlašskéhodvorananávětévy
cizinců nejbohatším S potěšenímIlse uvésti, že i
rok letošní dle přih jiš nyní docházejících
bude rokem přečetných hromadných návátěv a vý
letů škol

Hazané agrární násilí a podvádění
v Bělé u Přelonče. V pardab. „Neodvislých
listech“ objevil ee zase článek od zaámého dopi
sovatele z Bělé. Stala ne dle voloč myslící hlavy
jebo hrosaá věc. Dra pp. učitelové zdejší odvážili
Bojíti také oa divadelcí představení, které sehrále
bukovská katolická mládež. Takový sločin se u nás
seodpouští. A proto saámé tři hlavy, s nichž po
naší obci rozlévá s0 záře do té kierikální tmy,
zagediy kporadě- a joden =mích, namolivsi péro
v známém bělském „abráriu“, sedi zi sa pec a
etrhal celé divadelní představení katol. mládeže,
jak jes ma „velad“, od pece rozpáloná fantasie
napovídela. A tato „pravdivou zprávu“ připsal ne

isté charakterní
jednání, jevící velikou iatelligenci, kterou se

stále ohání! Když pp. učitelové dostali do
ruky oasa let, opravdu litovali dopisovatele, jak

anížil a samí uašincám pověděli, co list obsa

s

peati takovou podlou lež, přotože
ojeni a jakovšichal přítomní

dobře se bavit Věřímerádi těmto pp. učitelům
a.děkujemejim,žejsouk mašístraněspravodii

oharakterníchmgr nyvážiti. s. správy
s našichpohůzi,známejiš dávno£ „Neody,listů.“

£ toho dostává záchvaty
proti- všema katolickéma,Tu tma klori

kální,kterou tu udělal Dr. He no 0 nemoboanaší rokáfi svými - rosptýtit.
svali P jekonsi „eletrika“ af s Hradce s nebylo

pivak stanůAalobíe pokrokubyloato je k ulosti.Azlobíse pokrokáři
n ed salólt každého mašloce, jak jen

mohou. Kdo oa př. s femeslalků jen poněkud
není proti „klerikálům“, nodostene ko správě sui
zlámecon vařečku. kdyby třeba bledy umíre:.
Jeden takový nebožák prohlásil, že k válí tomu
že hlásí se ko katolické straně, musí 50 S08
vystěbovati s obce, kde šil uf jeho praděd. To je
asi ta pravá volnost smýšlení, o kterém pokrokáři
tak rádí mluví. Stará robote, kterou se lidé straší,

| B toma, co sakusíupřímný katolik od pokr skářůi agráraíků. „Zničit.
bes milosti každého, kdo nejde e uámi“, jest jim
heslem a skutečné tak si počínají. Doklady jsou
po race A postupuje se spůsobem přímo dábol
ským, aby se ubohé oběť nemobla bránit. Pomocí
svých lidí štvou našince A tím úmyslem, by je pak
mobři pro nějaké ukvapené slovo vláčeti i před
soud, jak nedávao se stalo, ale dosud všdy jim
skleplo a s dloubým nosem a lehčí kapsva od
táhli. A přece i v takovýchto okolnostech hnutí
naše roste. Katolík stojí pevaó, i když se ne sěho
všichni vrhnou. Kdo bo eli? Myšlenka, že bojaje
a trpí pro ové přesvědčení. Takových katollků
£ přesvědčení mimo u nás již více. Daj Báb, aby
jich přibýval» stále. Pak naši pokrokáři a jimi
vedení liberální agrárníci jistě umikoou, blikavé
lampičky jejich pobasnou a zazáří u nás slance
spravedlnosti—Ježíš Kristus. Něktei sorganisace.

Z Nevé Paky. (Změny osobní u okr.
hejtmanství.) O odcházejícímp. c. k. okres
ím hejtmaau Dru Peckovi otiskujeme k váli
nestrannosti objektivní posadek mladočes. Hoř.

Pace pověřen byl správou okr. hejtmaoství v Kutné
Hoře, kam v několika dnech se odebéře. Správu
polit. okresu novopackého vedl od 1. říjoa 1903,
kdy okres ten byl ařísen s sískal si nepopíra
telné zásloby o kultorní jeho povznesení. Rosvoj
Školství i ústavů kulturních nalósal v něm vědy
borlivého a účianého podporovatelea také v obo
rech národohospodářekých byla účinná jeho pod
pora patrné znatelnou. Každý podnik, ať kulturní
ať ku povznesení blahobytu sméřající, naléssl v p
Dru Peckoví apřímvé podpory a nejsou ojedině
lými případy, te mnohé blahodárné zařízení sám
vyvolal v život. Také školství odborné a snahy
po vzdělání průmyslovém měly v něm podnikavého
přítele. Z doby poslední známa je také jebo vy
trvalá a obětará člonost, směřojící k odškodnění
krajin v okrese hořickém, postižených hrosnon
živeluí katastrofou zo dne 12. září m. r. Škoda,
že ma nebylo dopřáno, sby za jeho správy čin
nost ta korunována byla sdárným výsledkem.
Ochotně a rád dbai o kulturní i hospodářsképo
vzBosení svého obresu více, neš mu úřad jeho
ukládal a to je opravdovou jeho záslubou, kteroo mo
ani sepřítel upříti nemůže, A při nynějším větru
z Vídně který politický úředaík český neměl by
nadbytek nepřátel? Přejeme p. okr. hejtmanovi,
aby v novém jeho působišti potkaly se snaby
jeho s takovým porozaměním, s jakým je oledovala
v nynějším jebo okrese ona část obecenstva, které
nejde o prásdný, frásovitý bombast, nýbrž o sku
tečnoa a poctivou práci!“ Ktomuto spravedlivému
posudku připojujeme i-my rádi slova uznání a
díků, že jak svým úředním působením, taki pra
videlnou návštěvou chrámu P. snašil se působii
ku duševnímu i nábošensko-mravnímu | povomesení
sdejšího města i kraje novopackého. Správou okr.
hejtmanství novopackého pověřen byl vrch. okr.
komisař p. Oldřich Kozlanský, který působil do
sud při okr. hejtmanství v Rokycanech. V poz
dělí dne 7. února pořádá úřednictvo zdejšího bejt
maaství večírek na rosloučenou se svým chefem
v hotelu Mackové.— O sirotčinci rozepsaly
se zase jednou jičínské Pokrokové listya za nimi
Pochodeů hořická. Copak se stalo tak hrosného?
Nalezlose tam děvěe choutek přímo pervereních,
které často se sirotčince uteklo, pod čisím jmé
nem se udávalo a zase spět přivedeno bylo. Byvši
usvědčena z krádeže, utekla dne 14. dubns m. f.
a více se nevrátila. Při výslechu přiznala se k
růsným nemravnostem, páchaným nejen vo světě,
(ku př. s koadukterem na dráse!), ale i s jedním
chlapcem ze sirotčince, který byl i soudně potre
stán. Za to za všecko je ovšem zodpovědns správa
sirotčince i místní duchovenetro, které prý bor
livě navštěvuje tento ústav a přece tomu medo
vedlo zabránit. Milý p. dopisovateli, jste-li Žena
tým mužem (s dle znalosti poměrů v sirotčinci
se zdá, že ano) a máte-li rodina, může se Vám
jeátá všelicos přitrefit, še si nebudete třeba vě
dět se svýmdítětemrady. Strkáte-li vinu ma p.

faráře, ktery tam jdejednouza čtvrt roku «
vídat a je členem karatoria, které za celých6 let
nebylo ješté svoláno,snebna druhého knéze, který

Vám museli říci, že soudíte poněkud nosprave
dlivé. Nejvíce Vás asi pálí, že zdejšímu borlivé
ma kněžstra, které čestně a věrné plní povin
Dosti své, nemůžete nic čpsteého vyčíst a proto

a potuKapoboa A blE oíaoahle. ysto ili. bázset čpízos po
ctihodnésestřesa všecku její námalu, la které
se málokteré světaké dávče může odbodlat, to



osd liahváři Bernecazi. Des 3, lodes

oem Bulharů, £ došivotníma i ři a 10
do Šnláře na růsnou dobu. porsitní. pro
feasoří bulhorští podali taroskýma vysignoíSofiiresolnci,vníšžádají,abytrs ly
aměněsy zsbo smíraěny.Balhacský národ
v krajním romechvění připrazaje se k

A volní myslitelé — jeko by pe o

v

italskému židovi šláplo na kaří oko, vzbogří
4 lidé celý ovět. šlevite, jak působil židov
ský tisk děcooa vřava několik let pro Dreg
fasea, jak už deset lot ae dějí pokusy 0 vy
úvobození Hilenerovo? Oo na tom však židům
sáleší, še se v Makedonii katanaje tisice Bol
baré že Mladoturci sledejí barberskou po.
tiku vyblasovací? A teď si představte očenost
© prorookého ducha blevy syna Heliova, ktarý
aspeal, že Tarecko zaračoje všem lidem ogob
sí svobodu a rovnost všech a že „přímý
kmeh asljský“ se stane krysta.isačním bodem
esskupení národů balkánských!
. Velká reklama pro Jidáše Ička
plotského. Arénana Smíchově připravuje na
den 12. února dramatickou báseň „Jidáš Ska
riotský.“ opráva už předem dělá kusu ob
ohodní reklamu, sdělojíc, še tendence kusu
je protiklerikélní. To se teď vyplácí. Mobl-li

z potesko pokrokářůMachar chváliti Neronaa jiné římské katany, proč by saw jiný ne
spekuloval na igaoranci „pokrokášá? omývá
ním Jidáše ? Redakcím posílá ředitel Smíchov

tkých divadel a sutor p. Fosel tištěnépřpley, v nichž jest výzva: Byli bychom Vám
véjmi zevázání, kdybyste sám mohl adělití
i u někoho, kdož by ve Vašem městě pra
coral — sa honorář — pro návštěvu odpoled

oh představení „Jidáše,“ ješ hodláme uspo
řidat pro venkovské návštěvníky.“ Naposledy
el zřídí snad umění Fenolovo. placené agemty
pro nejnovější amělecké zboší prima kvality.
A tak některý pokrokový šarnaliste „10 K
I více“ vydělá si denně čilou agestoron. a
10 slskaných hlav aš třebas koraaka dobrá.
Už nyní jest vydán cenník míst. A redakcím
ve odělujedále: „Chtěl-li byste býti té ochoty
(jak umělecky řešeno l) s v práci nám pomá
bati tím, Zo byste v každém člsle fivého ča

lsu otiskoval správy, jež bychom vám do
dali, račte na snamení souhlasu smslati nám
číslo, v němž připojená správa bude otištěna.
Prokážete tím velkou elašba šíření pokroko

vého názoru. Dle Du saslel bychVámi delšípojedoění o dobé Ježíšově pro fenilletou nebo
sábavocu příloha. Netřebapodotýkati, že volná

Aodedla k představení „Jidáše“ badou Vámk sloi.“

Dkrátka apel jasný: Pokrokový literáte,
sední k ploé mise! Já tú dodám rozoma 2
„volné myšlení“ cám, ač se trápit hlubokým
stadiem? Pokrok ofbudeš ansůno a rychle
odevzdáním fouliletonů (třeba nadtěného). sa
sečím. Ne reklémním Jídtku čteme také: „Vkos

. ný tiskopisysa ceny mírné dodává...... s
8pak: „Vojenskákenoslář Janouškovce . 
7 Te jest otázka: 60' na teborop vojac=
myšlenkářekoo obebodníreklamu řeknou kroby
umělecké z Národního e Vinohradekého diva

da č budou pocede tato divadla vydržovatisl obchudul cestující, kteří bypo českých vle

vstává Slip konkorenoe. Tu máme též jedensvětlý doklad, proč okotečné urbění málo ca
U pás vyplácí. Burnamský buben reklamy dc

mění do míst, kde se lidé bodně zasmějí sneb,
"kde se uxojí jejích fanatismus.

(Sněm králevoáví: Českého konečně svolán,
-Vé čtrrtek dne 8. t m byla první sohůze
V"poslední chvfi při ohlášení zasedání sněmu

' vžně se na-obou stranách vyjednávalo. Sněm
svolán jest přes to, že se národnostní tábo

hedohodly. Svolání sněmu jest prý za nynějšíc,
okolností pouhou formalitou a sami Němci po
Važují osud českého -sněmu za szpečetěný,
Němci diktují, že připustískutečnou práci na

$němě, až Čes
projednány něm. úárodní požadavky, a aby
„Uddhové v příslušné komissi ukázali předem
svou blahovůli k něm. požadavkům. Přes td

že nebůdoujl ti
Štení osob.hy dr. Boplogra prohlaě ně*vyřízení pivní dávky, osvo.

ou
p Česhům. :

(s. „DrčKramář hrosl: Na achůši v Hóřivloh

pravil. E Kramé„že n
-„dkého spěmu, dopllít po dobrém

„hýši docilena,po BOK a rař většina.po„SArÁ „B0:0, to, „aby, „jak A
radě, praoovalo se i ná slřskatízemí ém.

i
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wekaždo"o
dle výpovědi.

Eskont
směnek a faktur.

Směnárna.

Skladiště.

Stavební úvěry.

Filtáita v Stniloch.

Velkoobchod

2 UHLM A
Filálka v Praze.

((Josefské. náměstí. — palác Obchodní
a živnostenské komory).

Expositara,v Turnově.:
L

P zpoánné
dle poměru svých

Bedlanikdy ©pořádekv li, nýbrůjon oto,
a o pořádekvaby mělihodně ministrů. P omini

y

Eá

stra jihoslovanského, bude rozh
Jihoslované budou částí pariamentární
či nikoliv, .

statné banky. Nato hr. Khuenaísařskýmzm90
něním sněm odročil do 24. března a podal
šádost za propuštěnou. Ale mocnář demisi u
berské vlády nepřijala vyslovil zásadně souhlas
s návrhy vlády v příčině uherského

huen-Hedervary činí přípravy
kvolbám. Jakoministr vnitra vstoupí v každém
komitátu vo styks několika vlivnými osob
postmi, aby vyšetřil náladu obyvatelstva. —
Po přeštení odročovacíhe reskriptu uherská
sněmovna sohválila velkou většinou návrh
kterým se zakazuje poplatníkům platitdaně
vládě neústavní, které se takó popírá právo
k uzavírání obohodních smluv. (0.

Pa bojí Mosa Ruskemha vícdsem ují. Mezioběma státy také
Edohodě v otázkách balkánských. Die zpráv
z Italie arcivévoda Frantiéek Ferdinand v ú
noru přijede do Petrohradu, kterážto
návštěva bude prvním krokemku přá u
sblížení obou říší.

Zmatky 9 Twrechu. Sotva že poněkud u

Tstoupilodo, pomalí mieteti oině v budověŤsněmovní, d [ již uase zpra jist, Berá
svědčí o zmatních v Tuřesku. | Bratr mímisita
spravedlnosti zavrašděn a dice prý omylem,

[|vražedný útok platil vlastně ministřu spruvo

dlnosti. —vojenská opatření Turecikana kranieleh ch a připravovaná mobřlisábo
části turecké anepokvjují Bulharsko:

Zprávy organ. a spolkové.
Valnásohůue křesť sociái.

alnouochůzisabějři NÍ by .
: :

, Herl delšířečí,v urny ppr a

P chaiitatívníčinnost spolkovog v uplyaniém opět|ním roce. Jednatelské a Činolišídb
kladypro zahajovacířeč.P bylo:6 vadě
lávacích předsátek, spolek úlestafise čibáěji

agendě katolickéhosjezdu v srpnu, k polí+
. Mieeto| do Smržova, mezi chudé

196 K a na ebíém vyplatil 145
'ošatil úplně jednoho sirotka a připravil vhteěkí

Gěvěntkm,rpesronáte oxyt>E byl. rětovéno K je
nálešňcu

nadílku služebným
| děným. Klem 450
účelům. Pokladní apráta | vykasovale

ství, takt“rovnováhu ve spořkovém hoapodiř

obr na milé vědomí. Volbou bylo povděee: tě: kolikosvědšených pnacovkic ve. opadkovéněživoté.
Ža předsedkyní zrolosa la pá B. Hobakový,

desažadaízasloušilía předandkyně
plM.Rosováprochuravost,úladasvéhose vlale.

: pá B. Jiretková (adalo
„plM. Bosert,pí R. Nosková(

Do výboru byly svojeny

|telkoo), pí AKiealichová (pokbadaí),pi B Úbsoná
a al. A. Eiglosá (knihovaiceny), pi Ž. Bonksná,

pi. ronny pí k konáa A A-ČenLnáhradním- J $ ©
ji : v i | ' o *.

PřiFonf:hdh W ok otóA muzu©otPo
d z . :

M8. mání vkruzích,pro zetěbyl ná
,Zdař,Boh! 1
. . | Věeedhor. křesťan, děl
„njetva pra království | údbýzalo.dna.2.
| 4m. valnouhromada, na níž jpo čilé debatě
.297hlasy prati 47 roahodanto,ahysídlo adra
(daní zhelalo nadále v.Hradní.Králová... Odo
. Jedno vsdp. dr. Šala měl, veliowvýatižnou,, bla
bece,promyšlenoupřednášku.o sociálníšp BO
jišťorání dělniotva,která vyslechnuta.s valikým
zájmem. Přítomný žíšaký poglaneo p.V. Mymii
vec pak přičinil něktaré-věonépoznámky, kuky
nějšímu: stadiu. otázky; pojištání“ Právě. kagojiští

-poslancito«byli, kteří.otáskoutolik.pedljrou
ráznějia prakticky.hanli; oni mají:záslahu:o

pekmanenání výbor' k; umanimě
j Valná. hrotnada.skon

"dělnietva+-odovadalů adsnads: v.

"Jeho Milost. adpověděl-'mávinýiki,

otoovskýmníslovy obj rané5 bela“ Dan28.hodit konalosté



k
kolportérakou. Ve schttzi této stanoven určitý plán
další činnosti naší a ustanovení všichni činitelé,
kteří jej budoa prováděti. Bůh dej, abyvše šťastně
skončilo, jakzdárně sačalo ! —Panům sgrárníkům,
ktelt se divili, ša jsme do jejich echůze voličské

nepljšli, že jsme měli pro to dů
všelíjakéKévata achy £ pán nechtělipelach
olouchati —známe to již dávno!„Hlasům z Ven

kova“, povídajícím, že náš „Senorá“ p. farářKosečný na schůzi p. kovu zejřidkl, poběírudiř:
ei netroufal obhájiti našeho katolického progtaímu,
sdělujeme, že věc se má trochu jinak. Pan farář
Konečný jest 1de teprve asi 2 měsíce, není

l naHánkou rada, a nemohldo nahůseJi
Oemhamati .he neobříkl,že tamnepniří.bhajov ho programu nebylo vůbec třeba
" té nchtsi, jelikoš p. poslanec Brdínkomél ob

hajevati činnost agrární strany: a. svoji vlnslní.
Jak to provedl, mohl by nejlépe povědéti sociali
stleký protiřečník p. Korandá, jenž vědcko náli
nkování a ké k eve. derolírath treféč od
míti a p. Srdiohovívíe neĎ, jediownáděžitý satagil.

Sletina u Pouchova. (Organisačnísobůlkov)
Nemnavaý:bojovník:12progtmárnářany rátodáhlur
tollekého lidu v Čechách -p. Jan Valtera ovolal

v hostincip RKrejšíhodůrěrnemsehůzijb 5Bieage-na dou 30. ledaa o 8. hodiňéodpol. Lida
sešlo ne plao: mužů, žen, dívek a- — o
kem.298: PanNeteka, mistr trablářský ze Slez.
Předměstí, vedi acííázi jako předseda, elč. Kohlova

ze Slatiny zvolena místopředsedkynía p. Jošt sa
pisovatelem. Dp. farář Konečsý s Pouchova mlariř
přes hodinu o sociální činnosti círiye pro blaho

lidstva. Ukázal, že eírkeMĚ- učení i akotky blabodárné — jen je usko a kýžené blabo
hmotné, mfavní a duševní mnohem vío a apíše Be
ukáže, než kdekoliv a jiade. Důkazy jeho byly
docela pochopitaláů,věcné a Po řečia já
sotem přijaté vyzýval p. aby se hlásil
k dotesu aneb návrhu, kdo by sl přál. Nikdo se
neblásil; přikročeno k zápisu Členů do organisace.
Přistoupilo 198 Č.enův a zvolen ihned mužský
odbor a jeho výbor 6 p. Valterou v čele. Jinoši,
divky a feny slatinské svolí si svůj výbor ve echůsi
příští. Za zpěvu „Kdedomov můj“ skončena tato
schůze. Sláva , v níž bíjí věrná; katošňilkásrdce| újDwmáasbjedanitiská
mesti katel. národní jednoty v Černí
Jevě za rok 1909, podanáo valné schiisi16. ledna

1910 jednatelem. Po každé „ievě P hliží vojskosvé bojiště, po zaeetli rol , Nimesiník
prohlíží dokonané dílo, obohodaík své účty. Také
i. my členové naší jednoty scházíme se dnes,

kov. pasdládRádi- pola,na bojiště,na kterém jsme boPělty. DáeNáMě-ja0 -SoliA-i Obr
ár skládky něsné“

k
prudět. místě byl to tisk. Za epolkové knihovny
půjšívatíhorliví knibovufet“kuftty každou neděli
i svátek po službéch Božích a.aluší, aby
i „vadánbyl od valné hromady zaj

k | byloodébírénomnoho.Byl
, vyloženy ve spolkévé mísimást, jednak.-posílány člemůnmneb ns děkanství, ie a

vé vyzvedali. S radeští doamsti masíme,
ieký tisk nezůstal u jednotlivců, ale byl

nahe příes!ryjnovění Zjednotlivýchčarapisě| dapřinesl vyj . notlivých

b bírdap: Čísia Gmrol.),Obaove(45),Tyan:

(R Balský.liebe(8),. Hlas-národa«fo , (1).lidu (1), Milotický hospodář(1
; noviny (2), Stít(145), MS l6) Práce

Venkoraa(102

oskv RA DYNÉvosvekéea áno)zák po ad

je

4.. 85-krejeznéky“

„Ludmila“ve Z exemplářícikk'tomu

fzdbary“ „Časovéúraby“„dany K8k de
bat večírkům,-j Báoysa újadné účasti zejménamladších dod v
borsyšónském odebírán byl ve více exemplářích
Náš-Domov a Jitřenka. Na jedné pražské schůsl

známý organisátor P. M. Voňavka: Žadný

tisk. O našem spolku — můžeme dou
faWt— to neplatí a bude zajistéi další povinností
členů, aby toato sbraní proti zlolajdým nepřátelům:
nejsšte- bojovali. Tisk, toť dělo myšlenky, v době

je mocným agitátorem, kdy
lidalábrje špatným tiskem otravorána. Tiskemavi |
těnib?katolický vůdce Daniel O'Conell, tiskem šířili
svésnásady Palacký a Rieger a zvítězili a talj my
a Běšé.pomert obnávídh+kginiteikédibaár:,
Jedete naše k dosažení svóho cíle pořádala dále
poudné přednášky a divadla. Přednášky byly ko

námg“jak doma, tak i v Bousedních obcích pod

1.)17..lipěnádáortáyiniaátnakBbE:
o starobným a invalidním pojištění. 2.) 7. února

útavě

o e poměrech v

. 6.) 16. května p. J
otásce. 7.) 30. červnadp. Jiří Sahula na thema:

Poměr k životu veřejnému. 8.) 15. srpaa dp.
na tbema:Jesli církov s ckát

„$)12. dp.JiMSalňíšík„©našempostapu.“

hospodářaké17. Říjenve Výravě p.starosta J. Krejza o„ Založena tam od

Bopoů odražení. 11) 7. listopadu vldp. kanovníklc aa thema: člověka , PředihZ hn Kita
12.) 19. j p.

DadiPotáboě oolásteakťotenské.Předněšek
, vě , konáno bylo dosti a jest si jenaby Aoadšoní, které ni členové odnášeli,0

— Diradla a režie jednatelo
k proměnilo se a všech v plodnou práci.

bavu, ale ipoučení. Byla vybíránadíla pro
přinesla nejen zá

Také souhra se vždy věeobečněsamlouvalaE dle

velké arákány bylo viděti, že lid sám ci takovoutoušlechtilou tábavupřeje. Škoda, še na vůjkově
není možno vícekrálo do roka bráti než č t.

Ne Nový rok a Sv. Tři Krále byla dávána zpěvěhra
„Narození Páně“, dne 21. listopadu „Směrystvěta“
od JE E Brobody a totéž bylo s úspěchem opa
ověny. vo alesvtáštní žádost ve
míztáé“ eple dne: 8. protince. — Spolkový ples
dne 10. ledna jako všdy se vydařil a ukámaš že

rep naše Jednota sonstředí vsobělidé veha třlů, jak jest si ve společnosti lidalté přáti.
Naše
n

Hór

Sn©Bspe

Jolana: zúčastnila se tóš ze hranicemi růz
ých alavností. A sice slavnosti svěcení praporu

v ním Jelení dne 27. čérvná, 4. čárvente kra

jinskéhoojssdu v České M o něcopoděl
jest vešejnévystoupeněnaší rinnej při okáh

n, konsmém v Hradci Králová ve dnech 29.
erpat ad.Xsil? 1909.:Budiž se nmvěčnéČasy
poznamenét,še-sém-p-kardinál pražnirýa veškerý
epiakopát s Čech a Moravy zvlášť si Černilova
povšimli a černilovské kapele se dostalo tohove
likébo vysnamenání,še Jeho Emioencip. kardinála

Lra se Bibenských da. biskopské ponidennodoprovázel..

se se svýmhorlivýmjednalělemdp.J
který vůlí Boží byl povolán na nové působištědo
Vřetovio u Kladna. Na památka věnováa mu byl
od J |ostatních osadníků z příspěvků krásný
kalich a obras Jožíře Krista na hoře Olivetské a
pořádánke cti jeho koncert. Byla to dojemná do
tmácíslavnosta dp. jednatelivelmimilá. Vpře
dešlém roce ocenila též Jednota zásluby ačkolika
pracovníků s jmomovale je čestnými členy: Jeou
to: dp. Mmařík, jednatel, Ant. Toman, pokladník,

zase so horlivě staral o společnou koupi
umělých hnojiv a oblí) a p. farář Profons z Křízlic,
jenž věnoval osadě atkvostnou knihovnu, čítající

nnětet spole Ou Bevapalí“prot proti
"tállebáma Bokalté:Aýulakéodpauduje se-ku:ppů
poře, neboťtak udrší se i mládež, které Jednota
věnovala i, úznávajíc, že právě v mládeži

tkvíSer něho . SpolekOrel-Brynychje stoe
ý, ala bude vědy svorně pracovati Bjede

notou, čehobrovápm jestsi. přáti, abyZP ákote bylotKbylatřátila. Z tátoBinost Jeat viděti, že
"dobře vláp.předsedou řízena. — Takový jest asi

obraz čín.otkil no Polkd byuprčana 4
abojotel aeza průro, kat-+bodn+mavn oi nan 8adm siAkad,4le„i ae

da Pád jddšvsak Ltom ovlkstePřlobedě
ralia sám kdila a buď i ty apoštolem! Nesaráší,
žerjošté (jso mnozí, kteří jsou proti nám a usi

„| Jovně prdcují proti nám. My bojujeme za pravdu
a Jak pravi básní: český Jas Kollár:

(Prarda nezná ostoupiti slobě,
Jdo jí laje, ten ji zaslává,.
ke cti japu jí slova roubaulj
blad a Bálba hlupoů ku osdobě.

Aproto,de nas,dobojeschutíavytrvaúmepravdu — k, za pravdu db' běje;

boj ! Do beje za arou svatou víru, aby poj nám jednou novyčítali,že jsme všechno
pena Koočítsslovy básalka (Hnie-Býnechř):

O-weknémo-to-bratži-—
mojako třtina, stéblo, list a stín,
viná jaho skála našichhor a lesů,
ješ čelí vztekům, zlobě cizích běsů
a bje v ně jak ostrý klíb:
Tak stůjme dnes i zítra — celé
ať blesky žhou. . af moře kolembuší.
Nad pěnu vln a zlo a divé jeky,

nad Kladné nepřátelebyher
mk sobě. (nčlinádeje—-vřeleho-8 raděj:vylnamtví a 'Ssléď=—mřlž
Bežprodat otce — matku — bratra v bojí
tež být škůdcem cesty ku pokoji
nel z:adit vlast a zapřít kříž!

„ákoskvnybotest ps
Dhe0.: úame=

boT o 2.bed. odp.

kanovaík Dr. Fr. Salo; -Účastdosp
nutné.

ELAD,AMS
ada vpokoji!

Bukovinauproj Poa „přestávnokolina byl

Vldp.kan.Dr.Fr.dan plan onlnůfoojůla Mf
tečnostikatol.organná a o úho old pabila na četně shro
ačkolivpřednáškatrvale tlandepe A hodivy,kašdé>

U sdálo se to chvilkou. Poněvadě místní orga
nisace přála si slyšetí z úst slovu gravýklad programu strany i, vyhověl vld

níkjepjicnDĚPře . Huužitečtlostídrgknisace spojil:výkldd těh rásné působil v sávětu doslov

k četně: ae mláleži. eo kcn 5
dost byl © poslevoumJi "Čenn)dost byl 80 v Černiljové 0

Knděo.nolovtáJIHOPR abyprot st
deži zvlášť. Plamenná jeho alova uchy ase přiblázilo k organisaci mládeže 20 člen —
« malé naší obce vóechna mládež. Vip. Jen Pe
trásek « Cernilowá gabádal k horlivé organisačaí
práci a v řeči své zmínil se o hospodářské své
pomoci. Slova neminula ae s účinkem. Založena
zde odbočka Hoapod. Sdružení. Jest vidáti, že
schůze přinesla mnoho a jest si jen přáti, aby
všichni v nadšení a práci vytrvali. Všem, kteří

debotně poskytli povosy pro pp. řečníky, srdečnéJy. ;
Z Častelovie. Katol. lidový spolek vCa

stolovicích pořádal 16. lodna t. r. řádnou valooa

hromadu 8 přednáškouoh o pánnýna J. Dostálka1Prahy v místnostech oběaoukéBesedy. P. inženýr
poutavým svým způsobem líčil zhoubu, kterou pů
Bobí Špatný, nověreoký tisk a na příkladech nká
zal, jak stranicky líčí nepřátelský ták Časové udé
losti. Na konec doporučoval prostředky, kterými

máme. čeliti takovému tisku w povsbosoral ku

jeho nadšená slova vyslovujeme dík.
Kosteloc m. Orl. Ples organisacemládeže .

a českoslovanského lidu pro okres Kostelec n. O.

a okolí vynikl svýmoni kem vkaždém
ao ples loňský. ultodná byla oběpa:pělěli. saládežetak£do

8apěth ol tříd- za mejhoršího s nej
+vadálenějších končin rozsáhlého okresu Koste
leckého i okres sea . Nejspokojenějšíbyl
p. pokladník nad či omedr,větším zisku
lodskéhe. — Upřimaýdík p. t obětavému členstvu
a p. £ borlivým hostům!

Nová Ves m Pop. Na den 30. ledna *
svolána byla sohůze kat. mládeže a dospělých

onponců naší strany do Nové Vsi n. Pop.tato můžeme právem nazvati velko
lepou, neboť sál, ač veliký, nemohl přece po
jati všechny účastníky, tak že mnozí nucené
byli státi jednak ve vedlejší místnosti, jednak
na chodbě. Přes 600 lidí bylo přítomno. Velike
lepou tuto schůzi zahájil ve 3 hod. odp. p.
Ant. Kaňourek, rolnický syn ze Strunkovio. Pro

vedenabyla volbaB edu ve kteréjed
nohlásně“zvolentbyli: Za u+ ab„pýdnoda. místní: kistatické: ,
předsedu p. V. Mízera, rol. syňí, 2 2apisovaték

Josaf Hamzlík, kaplan a slečna Lidmila Mia
rorá.Ujal se: slot p Ah“ Kaňdutekí k
slovy přesvědčivými a nadšenými promlu
o úkolech kat. mládeže. Přednáška jeho čast
byla přerušóvána potleskem na znamení som
hlasu a bylo viděti, že mluví přítomným do duš“
Plkafukázali 2 ;zámadaení adružení,
mádí býti podbjíšíe, můsřřbý Jad“nábo

beeao plasto“podladTÍdorostřasi or
álně demokratická, jak fečník ho l, jest

dějičeskéaby mládež, máli býti základem a nedějí českého národa, sdružovala se vé „Sdri
žení venkovské mládeže v Čechách“ Dlouhe“
trvající potlesk po jeho přednášce byl mu
měnou a uznáním. Po něm promluvil náš ob“
Jiný říšský poslanec, vážený p. Milo Záruba,
farář z Jiřio, o činnosti kat. poslancti a. jejioli“
postavení v rakouském parlamentě, který již
svým kázánín;O. -Heaf- ženy v ro
dině“ při ranních službách Božích upozorněl
na sebe jako na výtečného řečníka. Po jehé
poučné přednášce bouře potlesku takřka ne
ntuchala. Schůze ukončena byla v 8 hoů

večer a zůstane jak ona, tak krásná slova obot:vážených pp. řečníků dlouho vryta v pamětš“:
všech přítomných, jejichžto jednoblasným plá
ním po sohůzi bylo: Kéž bychom mohli něse“
tak krásného a polučného častěji slyšeti! Pe

zdravný“ zaslal p. Karel Ježek, pf
sluchač kat. učitelského ústavu v Bubeněl:
Bylo viděti, že rosteme.

Rozňšiřujte



Lesní sadbu
velmikrásnou,mnohomilonů všech druhů, nabízí

Rudolf Hacker,c. ak. lesmistr vHradciKrálové,
.z vlastních rozsáhlých školek,obzvlášť:

amrk, borovici, modřín, jedli, akát, dub oby
čejný a americký, borovici černou, bedvábnou,
tůjn, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, jilmy,

buk, lípu, hloh a mnohé jiné druhy, též na živéplotydoparkůa t d. —Balenídomechu
zdarma, koše v ceně výrobní. Žádejte cenník,
který obsahuje krátký a jasný návod pro ne
odborníky. Sazenice jdou dráhou jako rychlo
zboží skoro jen za cenu zboží nákladního.

Služební výkaz č
"jako příloha k žádosti o kyinkvemálky

(dleOrd.listu č. 8., str. 83

dostati lze 1 kus bal — 5 kusůse
wbiskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

KAXXXAXXOM
Veškeré plechové

budobnínástroje==
vlastní výroby, nejnovější osvědčenésoustavy,co
nejpečlivěji praoované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve EK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: babny velké i malé, pravé
torec. činele, basy, čele, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Strany nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém

výběru. Klarinety, pikoly, flétoy, oboa jen by:přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spol
bnboy, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,

přeaoé ladění seruší. Správkyse rychle vyřisají.

"——-:
„—gp————ímké|=! 8-2

zúrokuje

(Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
za niž ručí:

Lobe . všichni
Vysekomýnkí,£. KE oplatmáahO rovorvnílená

Shkbtoktsnkotosatartoootoků
o

áte-li viněné

u kr naroby,rnitury,
é,u firmy:

iTkalcovském | áJAOSTVHRONOVÉ

2 ve P Vzorky2 i
>=

Fřsojém únchoranstmI

úhrámovéjes
sakvuapite,

dopikte si o bezplatný rozpočet a vzorky. utěšeně
se rozvíjející fúrmě

Bohumil Bek,
sochařství a řezbářství

na Horách Kutných.
Podporujte umělecký průmysl svého kraje

Varhany „:„tt
é =ouropsh harmonia

v každé velikosti, krásného a lahodaého hlasu ta;
ceny sulidní doporučuje a uctivě nabísí

Václav Poláček,
stavitel varhau a harmonií

v Rychnově n. Kn.
Opravy,

přestavby a ladění.
Žádejte rozpočty a cenníky, jež zasílám zdarma

a bez závazku.

Návod: =—

Vyčisti důkladně lampu. vtábní nový knot,
vhoď jeden náboj +, FEtjEčE" OJEVM
EFET ROLI'TE UV“ do pánve
petrolejem naplněné a po 6—8 hodinách
docíliš nejkrásnějšího světla, jako žárového.

Po provedení lučebního rosbora vyjádřili
se věhlasní odboroíci o tomto výrobko, že
jim vyvolané světlo nikterak nodráždíčivy

ola a že jo tudíž | so stanoviska zdra
votního dlužno vřelo doporuliti.

Nebezpečí výbuchu
2 © vyloučeno. U

suoj

Před bezcennými padělky se varuje.
Lenapůvodní zkoušky, dostačitelné asi na 6 neděl a obsahojící 10 nábojů, ( kerumw. Původní balení stačí na několik měsíců.

a: 40nábojů3koruny.<>

Kdo zašle předem 1-— K (také v poštovních známkách),
ebdrží 10 nábojů franko(vyplaceně)na každou poštovnístanici.

Prosí: se o zřetelné pěasí atresy, aby se mýlky nestaly.

„„ Eduard Zlatý, Teplioo-Šenava(Čechy).

Majítel: Politické družstvo tiskové v Hrudci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonia Peahmos. — Tiskem biek. knihtiskárny v Hradci Král.



- Příloha
Kulturní hlídka,

Věda a umění.

„Studentská Hiidka“, nejrozšířenější
Gmtopis studentský, zahájila právě drabý .
První číslo vyšlo v oosó úpravě 8 velice b.hatým
obsahem: K pravdě, Základy sociálního pojíšťování,
Ze studentských zápisaiků, Ideový obsah enah
unionistů, Vedoo vědy přírodní k nevěře? atd.,
ukázky básnické, obšírný věstník vysokodkolský,
uiředoškolský,slovanský a knitarní. Prosíme přátele
o ssámé, aby nám laskavě údaji adresy těch stu
dentů, kteří ještě nejsou uašimi odběrateli. —
„Stad Hidka“, Praha-Il., Voršileká 1.

Dr. P. Hartmamu. Zase nový atkvělý
doklad, že právě náboženství unáší mysl umělcova
do sfér nejideálnějších, še lidé sbožaí vytvořili
díla neskonalé krásy. Františkán Dr. Hartmann
uvedl svým skledatelským uměním do velikého
vzrušení předoí hudební odborníky současné. Na
rodil se r. 1865 v Saluroa v Tyrolsku. Od r. 1879
jest mnichem. Při dirigování svých oratorií klidil
věvde vavříny. Největší slávy dosáhl v Americe.
Jeho koncerty v NovémYorku a B.stonu byly
navětíveny celkom 200000 pcaluchači. Za lístky
na poslední místa placeno tem bylo ať 60 dollarů.
Promikavé úspěchy klidilu jeho aměni i ve Špa
pělích, v Buskn a Aogiii. V Miláně uspořádány
čtyři koncerty za sebou. Hartmann dostal celou
řadu oejrydších vysnamenácí, jest také členem
královské akademie v Římě.Mimo četné drobné
skladby složil oratoria: Sv. František, Sv. Petr,
Sedm slov Krista na kříži, Smrt Kristovu a po
aléze Večeři Páně. Bartmano ide zcela originel
ními cestami. O posledním -jeho -oratoria napeal.
německý denník „Germania“, že takové dílo ne
bylo napsázo od doby Lisatova „Krieta“. Proto
sajisté i umělecké broby české s velkou radostí
přijali zprávu o Hartmannova zavítání do Prahy.

Kulturní jiskry.
Očlata © „Nár.dní Politika“ učí se býti

národní, prozatím jen v románové příloze. Počala
totiž po celé řadě krváků z ciziny konečně vydá
vati román českého autora Bobomila Brodského

Záhady Sivota“. Čtenářstvo Národní Politiky, jejíž
"denní náklad obnáší až čtvrt míliona čísel, mělo
dávno žádati na tomto denním listu, by podporoval
českou trorba v románové příloze, a dával jí
přednost před bezcenným brakem detektivních a
jiných románů. Co užlechtiiých a krásvých kaíh
Šenkých i starších, stojících mimo právo autorské,
mohla Národaí Politi a ze svého 28letého trvání
rozšířiti v národě! Jest si přáti, aby pcčátek ten
stal ne trvalým, a zejména, aby očista románové
přílohy rozšířila se i na Část insertaí. —n.

Fokrokový redaktor — pilným po
sorovatelem. Dne 12. ledna konáno v Olomouci

líčení proti „dpovědaému redaktoru „Pokroka“
ar. Němcori. Redaktor žalován cedmi slečnami,

posl. Konečným, obchodníkem Jos. Palatínem a
jinými pro nestoudných 12 článků, které svou
aprostotou, napadáním osti dívek a jinými

zarážoly každébo slušného člověka, A jak
se redaktor hájili? Usnal, že články ty jsou ne
stoudné,ale prohlásil,Je se 12 těch článkůnečetl
ani jediného. Věru tu mubinec noví, má-li žasnoati
sad „brdinstvím“ takového pokrokáře či nad jeho
„obesřetnou pokrokovou“ pílí. Prý článků těch

proto nečetl, že je psal iatelligentní člověk! Takako by nevěděl, jakou sprostotu dovede vychrliti
vě masaný fanatik x krubů intelligenteích.

esná „Pokrok“ půřové výrazy Macharovy a Ju
dovy? A nemlavil s ním nikdo po otištění prv
nleh čiáaků o „jemnosti“ těch výpadů? Byl tadíš
přesvědčen redaktor, že i další č.ánky json alnšné,
protože vyšly £ péra intelligentova? Jak si před
ataviti skutečného redaktora, který o mestoudnosti
těch článků ví teprve před soudem ? Tu jest viděti
v plném světle hrdinství těch lidí, kteří tvrdí, že
katolicism oslabnje enorgii, že vede k „babské
povaze.“ Trpaalící posmívají se skutečným duše
valím rytířám. Nyní pokrokářský tisk otírá se ne
omaleně o katolického hrdinu Hlinku.Ale saječího
rytíře Jar. Němce nepokáře šádný pokrokový list.
Kdsš redaktor „Pozorovatele“ byl vláčen před
sond od dra Bartoška pro vyslorenon pravdu, pre
jevil statečnost scela jinou. A nyní ze stracbu

kriminálem redaktor pokrokářský sám od
mazuje neslnšné články, za které měl si vzíti sod

vědnost a chytá ee atébls. „Pokrok“ pokálel
mnoba lidí, vyhaul se žádanému důkazu

pravdy. A tak redaktor odsouzen pouze pro sa
pedbání povinné péče. A teď se může tlonci do
dí nevinných vesele dále.

Kultarní po w Htalii neliší te
mnoho od francouzských. Kterouzemi sačnoujovlá
dati sednáři, tam pod blysknavými rakéteamiprásd

ch smáháse žebrota a zločinnost. Soudce>zaámýsvouvelikoupéčío
trestance, uveřejňuje tuto statistiku. Roku1891

bylo v Ktalii odsouzeno celkem 3606 dětí v stáří
mesi 9 a 14 lety; r. 1000 zvýšil se počet mladi

t jicb stoupl na 10768. Ještě hůře to dopadá
8 provinilci a věla od 14 do 18 let. Boka 1891
bylo jich odsouzeno 14.287, r. 1900 19415 anyní
85.029. Tedy v necelých dvaceti letech počet mic
distvých zločinců při všem šíření a podporování
„volné školy“ se téměř ztrojnásobil Oršem k tc
ma všema dlužno uvážíti, že většína aločinů od
mládeže spáchaných pro různé polehčující okolnosti
potrestána nebyla. A již počet odsouzených jast ve
lice vážným svědectvím o poatopu moderní kultury.

Klerikalism. O nenávidénýchs jako zvěř
štvaných „klerikálech“ francouzských vyjadřaje Be
člen pařížské akademie Xavier Marnier takto:
„Klerikálové! Avšak Francie nemá elažebníků
věrnějších a borlivejších, nemá alušebníků, kteří
by byli více přispěli k jejím úspěchům a jiřto ve
dnech hrůzy by se ukázoli nělechtilejšími. Vidíme
je prrní běžeti nA pomoc pří požára a pfi po
vudni, první na bojišti u raněných, první a Často
poose je. samotné u nemocných v době nákasy.
Oni to jaoa, kteří ve velkodašné lásce často na
lésají stále nové a nové prostředky k úlevě ne
šťastných. Oni to jsou. kteří zakládají ú ulky pro
starce a sirotky, záložnya spořitelny pro dělnické
korporace, díloy a nocleháray. Oni to jsou, ktetí
vydržojí BkolyBratří a Sester, tyto bezplatné školy
pro dítky lidu. Meri těmito pokornými Bratříinií
úcuky křenfanské jsou učenci prvuího řádu, kteří

kA mohli býtí členy Inatituto a ktoří zcela prostěučí mathematice nebo fys'ce ve svých chudých
kolách. Mezi sestrami sv. Vincence do Panle
jsou dcery nejvznešenějších rodin francouzských,
které svýma jemnýma rukama připravují léčivé
nápoje pro hrubé churarce nebo trpělivě vyklá
dají abecedu dceruškám demag :gůkteří soad zrovna
volají p? krčmách: „Klerikalísm, to je ten ne
příteli“ V cizích zemích tito klerikálové zlskávají
svými ctnostmi čest jménu Francie. Doma sostry
sv. Vincence de Panla jsou vydány nadávkám.
V Americe, Africe, Asii, všade, kam je vede jich
povolání, jsou ctěny. V Cařihradě, ve Sweyrnějsem
viděl Tarky uctivě se před nimi ukláněti“ —
Úsudek poctivého toboto odpůrce aajistě hodně
liší se od úsudku protivníků nepoctivých|

Kde jsou pomíze? Zase nový doklad,
zda může z4 nehumánní cesty kapitalismu efrkev
či jiní lidé! Důležitý úřadcensorů pro banku rak
uherskou mají výhrafně sk v rukou židě.
Bankovní censor dává dobrozdání, komu 6e má
dát úvěr s komu nic. Rozumí se samo sebou, že
židovský ceneor stará se o to, aby banka posky=
tovala laciný úvěr výhradně židům podnikatelům.
Censoři banky rak -oherské jsou následující židé:
Jakob Eisler, Abrahám Elias, Jos. Fleach, Berah.
Friedmano, Moritz Hirach, Julias Kink, Laser
Haim, Leopold Poliak, Bamuel Schloss, Carl Zvelg
Přes polovina censorů sami židé! Tato baaka pc
skytne do roka židovským průmyslníkům leciného
úvěru přes 1200 milionů korun, kteréžto peníze
jsou křesťanským femeslnikům oepřístupoy. Jak
veliká to moc židovstva, když první říšská banka
se svými ohromnými miliony slouží v prvé řadě
bidům. A jako v vtéto bance tak ive všech
ostatních rozhodají potomci vyvoleného národa.
Tak apgic-rakouská banka ve Vídni má v gene
rální radě židy Guldo Elbogcna, Dr. Mara Falka,
Adolfa Kleina, Moravitze, Schlossa,Todesca. Di
sponentem banky na burše je žid Rosenberg. Ví
deňský Bankrerein má ve správní radě 15 židů.
A ts4 bychom mohli projít jednu za druhou od A
až do Z a věnde uvitsli by nás synové z pokolení
Judova. Dobře řekl dr. Lueger: „My Němci ne
mámo ve Vídai svou vlastní banku. Všecky jsou
fidovské.* — Dvě největší dopravní společnosti
v Rakoneku jsou r rakou židovských. Nyní pak
ještě chce Dunajská paroplarobní společnost mil
lionovou subvenci na stevbu nových lodí!

Pokrokářská věda.
Jest snámo, jak „Český Učitel“ a jizé „po

krokově osvícené“ kruby šířily nevědecké, pod
vodné vývody pověstného volnomyšlenkáře Haeckla.
Tak se sneušilo barbarským způsobem | vědy
k mrskání naší církve a k deptání názorů kře
stanských vůbec, Cokoli některý neumělý fenatik
k potírání církevní nauky „objeví“, to ae hned
Filepí ua prapor „vědy a pokroku“, i kdyby to

Řlonpostí přímo dunělo. Markentní příklad obme
senosti pokrokářů domonstroval podvodník, obchod.

račí Emil Horký. Vydával se 28 známého po
kářského redaktora K. Horkého a pořádal

předsášky“. Hned pokrokáři se shromažďovali,
E jeho poctě večirkypořádali, řeč jeho a potleskem
vyslechli. Nač o nesmyslech „pokrokářekých“ mnobo

emýšlet? Kostrbsté koktání bylo „pokrokem“,
tože čvanil člověk prohlašující ee sa pokro

ářského spisovatele. Kdyby se byl prohlásil za
anámějšího pokrokářekéhospisovatele pražský Pepa,
bylo by še mn tleskalo taky.

Proto není díru, že nemyslícípokrokátí tolik
lásky projevili k proticírkorním ŠvladiůmHaecklo

vým. Nyní soámý dr. E. Bsbák posuzuje v „Př:
bledu“ spís dra Rádia: „D jiny yjových theorií
v biologii XIX století“, « při té příležitostí dal

diJinyděté i. Zdejef bade pro naše kulturníiny itý. Zdejej uvedeme v šír
E, Babák píše: šírší zoámost.

-+0 Haeokelori ioformaje Bádi českou ve
fejaost velmi podobně, jako jsem činíval já a zač
jsem býval brabé napadán (vd/šípojednánío Hae
ckeloví mi ani redaktor jedné s nejlepších učitel

ských revuí nechtěl otisknout se strachu, šeby
oslabil hnutí — protiklerikální, jemuž jsou u más
všecky sdrané dobré): domněnky přírodovědecké
„vzal doopravdy: jal se tvrditi, že je to pravda, te.
js.n jen atomy a jejich pobyb, že člověk povatal
z opice“ atd. (172), „nikdy ho nezviklala žádoá
poučení, žádná pochyboast* (362), „hirubky ps
cbopení, Jemmati, vtipu, nedůvěry v s:be, slohu,
vůbec originálnosti v Haecklových pracích ne
najdeš“ (263), „v útocích na protivníky nezná mezí,
(263), „šádný rozbor, žádoá diskase, žádné usvěd
čování, aýbrž jen 8 jeo hrubost (2605), „fanatiam
Haeckelůy vrcholí v nauce o monismu, kterým po
pírá očení církevní, ačkoli proti oěmu nedovede
postoviti nic víc, než Stranss' (288). jeho útoky
proticírkovní jsou nemoderal“ (279), ,oxsktní duba,
toužicí p> vědecké přesnosti... učin:la si vůd
cem muže, kterému baed z počátku jeho vědecké
dráby bylo dokázáno, že vědomě klamal své čte
náře, že kreslil obrázky věcí, kterých neviděl a
upravoval obrázky jiných věcí, aby spíše svědčily
pro jeho myšlenku“ (292),“

K toma poznamenává dne 30. tm. „Čech“:
„Faktem zůstává, že Haecklovy předsudky, bru
bosti, falsa rozšířeny byly mezi uditelatvem v ti
sících +xempiářích a byly př.jaty jako kua vědec
kóho sraz. Sociálal demokraté v Německa roz
šířili Haeckla v millionu výtiseích. V Čechách
nemobl v tom počtu se rozšířiti, ale fanatismu3
Haecklův roznesl se v tisfelch výtisků do škol «
příbytků učitelů národních a středoškolských.
Haeckel vítán byl jako vědeo exaktní. Proveden
tak pravý kopnický kousek v jiném vydání. Šar
latán, falsifikátor, fanatik hodil si nčenou fízn
přes ramena, + tisíce národních učitelů «pravilo
si avój „světový názor“ dle něho a také „názor“
desitiletých dětí upravovalo dle něho. řravé to
mrzačení dorostu národa. Pravý kas pašionálu
katolického.

Kdyš však vědecky a bez předsudku pracu
jící muž dospěje k úsudku, že se zde děje švindi
e Haecklem, « chce opraviti mínění myslící částí
národního učitelstva a napíše posudek o spisu,
který v tisící +xemplářích tmou předendku zastřel
okoa našich národních učitelů, pokcd ohýbají ko
leno před modloa „pokrok“ a „evuluce“, pul se
odmítne jcho vědecký posudek z tubo důvodu, že
by se tím „oslabilo protiklerikální bnntí“.

Jest tedy národní učitelstro dlé té „nejlepší
učitelské revae“ k tomu, aby předsudky fanatic
kými naplailo hlavy maličkých a nedovolilo vy
etříslivění učitelstva.

Zmrzačit hlavy národního učitelstva hrubosti,
falšováním a fanatismem Haecklovým jest „-avětná
práce“. Pravda o Haechklovi však učitelstvo člatí
nesmí. V tislci exemplářích šířit lež jest záslužno.
Vědecký posudek dá se „na index“. Zde neplatí
svoboda vědy, ani zásada slyšet drahou atranu,
nýbrž jen jedna zásada: „boj protikl-rikální“.

Každá praktická hospodyně bude nyní
vařit jen dle

Úsporné kuchařky
Anuše Kejřové, která právě v pode
psaném nakladatelství vyšla. Kniha tato
je dílo umělecké, poněvadž za nynější
drabotyvařit----------+--

levně a
© ohutně (©
je opravdu uměním; cena knihy je 2 K,
vázané K 250, poštou o 30 h více.Na
skladě v každém knikupectví, zejména
v nakladatelství Bohdana ©Melichara
v Hradci Králové.



vysokým. K tomu ještě i ta výhoda, že se uapoří
kolíky, — předejde ne sám, poranění v

liké je úplně znemožněno Wpráce sadské usnadaěny. Polokmebtodí tů BG let a W

poskytuje tomu, kdo strom zasadil. Tedy du sadů
vysazojme výhradně polokmeny, kdešto strom
vysoké ponechme jenom k silnicím a do volbý
polob. Do menších sabrad nerolme. všák ani polo
kmeny, nýbrí sázejme výbradeě zákraky, na nichž
rodí se ovoce nejušlechtilejší.

Roumanošování plovelo je úžasné.Každá
rostlina jednotlivá má tolik nemons, že stačí na
zaplevelení rozleblého pole. Pampeliška obecná na
př. má 1584 semen; viker obecná 7200; vlčí mák
30.000; bolehlav 52.920; zeměžině 140 392; di
wizna 333000; nápretník 442.000; vrbice růžová
586.000; vrbka chlupaté 726241 semen. A mechy
mají zárodků do statisíců. Což divu pak, že se
plevel všade rozplemeňuje úžasné, Škodí plodinám
hospodářským a leckde znemožňaje pěstování plodin
ušlechtilých. Je prolo v zájmu všech, aby plevel
věade byl hubon a nikde nezůstal bez povšimoutí,

Na šivé plety v osadách uzavřenýchi
k osamělým dvoreům bodí se dobře bílá moruše.
Lupení bodí se za Jetinn pro kozy a ovce, bs i
hovězí dobytek si pochutoává na šťavnatých leto
rostech. Ještě lépe však ge zužitkuje za krmivo
-pro bedvábníky morušové, jichž chovem mládež
naše by se měla více zabýrati.

Květinářské hmojíve velmi účinnési
pořídíme, když suchý tras ovčí — bobky — ro
zemeleme. Práškem tím pohnojíme v kořenáčích
pěstované palmy, fikovníky, geranie, ozdobné
chřesty, kastas, horteosií a pod., jež se pak nád
berně rozvinou a bujně rostou.

' Výšivnost zdravého vejce je značný.
Slepičí vejce čerstvé rovná se výživností '/, litra
dobrého mléka, anebo 40 gr. masa: Je tedy vařené
vojce a režný chléb nejlepší zásobou na cestu,
kdy4 větší zavazadla nejsou přípastna, na př. na
hon, při výpravě do pole, do.hor atd

Mastné skvrmy z pleti a sukos zmizí,
když je třeme vodičkou £ ó lžic obyčejného lihu
a 1, lžíce „kacoyňské voli. Látky se v láhvici
promichbají a roztok v dobře azavřené láhvi k další
potřebě uschová.

Příbor domácí se rychle a dobřevyleští,

kdy? roskrojený žtemák omočíme v moačce cihlovéneb vápenné a tím nože i vidličky třeme, načeš
je badříkem osušíme.

Věelařský spolek kraje Častele
vlekého pořádá veřejný včelařskýkurs dne 6,
6,9.. 12. a 13. února t. r. vždy o 1.—6. hodiny

odpolecní v hostinci p. Josefa Koska ve Zdeiověu Borohrádkuna lisování a šití slaménných a rá
kosových desk úlových a sestavování z nich úlů
stojanů i amerických ležanů. Kura říditi bude K.
Pasourek, říd. uč, kočající uč. a přísežný soudní
znalec včelatetví z Čestic. Při zabájení kurau dne
5. února promluví týž o vlastnostech úlů vůbec, o
jednotlivých soustavách a o jejich rozličných vý
robcích. Vetap každému voloý. — Týž spolek po
řádá dne 13. února 1910 o půl 2. hodině odpol.
v hostinci p. Josefa Koska ve Zdelově u Boro
hrádku výročaí valnou bromadu. Jednání: 1. Za
hájení schůze a čtení protokolu s poslední valné
hromady. 2. Zpráva jednatele a pokladníka. 3. Osa
sení a umistění úlů, zařízení včelínů. 4. Ukázky
rozdílů novodobého včelaření oproti včelaření sta
rému. Obě přednese jedoatel spolku. 5. Připsání
členů a vybírání členských příspěvků. 8 Volné
návrhy a rozbovor včelařský. Vatup i dospělejší

mládeži školní volný. Přátelé včelařství jsou vítání.
Na prospěch mmlemlyméřů.Pro české

malomlynafe, jiché jest“ přibližně 4500, odhodlala
se vláda aspoň něco podniknouti. V letošním stát
ním rozpočtu jest Bice povoleno na zřízení etatní
mlynářaké školy v Bělé u Bozděze 15000 K, leč
škola tato bude až za mnoho let teprve jeviti svůj
blahodáraý účinek v našich mlýnech, až totit dořost
šk.lu navštěvující nastoupí ns místa otců. Jednota
českých mlynářských společeostev v království
Českém učinila věak vládě písemně iprostřed
pictvím svého předsedy, říšaského posl. p. Dů
richa rozklad, že 8e masí ihned něco státi pro
malomlynáře, kteří již nebudou moci navštěvovati
školy. Výsledek tohoto jednání jeat, že minjeter
stvo veřejných prací jmenovalo koncem minulého
roku kočovným učitelem pro mlynáfetví, p. Jaro
slava Karasa, redaktora časopisu „Mlynářské No
viny“ v Prase. Úkolem tohoto kočujíctho učitele
bude, "aby v českých 'krajích Čech, Moravy a
Slezska navštěvoval dle přání mlynářů mlýny, a
udělovali rady o racionelních způsobech mlýnské
výroby. Tyto návštěvy kočojícího učitele ve mlý
nech nebudou mlynáře státi vydání. Jest tedy
nyní na mlynářích, aby výhody této co nejvíce
využili, jmenovitě, aby uúčkolik Bousedů-mlynářů
ee dohodlo, by kočující učitel při jedné cestě mohl
je'barětivici. Přihlášky mlynářů buďtež poslány
přímo na k.čojícího učitele do Prahy, do redukce
„Miynářekých Novin“, anebo starostovi okreaního
mlypářskéh: apolečanštva.

-< mmmKupte sl za M 1-70 důhihéný opis mmm
»ZRCADLO POKŘOKOVÉHO TISKU.«
Objednávkyvyřizuje Biak. knihtiskárna r Hradci Králové.

úrokujevkladyVaš 4/9, dlevýpavědí..
Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Školský obzor.
O.k.skušebná kommlsse pro školy

obecné a měšťanské v Hradci Králové
přijímá opovědi ke skouškám způsobilosti učitelské
pro období květnové r. 1910. opatřené náležitými
doklady. do dne 9 dobne t. r. Žádostí sa dispens
podány baďtež nejdéle do konce února 1910.

Hlavní starost organicovbných uěl
telů. V bornorakouském zemském sněmu projed
nával se návrb učitele Langotha, aby platy učitelů
postaveny byly na roveň čtyřem nižším bodnostním
třídám státního úředoictva, služební doba aby ob
vášela 35 let, a učitelky aby se směly vdávati a
při tom v povolání svóm setrveti. Návrh byl ve

likou většinou zamítnut. Referent posl. dr. Magpři tom odůvodnil zamítavý návrh takto: Uskute
nění návrhu vyžadovalo by půl millionu, a na to
zemské finance nestačí, tím méně, ježto teprve r.
1907 platy učitelstva byly zvýšeny. Ubedník osmé
ho“nostní třídy má vyšší vsdělání a přeos musí
delší dobu bezplatně sloužiti. Učitel používá již
v 19 'etech plat, kdešto mladý muž s vysokoškol
ským vzděláním před 25 lety ani na bezplatné
místo praktikanta se nedostane —Učitel má nej
kratší pracovní dobu, prázdoiny jako žádný úřed
ník, kromě tobo celý jeden všední den v týdnu
volný, a předběžné vzdělání jeho jest jedno z nej
snadaějších ge všoch duševních povolání. Že jest
učiteletvo nejlépe postaveným stavem, o tom nej
lepší a oejpádnější doklad poskytuje přímo obrov
ský nával kandidátů do ústavů pro vzdělání učitelů.
Pokud pak 40 včitelbk týče, neděje se jim dosa
vadním ostanovením žádná křivda. Vdené učitelka
masila by zanedbávat buď svou rodinu, nebo Školu.
— Není pochyby, že jakmile se český snóm stane
dělným, bude mu podobný návrh jistě podán. Jeou
organisovaní všude stejní. Právo lepší existence
má každý. Ale právě pokrokoví učitelé by měli
kromě stálého přemýšlení o penězích také trochu
přemýšleti o skutečném zdravém školním pokroku.
Zatím však ti lidé osnojí návrby a resoluce, jimiž
chtějí berohledoč ničiti existenci zestovilých a
pilných učitelů neorganisovaných.

Několik čísel © katolickém škol
ství. Belgie měla roku 1881 v katolických obec
ných školách 424 799 žáků a v katolických nale
sincích a sirstčincich 117053 dítek. Ve státofch
školách bylo toho roku 229.023 žáků a ve stát
ních nalezincích a eirotčincích 30874 dítek. R
1881 měli jesnité ve Francii 29 kolleji, rosp. Ry
mtasil a 11.199 škol. R. 1885 bylo ve Spojemých

„Státech severoamerických 9731 farních (katolic
"kých) škol. Chodilo do nich 775070 dítek; kromě
toho tam bylo 9 katolických učilišť, 105 seminářů
a 299 katolických sirbtěinců © 30.867 dítkami.
— Kanada čítala r. 1877 katolických vydších
(středních) škol 63. — Do r. 1880 věnovali katoličtí
obyvatelé sydnejského arcibiskapství 2,778.800 K.
— B1880 bylo v bikkupstvfMaitlandé v Austrá
li 41, r. 1879 vbiskopství Adelajdé 56, r.1884
v biskupství Colombo 200 katolických škol. Vše
cky byly četně navštíveny a stály také maoho
peněz. — R. 1892 čítala škola Xaveriova v Bom
bayi, kterou řdili jesuité, 1626 čáků. To jest jen
několik číslic, ktoré dají macho látky k přemý
šlení. Církev stále se starala a bude se ecarati o
vzdělánía pokrok a bude tu státi jako. mohutná
učitelka národů, nechť se o ni otírají i nejhorší
nepřátelé. : ,

„Český Řemesimik“, Věstník Zemské
jednoty řemesel. a živnost. v S. čísle ze dne 16.
ledna 1910 do alova píše: .. Obecná a měšťanské
škola nemá ovšem sily, by vyzbrojila žáky <vědo
šivota, neboť jedině život jest šk- lon moudrosti

návštěvy školní ani těch nojprimibivnějšíchsákladů
pro praktickýšivot, jest sjevem kormutlivým a kul
Úurně jistě sahanbujícím “ Kdyby něco podobného
napsal katolický časopis, no — to by byl rámas!
Moderní škola etela se namnoze . odlou, ale už
nyní musí sobě zvykati na kritiku i těch kruhů,
o nichž by de toho nejméně nadála. Co tomu řekne
„Č. Učitel ?“

Nejlepší cikorka jest

= DUVOVKA.©
000:00

Sociální besídka.
VltPe nfsIdfsbojíhopo.
taví, vzrůstárok vo rok1 Aide fsou4ičeští
lidé po roce ? Kum přišli,ptáte se? Poněmělli
se nám —ponecháni jsoucesxnů sobý! Valnos
část strácíme mravní — valonu část tělesnou
bídou! „To nesmí býti !* ševzal sobě „Český

ožeb IK, Pramergasso
12" a již 14 roků hoožovnatů zápasí o každého
našeho člověka, svlajšš o naše běně, mladé
dívky, dobře pochopuje, še tito velepujíce pe
prvé do života, do vhru velkoměsta, do středu
dravé gormanissce, zvláště pevného čtíta k O
obraně své potřebají| Skutečný drabý domov
v ojzácké Vídní nalezne každý český člověka
řečeného spolku a proto obrarejte se s dů
věroa na jmenoranoo institoci. Přispívejte, zde
můžete, na důležitý tento ústav, činíte tak pro
nebe, ové lidi, avůj národ, jenž každým zachrá
něným jedincem sílí! Za méslc listopad a pro
sínec umístil epslek temto úplné zdarma 67
dívek, 52? učňů a 60 mužů na různá místa!
40 ubožáků českých vydržoval, poskytnov jim
přes 200 ooclehů a vydav ze stravu pro 8
K 10980.Každémujest volnoo číslicichtěchto
se přesvědčitil Spolek vyčerpává avé ally do

A

veškeré obtíže — zvláště Boančaí! Často vy
hodite peníz sbůbdarma a pepomyulíte, co byste
jim mohli zmírniti bídy! Pamatujte proto ma
své trpicl bratry a sestry ve Vídoil

Rudý prapor se naklání. I radí dřevo
dělníci a textilníci němečtí zaznamenávají bo
lentné ztráty ve svých řadách za rok 19009.
S00. dem. „Oesterreichischer Motallerboiter“
pak otevřeně praví, že počet rudých koroděl
níků klesl z 61000 oa 51.000. Již roka 1908
zaznamenán úbytek 6000 členů. Prý dle brmhé

dešléma o půl millionu. Veškeré jmění srasa
ztenčilo ee 075.000 K. Ovšem neumíme zapo
menonti, že a00. demokraté přitom hodně sa
mlěnjí, pokud se dá. Na př. loní udávali radí
ztráta ve svých odborech na 8000 členů. Leč
později, když nastal výpočet příspěvků, podpor
a pod., masili s barvou ven a příznali se, že
jim ubylo celých 16.000 aondrahů. Atak ztráta
sa loňský rok jedt jistě mnohém větší.

| Pozoruhodné vysvědčení milesrdným
sestrám vydal soc. dem. poslanec. Na jakém

telky v době, kdy každá jiná společenská třída
8e vším důrasem žádá zlepšení svého posta
veníP Jakých radostí pozemskýchtyto duše
užijí v čase, kdy nejeprostší dělník reklamaje
pro sebe mnobé sábavy? Za bezesné noci -a
nejpilnější ošatřování dostévá se řeholaicím
nejhrabších novinářských kopanců. Také ústř.
list s00.demokracierakooské, Arbeiter-Zsitnag“
často řeholnice baněl. Ale pojednou uveřejail
též něco jiného. Boc. dem. říšský posl. Badolf
Můller dostal se do chirorgického oddělení
prvfessora Bůldingra ve. všeobecné nemocnici
vídeňské. Pak napsal Můller do „Arbeiter-Zei
tanga“ článek, v němě Ijčil špatné paměry ne
mocaice. Ku konci věsk dodával, že lókaři..ce
nemáhbají nad svou povinnost a dodal: „Táhé
tekčastotupené(jeptišky)naučiljsamsemáti
vnojlepšímsvětlejako dobréSemaritánky. „Cbrist
lich-soziale Arbeiter-Zeitang“ praví, že v.ra
dém devníku psal pohany jeptišek jeden žid.
Nyní pak bo opravuje ten, který jejich práci

radý a pokrokářský tisk otroeky:héjí. Proč
jenom židovky se nevěnují také službě nemoo
ničaí jako křesťanské řeholnice? Kdyby ce
dalo při té olušbá výnosně kšeftovat, hned by
při obsluze nemocných bylo semitů plno. Ježto
však dobré ošetřování nemocných vyžaduje ve
likou obětavost, židé ve svých listech sice pro
jevojí proti jeptiškám zášť, ale samí nechtějí
prakticky dokásati, jak by ae nemocným začlo
lépe sloužit. Z toho nekouká žádný kčeft.

Tolstoj o sociální demokracii. Stařeček
Toletoj pilně se vynasnažil, aby ho světové ži
dovské listy hodně chválily. Takzvláště. za
války rusko-japonské, kdy vystapoval pradce
proti roským kruhům vládaím, které trestaly
otrlé vrahy. Ale vůči. židovským rovolacioná
řám, kteří přivedli raský lid'-do strašného ne
Štěstí, choval se vlídně. Leč přece řádění soc.
demokracie, ač tatáž jest tak blícka židům,
mu jest příliš divoké, neblahé, tak če napsal:
Na první pohled jest nápadné v socialistickém
hnutí sebeubětování, ale -jen na první pohled,
"neboťtoto jest útěchou sášti, ale-nikoli slado-m
lásky. Říše pěstního práva, všeobecné sklamání
a nespokojenost, vševbecná lenost, hlada cha
doba,' to-jest vyhlídka na s00. demokratickou
badoucnost.“

Umělec v rudém konsumu. Doe 34,ledna
před heroalským okresním soudem projedná
vala se mrzdté sálběltsst filiálky: rádého kon
sumu v 17 okresu. Správce filiálky, soudruh
Lodvik Edholein, byl odán pro břiklavé fal
Šování potravin a pro podvod. Bylo šalováno,



-že soudreh kuždodenně sbíral s mléka Sime
"tane, Jil do mléka voda, falšoval mléko při
„míšením loje; konerolu a mergeriou; še do

„octa lil vode, ale přecevšecko prodávaljakopošívatiey první jakosti. (Umělec vysosl'80

"tekýv abytrém věří cikorie, ttků, kóvy atd.Proftpvačka Fanny ŠtrOmerovábyla obřalocána
sároveň pro falšování mlóka. Obtalovaný KB
ibelein ve obhajoval origioelně. Prý smetanu

proto obíral, aby mléko nezkyselajo. Vodn dável proto, aby se tekotina vekazila. Paklíčky
různého zboží dával do vlhka, by byly těšší;
bylo zji
val k zředěnímléka 150 lífrů vody. Proda
-vačka se vymloovala, že masels posloncbatí
roskazů svého představeného. — Kůbelein od
tpazen do žaláře oa měníc, prodavačka k 30
JE pokoty. Pékoé přípravy pro ráj badoucno
sti, © němž by pracovaly oelé tisíce takových
alchymistůI

Obdarovaný soudruh. Die správy ně
meckých listů v Podmoklech nu schůzí ve C
svslo problášení, še doc. dem. říš. poslanec
Roitsner obdržel dar od kapitalistického sů
stapoe hraběcího pivovaru Thonova jako „od
měnu sa zásluhy.“ Reitzner sice dělojka Moku
sa to sdělení žaloval, .eč při přelíčení byl ža
Jobce odsouzen k zaplacení soudních útrat a
Moka osvobozen, jelikož nabízel důkazy pravdy.

Španělští jesuité rozvíjejí ntěšenou 80
ciálod-náboženskou činnost. Na katolickém ú
stavě pro umění a průmysl, který jest ještě

jalieh voa, saložili těchto dnů nový
odbor, který se zvlášť obírá povznesením bla
hobytu lidových tříd. Četné madridské osobnosti
Je podporojí hmotně i mravně v tomtodile.
Rovněž tak krásně pokračaje madridská děl
vická bursa, která je založena proti socialisti
cké burae dělnické; mnozí prácedárci se při
drožili k borve katolické! V ní vládne pravý
křesťanský doch bratrekého spolupracovoictví
a jednoty.

Krise sociální demokracie v Italii. Již
od delšíi doby zápasily v italské sociální de
mokracii dva proody, umírnění a radikální.
První vedl Taratti, drabý Ferri, velmi popu
lároí muž. 8 počátko byl zápas jenom vnitřní,
ale pak se stal veřejným. Zvítězila pok strana
mírnější a sstlačila radikály. Forri ee uchýlil
s činného boje do zátiší. Jebo přívrženci rogvi
sali krotý boj proti admirálu s oynějšímu
einisterstva námořnictví Bartolimo, vytýka
jíce mo růsné nepoctivé skutky. Ferri odejel
do již Ameriky a devět měsíců stuzoval tam
poměry osadníků italských. Ta poznal, že by
ee snudno mohls posvednouti koltorní a bo
spodařská moc italekých osadníků, sle jen
tebdy, kdyš Italie bude silná. Proto dospěl ná
zoru, že ue nesmí zrošiti mocnářství, nýbrž
fe se masí podporovati i zbrojení. Z republi
káse „se stal imporialista a vyjádřil úmysl
-vetoupiti do ministerstva. I obírali se socialisté
sósho projevye zařivějsí jej napadali. To roz

něvalo Ferria tak, že vo sněmovně začal [o
sáírati své kellegy a vytýkal jim různá zpro
„aověření. Protojej vedení vyloučilo ze straay.
úBlastala odiaka stonponců Ferriových a v ně
wterých městech socialistické časopisy přestaly
vfycházeti. Nyní jest na křertauských sociáleeh,
„pby se starali o to, aby převedly eociálně-de

| gnokratiaké ©maesy do svébo tábora zvláště
v jižní Italii.

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,
jakož i její všeobecná obliba odůvodňojí se vý

„„tejnou jakosti výrobků: frmyJindř. Francka synové
w Pardubicich.

-Doporučujeme tento d mácí výrobek co nejvřelejí.

+

zkuste můdlo jádro
véodfin

PÍOSEEJELÍNEKU HR.:OCIKRÁLOVÉ
apřesvědčítese,žeani lavychvalovanámý

kdla snejrůznájáímičišimizvířaty se mu nevyrovnaidoj sti,láceaúsporyVUpotřebení
ŘDOVAVAN a a ní

Českoslovanská záložna vpraze
Spótyoé nl 6. P.

200 přijímá ©
vklady na 4'/,9/,úrok bervýpovědi,

„ 4/9, „ 830dennl výpovědí,
„ 49,9, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje 8

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běhemnecelých
2 let vyplatil v 9 případ. úmrtí celkem 11.325 K,
slakav 250 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla poder -vaným podpora v době nejtradnější
jakopravé dobrodiní.

Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápismé
jednou pro vědy jest: do 30 let 2 K, do 4 let
4 K, co 5O let 6 K. Každý Člen 60 zuvazuje, že

při úmrtí 2 K, jet 6 vyplatbez průtehu buď zákonitým příbosným aneb účelu
a, osobám, jež si člen písemným problášením vý
bora za svého života označil. „- ,

Spolek střádá jmění pro úlevu avých členů
v budoucnosti a pro přítoroné případy úmrtí po
akytaje záraka svýmkmenem žijících členů,takše
nějaký úpadek je při tomto živém kapitáluvyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by výdy lepšími, kdyby svými peněsí neživil své
nepřátele, nýbrž sám sobe.

Pište,si o přiblášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Váec!.Jenšovský,
Jednatel.

-S8P*>C. k. místodržitelstvím koncesovaná

fo Pavel Bayer, Hradec Král,

podává rychle a spolehlivě velkeré
I] — Správyobchod.isoukromé,provádítéš

—— půjčky —
m-ad ee

11 l LI

olavným patro
úřadům dovolnjesid

račité vefboré kostelní
dlbáře,nádob upernké, obky, .
svícny, lem Kaditelnlce, kr
atd. své , p
církevním vyhovojící. Btaré
měty opravuje v původní intenci a
v obni alatí a M neboproti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkrany masílá na u
kázku franko bez závoznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdes ruční.

Sklad a stříbrnýchblenotů,jako:
madonek, rstýnků, náramků atd. ::
protony, jídelní nášinízestříbra pravého

i čínského vždy na skladě,
Staré slato, sthíbro a drahokamy bupujs sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

dně606.171309| Tagny=ně.9užubaupaějepuaáujýnjvfefvpajný$k42822.000t-rpjob]

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Helkudiy, [aráře ve Týprachiielek)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovemstva
„svůj osvědčený a Často vyznamenaný

| výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

so na požádání franko zašlou. |

————n

pp.bdstný

===

NHAEKINITOETNIUITAIII- T

TATIEKTIIMIIT

něj

n

PETET5L6668oetodn

ění

|ýujngat=tufuduýnjujmi

ze 2 pohovek
a 4 fauteuilů

sestávající, skoro nová, jest
za (50 K na prodej.

Dotasysodpoví administrace £. L

Založeno r. 1860.

vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému,duchovenstvu
první a majstarší odborná dílna pastřskéKarlaZavadila

v Hradci Králové č. 83.
k zhotovení veškerých te
stelních nádob re stříbra,

bronzu a jiných kovů,od něj.jednodoššího do nejakvostaěj
šího provedení, v každém

taarkua ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a ddtlndné

ahotovuje se v mé vlastní dýně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati velodůstojnému du
chovenstra práci trvalon a
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Milestí rorido
vány.

Mešní nádoby jeR v ohal
ulatím <a ceny velice levné.

Velkeré opravy nádob ko
stelních ze ry..le, řádně a
levně vyřizují,

Vše sazílé:a jen posvěcené

Vzorky, tvspočty, nákresyI
hotové ubošína nkázku
se sallou.

Chudělm kostelu možnosplácet bes přirážek.
OMP“ta odporučeníačestných uznánípo ruce. jjj

Prosím veledůstojné duchovenstvo 0laskavou přízeň
s důvěruzávodudomácímn.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

-odznaků spolkových atd.



„M

,

dob. úvěrní společnost,
zapsané společensívo a ručením ebmezeným

w Hradol:Králové,
+ (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady.na kutžky= zaao ažBb=

PNepostrádatelnou

nejlepšíochranou*
protiroumatismu

a každému nastosení všem, kdož jsou odkátání

njnmpovoláním prodlévati v chladných mlatnostechna venku, jsou naše zvláštnosti pletesébo sboší

"úrok a to dle výpovědí,

GRP“ Složní lístky na požádání zdarma. "WUhlí jakosti
co mdjlevněji '

900000000000000000000000

VOB TAOBODŮUVÝM
doporučuje svůj hojné zásobený sklad

plesových potřeb
jako: hedvábí, krajkové látky, vějíře,
rukavice. punčochy, hřebenové soupravy,
prádlo, kravaty, salonní bílé vesty atd.

Fejgl A4Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelní ulice.

Kněžokékolárkya náprscmky.
200000090000200000000 20000000000000000000090000000000000000000000o

„ S pravé
velbloudí srati.

Zvléhté odporačujeme obřívky
na kolena, kryjící nobu až po
kotník, 1 Ke- rukarice
1 pár K3 —,látku ne epodní

JJ kalhoty a kazajky, 160cm. ši
rokou, | metr K 1U—; veškeré
ziron! prádlo, břišnípásy, chrá
nítka na plíce, na prsa, na záda,

p ne ledviny,jednotlivéruvy, jednotl. nohavice, resty,

ponožky,p atřevlce,papučeatd. — Velbloudíarať
nepodléhá změnám tepla, ne
prohřeje ani neprochiadí se
snadno, s udrtuje při tělestej

noměrnou s sa Novývelkýillustr.cenné zaáleme napo

br Da0V6 vličně
výrobapleteného sbuží.

me- W Plzni: Školníul. 8, Říšská ul. 1. “

„Obnovu“"ili
Časové Úvahy!Rozšiřujte

i

džRR©OR<pVY

©Mnohopochvalnýchuznání.

M
V HRADCI

a a

„Ú Kam
a. m

mem Projekty

u]
KARLIN

KRALOVÉ
VEDLEGRANDHOTELU.um

A čení oriSvědeníKrál věm.

SE amu namlčí me

š

E485JE D8 JCBOD 85 X OBE

ŠJan Horák, x
n soukenníkv Rychnově nad Kněžnou

M roční na požádánívždy p"dle salsony kollokci
nejnovějších pravýchvlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo

zemských.
Četná BZRÁNÍ zvlášté z kruhů velo

am důst. duchovenstva svédčí o ivé ob

M sluze méke ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třice'iletého působení.Učiňte, prosím, mala objednávku na

vycVolejemnolátky na taláry T
Též na splátky bez zvýšení000! i

Šoeo ce te X Benx 080

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní:

v Pardubicích,
doporučuje závod ovůj veledůetojnámu ducho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám oelá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a popoč shotovujií úplně bezplatně sk ústnímu jednání dostavím se ne požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

' Mnoho pochvalnýchuznání po race a brozžová
státní medailiezzvýslavyvv Pardebicich.
OMP“Závod založen r. 1898. "Ja

Gráfova kostka
velejemná

za 6haléřů
sůmane i na dále vreholem

dokonalosti.

Gráfova kostka
„jemzá“za 5 hal.

předěí daleko každou napodobeninu, o čemž
jediný pokus přestědětti

R. STEYSPAL,pako rs:

V
w

Usnený sa nejvýhodněji a nejlevnější nákupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koborců a

kčlmí ve výrobnách [nejstaršího
závodu v Čechách, 0..a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odpůračení. —

Obráskové„oealky, rozpočty,vsory8 vé zbožíkvýběru fraako.

Adresování vždy doslovnése vyproňuje.
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Vzestup Všeodborového sdružení
křesť. dělnictva v Čechách.

Málo vděčné práce ujali se v naší zemi
ti, kteří se odbodlali pozvednouti odstrkáva
ného křesťanského dělníka z prachu ponížení
a vymaniti jej z tohého rudého krobu, jimž byl
svírán v továrnách. Při organisování katolického
lidu vyprostiti dělníka z mocné nadvlády ši
fo0e rozvětvené organisace soc. demokratické
náleželo k úkolům nejobtížnějším, nejpracnějším.
Oršem soaha ta náleží k prácem nejzásluž
nějším. Byla nalebavou nutností, mělo-li se do
kázati, že katolictvo i v Čeoháchdovede v mo
derních spletitých poměrech sociálních doved
nou rukou starati se o zlepšení existence děl
nictva líp než sociální strany jiné. Katoliotvo
nemohlo se spokojiti poukazováním, co všecko
katolická církev dříve pro vrstvy uúhnětenévy
konala a že i nyní rozvíjí široce charitativní
činnost. Doba nynější kázala, aby postavení
odstrkávaného dělníka bylo zlepšováno sou
stavně, aby se dělnictvu zabezpečila proti ro
stoucímu kapitalismu práva trvalá. Potřeha
takového hnutí plyne zřejmě z křesťanské mo
rálky, která důrazně připomíná, že nejprostší
dělník jest šlechtici bratrem v Kristu.

Nestačí-li však ani jinde osvědčování přá
telství a bratrství pouhým jazykem, stačilo to
tím méně pří chuďasích, jichž celým majetkem
jsou dvě zdravé ruce. Bylo nutno. přikročiti
k drobné, úmorné práci hospodářské, aby děl

„pictvu byla zjednána mimo podporu mravní i
posila finanční, A hle, dělnictvo katolické v 08
lém řetězu trpkých chvil osvědčilo, jaká afla
energie a svéráznost v něm trvá! Rok od roku
postupovalo k vyšším metám, což konstatováno
s velikým ospokojením na valné hromadě, ko
nané dne 2. t. m. v Hradci Králové,

Sdělujeme s veřejností fakta zvlášť důle
žitá. Za rok 1909 přistoupilo ke adrnžení no
vých 2058 členů, takže koncem toho správního
roku čítáno řádně platících členů na 10000.
8 pobyblivými členy nepravidelně platícími lze
odbadovati počet příslušníků Všeodbor. sdru

FEUILLETON
Rozpaščité námluvy.

»Nic to není platné«, řekl si v duchu pan
Kucháček, když se vratil od svého mládeneckého
obědu do neméně mládeneckého, v hrozném ne
pořádku se nalézajícího pokojíku — »musím se
přece jen oblédnouti po nějaké té tchýni! Ješté
než ta kometa přiletí — ať také něco na světě
ušiju |«

S kterýmž úmyslem si vlezl do dosud neu»
stlané postele—sč bylonedělníodpůldněa venku
svítilo sluníčko až milo — a blaženě v 5+! Ovšem
jsko polehčující okolnost nutno uvést, .:. se vrás
til předcházející noci »jiža 0i/,4. ráno, a že tedy
ani slunéčko nemohlo jej od toboto chválybodného
počínání zdržeti a Kucháček — chtěj nechtěj byl
nucen dohbáněti, co v noci zanedbal. Jinak, jak
£ jeho jssného a obsažného myšlení vidno, byl t>
zcela rozumný a praktický člověk. Věděl dobře,
že blavní věcí není: najít, si vyvolenou srdce svého,
alebrž že nutno počíti jinde — u tchýně, Ověem
rozumí se sin spe« (budoucí) tchýně.

A skutečné bylo toto nedělní odpoledne pro
Kucháčka tím, čím pro nebožtíka Caesara onen
slavný den, kdy se rozhodl překročiti Rubikon, a
kdyby měl Kucháček to štěstí či neštěstí, že by
nalezl svého bistorika, dala by se o tom napsati
krásné kapitola, aspoň na 50 stránek.

Říká se, že po západu slunce vylézají jen
betopýH, sovy a podobní tvorové se svých skrýší
— ale zdá se, že jest v tomto bodu v přírodo
vědě ještě značná mezera, neboť i náš Kucháček,
ač do šádné s aredených tříd zvířeny nepatří, také
až vpozdní hodině večerní, kdy jit jas elekrických

- obloukovek zářil v ulicích, probral se ze svého
spánku a pomalu, ale jistě se vydňořil pro večerní
vycházku.

Jas jiš mladíkem asi 3zletým, rozložil pečlivě

žení na 14000. Miástuha o vzrůst členstva ne
náleží pouze ústředí, ale rovnou měrou bystrým,
uvědomělým členůw v odbočkách a skupináob,
jimž samy odborové povinnosti již jsou dobrou
praktickou školou.

Nových skupin založeno 24; nyní jest od
boček 52 a skupin 128 Některé odbočky čítají
až na 200 členů. A velice jest významné, že
prospívají zvlášť zdataě v těch místech, kde
do nedávna rudé organisace ovládaly valnou
většinu dělaictva nerušeně,

Z mládeže přistoupilo za rok 1909 jino
chů a dívek 330. Počet zemědělského dělnictva
vzrostl jen nepatrně. Ovšem agrárním zaměst
navatelům se líbí líp, jestliže toto dělnictvo
přijímá rodý karafiát, který se stano brzy na
venkově tak bustým koukolem, až z toho bude
pro rolnictvo úzko. Agrární listy, jež se děl
nictvu zemědělskému před oči strkají, vedou
ku všem jiným cestám než do adružení křesť.
sociálního.

Sdružení prodělalo 2a uplynulý rok více
perných stávek. Nejdůležitější byla vysilojící
stávka kamenodělníků na Skutečsko, která tr
vala 5 týdnů; čeho žádné sdružení v těch
místech nedosáhlo, to po srdnatém a obětavém
boji vybojovalo naše sdružení. Dělniotvu zvý
Bena mzda až o 40 procent, docíleno ochran
ného opatření a slušného zacházení s dělni
ctvem. Slružení dokázalo, co vlastní dělnickou
silou zmůže.

Veliké massy dělnictva našeho súčastnily
se katol. sjezdu v Hradci Králové. Sjezd ten
atal se památným pro dělniotvo zvláště tím,
že navržena zde při konferenci zástupců děl
pictva říšská odborová komise českoslovanská.
Myšlenka ta uskutečněna v prosinci v České
Třebové na konferenci zástupců Čech a Moravy.

Pilně dbáno i sprostředkování práce. Ruch
v konsumních společenstvreoh stoupl.

V ústředí samém vykonána obrovská ad
ministrační práce. Denně přicházívá 50 dopisů,
nejméně pak 18. Všech zásilek pro sdružení,
radakci atd. došlo 10V60; naopak odesláno
vedle pravidelných zásilek 4180 dopisů. Kdyby

R,
kštice svou v malebný účes, nakroutil kníry a zá
libně se prohlížeje v rozbitém zrcadle, konstatoval
s uspokojením, »že je jsko aoletý hošlk.«

A křepkým krokem vykročil z dorou, ubíraje
se neodolatelnou mocí puzen do obvyklého svébo
útočiště v zakouřené hospůdce »u Kedlubnu«, kdež
tak često nechal se svést k pobytu delšímu, než
by peničkodovolila...

Při třetí sklenici však si vzpomněl na své
předsevzetí stran té tchýně a zamyslil se hluboce,
tak že ani partie maryáše u vedlejšího stolu zano
čaté jej z přemítání vyrušit nedovedla, což všeo
becný úžas a údiv vyvolalo,

Konečně uklidněn zvedl hlavu a (ukl se do
čele, to bylo jistým znamením, že našel výcho
disko ze svých nesznází — a řekl si pak vesele:
eAno, taková jsem já, mstinko — a nechal si dát
čtvrtou! Rozumí se tu poslední (od čtvrté počí
neje byly všechny »poslední «)

Kuchtček byl od onoho večera jako vymě
něn. Nosil čisté límce, nové kravaty, dokonce i
manšety, a dvakráte týdně mu musile posluho=
vačka i boty vyleštit. Večer pil jen čtyři (opravdu),
maryáše se zřekl, ns bonbody nesázel, kuří očka,
slenečky a karfiol v octě zavrhovsl, kouření pro
blašoval za škodlivé, chodil o půl 10. domů —
inu sni poznati jsme jej nemohli. A brzy nato
počal večer vynechávat naše schůzky su Kedlubius
u scházíval pak. vždy častěji a Častěji, až konečně
jeme jej vídali jen dvakrát týdně, A necelé čtyři
neděle po tom, co překročil »Rubikon«, slyácli
jsmedivnouzvěst,že byl viděnv parku 6 dívkou
krásnou velice velmi — — —

Od té chvíle byl Kucháček pro nás ztracen
docela. Neviděli jsme bo, nemluvil s nikým, jen
ve dvě hodiny čekal toužebně na pokraji sadu, až
se objeví ons, a pak chvilenku se sní procházíval,
patrně vykládaje v zanícení svatém celý svůj ži
votopis, své tušby s přání — a dobývaje si tek
neodolstelně panenského jejího srdéčka. Neboť
zcela dle svého rozhodnutí del Kucháček nejprve

se tak obrovská práce konala za peníze (jako
u agrárníků), jak velice by vzrostly režijní vý
lohy! Obětavost ústředí však uspořil+ veliké
náklady.

V dělnických orgtnisacích odebírá se.
mimo „Práce“ každý týden 21,368 exemplářů
katolických časopisů; na př Stitu 5820 ex.,
Meče 2900, Venkovana 4180, Jitřenky 830,
Práva 496, Obnovy 262 atd. Různých brožur
rozšířeno ua 92.380. V knihovnách 47 orga
pisací jest na 53165svazků.

A což činnost podpůrná? Skoro dvě tře
tiny členských příspěvků, odrádě.ých ústředí,
bylo vráceno členstvu ve formě podpory. Cel
kem bylo peněžně podporováno 3056 osob,
tedy skoro jedna třetina členstva v nemoci,
nezaměstnanosti, při stěhování a v případu
úmrtí. Kromě toho poskytnuta právní ochrana
21 členům a 78 členům podpora stěhovací.

Z pokladní zprávy vyjímáme tato čísla:
Přijato na zápisném 171340 K, na členských
příspěvcích 33.19959 K; předplatné na „Práci“
1411.77 K, dary 15348 K, tiskopisy 23822 K,
agitační fond 6475 K, stávkový fond 126088
K, úroky 20:19 K, vrácené podpory 20320 K,
různé (uložené přebytky, raz'tka, průběžné po
ložky) 326909 K, dárnem 418529 K 57 4.

Vydámo: podpora v nezaměst. 6893.86 K,
v nemoci 1362642 K, mimořádně 85 K, pol
pora stěhovací 31972 K, právní ochrana a po
břební podpora 48080, tisk „Práce“ 667007 K,
expedice „Práce“ 233620 K, tiskopisy 63543
K, služné dvěma úředníkům a agitace 255595
K, správní výlohy (poštovní, níjem, placení
cestovních výloh, kolky, potřeby kancelářské
atd.) 588997 K, pokladní hotovost 128638 K,
úhrnem 4182987 K.

Již tento kratičký přehled jasně dokazuje
jak důmyslnou hospodárnost tak štědrou pod
půrnou činnost.

Do výboru zvoleni: V. Bíbus z Ústí n. 0.,
A. Dvořák z Kostelce n. O, Fr. Hetfleiš z Ú
pice, Jos. Joudal z Třebechovic, J. Munzar
z Hořic, A. Pochmon a J. Říha z Hradce Král.,
A. Sokol z Chrudimě. — Za náhradníky: F.

== — ————
k tchýni (ovšem in spe) a vloživ ruku svou na
srdce, řekl jí, že touží po krbu rodinném, že její
dcera by jej mohla učrnit šťastným a že kdyby —
a tak dále a tek dáje.

Apo velké rodinné úradě dala tchýně in spe
příznivou odpověď; Kuchaček měl nyní učiniti
rozhodný krok a dobýti si srdce dceřina, jak se
mu zdařilo u matky.

Bobužel v tomhle umění se Kucháček už ne
vyznel a ač maryaš ve třech a ve čtyrech znal
sehrát výtečně — ve dvou se mu nikdy nezdařil.
Minul týden, minulo 14 dnů — 4 dosud žádný
výsledek! Ba dokonce se mu zdělo, že sMáninka«
nějak tuze pospíchá domů. Sotva přišel, již se 0
táčela, že prý musí býti za čtvrt hodiny zase u
matinky. Kucháček vzdych!, sáhl zase na srdce a
vzdychl ještě jednou, pak fekl, že ráno měl hodně
zákazníků, a než se nadsl, byla Mánioka z dohledu.

Konečně se rozhodl učiniti rázný konec,
Dnes, ano dnes promluví s Mininkou slovo všžné,
rozhodné. Ustrojil se do nedělních šatů, odbyl
před rozbitým zrcadlem (viz na začátku) toiletu
a stlukoucím srdcem odcházel do sadu, Ani v tom
rozčilení nepozoroval, že jde o půl hodiny později.

Prošel parkem — Muninky však neshlédl;
patrně nemohouc se dočkati, odešla, Kuchaček, jsa
již jednou rozhodnut učiniti ovážný kroke, zaměs
fil zrovna k tchýni, domnívaje se, že tam najde
i Máninku a nejlépe tak podporován drabou máteří
rozřeší nesnadný ten olišek,

Leč nalezl jen tchýni — Míninka prý jistě
asi osů Čeká. Zakroutil hlavou a divil se, že by
does tak dlouho se zdržele, když jindy tolik po
spíchá domů!

*Ale vy, čtveráku», odpovědělat chýně in spe
— svždyťt to přece není pravda; sám to nejlíp
víte, že nepřijde dřív domů až nikdy v 6 hodin,
a budete chtít mně tekble vyvádět.«

A smála se upřímně Kucháčk -vým rozpakům,
který, chudák, celý červený nevěděl, zda dobře
slyší, a jemuž hrozné podezření vzklíčilo v duši!



Vančura z Hradce Král
AL Menč z H .
Matějka = Hradoe Král. — Do domorčí radý:
Dr. Fr.Reyl s Král., A. Světelský zTře

bochovio, J. Pech z Pardubic, Al. Bechynkaz Úpice.

PNyní jen zdatně ku předu dále! Nejhorší
železnou energií dělnictva jsou pře

konány. Z počátku sdružení nenalezalo řádné
pochopenf ani u mnohých katolíků; nyní před
sudky se rozptylují. Právě přivolbách do říšské
rady ukázali naši odboráři výtečně, seč jsou a
jak se zájmem o své sdružení spojují horlivě
zájem o dobro katolictva vůbec. Náleželi k nej
pilnějším volebním činitelům. Dokázali prací
svou, jak dovedou užiti všeobecného práva vo
lebního ve prospěch dobrých, zdravých idel.
Zlidověuí volebního řádu katolicismu prospělo;
ukázalo se světlo, jak velikou oporu mají ka
tolické zásady právě v těch vrstvách, jimž bylo
dříve volební právo upíráno. Těžko by se bylo
dělnictvo rozehřálo pro katolické kandidáty.
kdyby se nebylo markantně přesvědčilo,jakou
morální a fysickou oporu má drobný lid ve své
organisaci katolické.

Z továren vycházeli nejvíce průkopníci
náboženského nihilismu, vztyčujíce hrdě rudý
prapor. Tím krásnější a chvályhodnější zjev, že
právě z toho okruhu tak palčívého vycházejí
nyní neohrožení bojovníci, kteří pole zdeptané
znovu kypří a osévají. Těmto hrdinům všecka
čest! Nechť zkvétá a sílí Všeodborové sdružení
křesť. dělnictva stále zdárněji!

Volnélisty,
V temnotáchhelénského. slunos. V Besedů

Času Machar pojednou z ničeho nic podivuje
te, še protí němu polemisnjeme. „V Doubra
vově Obnově vyvetal zas nějaký Gauner a hájí
suřivě pána Ježíše, svatého Pavla, svatou církev
a Macbarovi prý nadává e vehemencí zuřivého
podomka.“ Syn Heliův ae nás táže: „Provedl
někde něco Pán Ježíš ? Spáchal sv. Pavel někde
něco? Proč je tedy hájit?“ Proč hájí ae Češi
proti Němcům? Proč psal poleký professor
Balzer proti Mommsenovi, proč vydal Kramář
brožara o etátním práva? Kdyby někdo tyto
otázky učinil, zněl by o něm úsudek nejinak,
než že jest praštěn pytlem. A kdybychom chtěli
Macbara této pytloviny ušetřili, musili bychom
při nejmenším říci, že mluví, jakoby z motyky
střílel. Kdo pak blekoce, že Pán Ježíš a sv.
Pavel šířili jed z Jadey? No tak tedy! Sto
jiných Jidí řeklo by, aby se Machsr nedělal
hloupějším, nežli jest, ale my si úsudek o tom
zatím schováváme.

Táže-li se Machar, co vlastoč Pán Ježíš
a sv. Pavel zlého učinili, projevuje vlastně, že
na výtku svou o jedu z Judey zapomněl, nebo
že ji sám za vic nepovažuje. No, badiž. My
bychom o tomto jeho kulturním mrzáctví také
nemlovili, ale jde nám o veřejnost, ve která
Machar tolik bejlů nachytal, a to hejlů pokro
kových a osvícených. Či neprohlásil slavnostně

(EO
Na rychlo se poroučev, utíkal honem zpět do sadu
a dalse honemdo hledáníMiňinky.Konečněpo
delší chvíli zaslechl z jedné pěkně zakryté lavičky
utajené šeptání a když opatrně se přikradl blíže,
s hrůzou poznal Máninku v objetí jiného, Zaslechl
najednou dosti jssně, jak Máninka řekla: «Tskovou
sbnilou bramboru jsem ti ještě nikdy neviděla.
Kam bych ho ráno postavila, tem bych bo večer
nalezla. Automatický panák spíš umí ústa otevřít
než ta slívalo 

Vše bylo Kucbáčkovi jasno. Proto tedy vždy
ten spěch! A jenom k vůli tomu, aby se dostala
z domu, předstírala, že mluví s nápadníkem mat
kou jí určeným!

proradné pokolení! ...
Kucháčkovi se až hlava nad tou falší žen

skou zatočila a zase si sábl ne srdce — bylo mu
však tentokráte opravdu k pláči a když uzřel, jak
jebo Máninka nechává se líbat jiným, otočil se a
utíkal, utkal, nedbaje hlukem kroků vyrušeného
párku, který sděšeně nyní poznal, že byl vyzrazen...

Zda a co Kucháček s tchýní (už ani ne in

padla rozmluva matky s dcerou, ale jisto jest, žo
Kucháček onoho dne — sedm neděl po překra
čeníRubikonu—skočil zasena onen drubýbřeh,
ne němž si kdysi řekl: »Nic to není platné« A
večer uvítali jsme jej ve svém středu su Kedlubnu.«
Přišel, sedl mezi nás, bez matlet, se sterou kra
vatou, del si ejednu ivrdou«, zapálil doutník a
otáčeje se bned k bývalým spoluhráčům, ptel se
Ibezně: »Nedáme si partičkule ©

A dali si. Kucbáček měl zate »poslední«

čtvrtou, jedl slanečka ikarfiol — zkrátka byl to
zes náš starý Kucháček, nespoutený Amorkem,
volnýa životu vrácený, Jen občas si athl oa srdce
a když jsme konečně kráčeli domů, řekl mi dů
věrně: „Člověk sl, v'te, netybere.«

V čemž mu dávám za pfavdu. Max.

DáLOŽNÍ ÚTĚTNÍ ÚSÍAT

v Hradci Král

Založen r. 1000.

Akslový kapitál: Roservní lendy:

K K
10,000.000-—. | ca 1,800.000-—.

Stav vkladů
31. ledna 1010 celkem

K 28,620.70001.
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Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Pillálka v Osmiloch,n..
Velkoobchod

5%UHLÍM X
Filiáljka v Praze.

(Josefské náměstí — palác Obchodní
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Český Učitel“, še klerikálové oto,s
Macharovi vědecky čelili? Bopeujevil s v
Učite“ neobm a důvěru v ne He
ljota, v jekož ost ani nejhlospější věk
V Čechách dnes nevěří? Ověgm p ti

Bealdvakrátpříjimné,lk mymáme€Gabor:va né, ajé my máme 6 W
ními ubožáky Jy at.

Na jednu peflo, kteroa na před
svých utrousil, ukázali jeme již minale,
60 timto leskem: „Evangelie jsou snůškos úgš

S nalvagtickýpe- lysi apglický poslasec posunkalsi ví

nečka a doklopýtav se svéhoAdadle vShoedací aíci, jal se poslouchati řečalka, naš mlávil
s parlemeotní tribuny. Milý náš dívá
se a dívá, aš pojednou nakloniv sek svému

„Poslonchej,
kolegovi, an posnámko:příteli, to jest divná věc, slyším mluviti jen
jednoho a na tribuně vidím přace dva ří“ Odtud
pravidlo svaté pro payohology: „Alkobolism
obyčejný zvětšuje dvojnásobněa protikatolick ý
fanatisem Macharův desateronásobně,“

Oršem povídačka o několika životopisech
v evangeliích, oddaná s bídou doševní, pará
dovala kdysi, ale od těch dob abéhlo již hodně
vody. Dnes kde který opravdový vzdělanec oi
na ní ani nevzpomeone, a vědecký badatel v ovmn
geliích by se důkladně popravil, kdyby se ma
saohtělo 8 ní se někde vytasiti. Nezbývá tedy,
než aby se Machar poděkoval vynálezoům, kteří
tento nesmysl uhádli dříve, než-li jej syn He
Hův pojal a vyslovil.

Machar noví ani zbla o tom, že © jednot
ností nojvsnešenější povahy Ježíše Krista ve
es. evangeliích s posvátnou úotou mlaviliGoethe,
Channing, Parker, Renan, Rousseau a jiní.
Ovšem tito myslitelé, právě proto, še byli my
sliteli, neplavali na povrohu a nesytilí se kde
jským pomlonvačoým zákrakem, jako Maobar,
nýbrž vnikli hlabokó v evangelia, poznali, 00
obsahují a — žasli. Machar nemá ani sa mák
vědomostí o tom, čím právě moderní kritika
obohatila výskam av. ovangelií. Ve všech čty
rech evangeliích ujevoje se totiž jednotnesí
charakteru zcela neobyčejného, scels nového a
originálního, který jest prost všech vlivů ča
sových i choutek židovských; slovem jest to
charakter nadlidský, lidský i božský zároveň
a přece skutečný. Svou ošontělou povídačkon
o deslti životopisech zamýšlí Macbar přesvěd
čovati, že Pána Ježíše vytvořili vlastně pisatelé
sv. ovapgelií. Ale o0 povídá Parker? „Při
pustme“, praví, „že Plato a Newton neexisto

vali. Kdo pak ačinil jejich úžasné objevy amyslil jejich myšlenky? Aby kdo vynalezl
Newtona, musil by býti sám Newtonem. Kteří
lidé byli by tedy mohli vytvořitl postavu Je
šídova? To mohl jediné Ježiš“

Moderní kritika asuzaje, še jest nemošno,
aby jediný člověk pojal v mysli avé a vytvořil
všechny stránky takového karaktera,
jako byl Ježíšův, jenš převyšuje reBkery schop
posti lidského dncha. Nebylo-li to možno jediné
osobě, nezbývá nic jiného, nežli ža jej sestro
jilo osob několik, ale to jest ještě nemužanější.
Těm pak, kteří říkají, že každý ovaogelista
čí jiného Krista, třeba odpověděti, še to není
pravda, což jest přesvědčivědokázáno. A kromě
toho domněnka ta činí s jedné záhady čtvero.
NoboťJeHiSkaždého 6Vahgěltstystujt vedvstišně
vysoko nad pisatele, jenš jej líčí. Mimo to
každá ze čtyř těch postav jest sama o sobě
celkem. Představte ai na příklad Ježíše, jak jej
líčí av. Matouš, a zníčtb Detniní tři ovangeliní
Ztrácíte ovšem veliký poklad, ale Ježíš Ma
toošův stačí, aby si vynotíl božskou poctu u
celého světa. A připojte nyní k evangeliu sv.
Matouše ovangelia ústetní, seřaďte vedle sobe
tyto spisovatele, slobem, řečí i hlediskem se
růanící a všdy usříje téhoš Krista, jeho jssnon
a vznešenou postava určité vyznačeno. Na
čtyrech různých stránkách jeví se Ježíš Kristas
týš, na každé z nich božsky krásný, na všech
tak neskonale povznesenýnad pokorné pisatele,
že nebyli s to — nedím —aby bo vytvořili,

uýbržaniaby ho popsali. — Toto přísoání vyklouslo z péra Boneseavovi v jednom z těch
okamtšiků, kdy pravda cama takořka vnucuje
ee těm, kteří ji popírají, tak jako sloneční pa
prsek nedosti pevně zavřenými víčky volká
v oči těob, kteří zámyslně nechtějí viděti.

BRenanpak dí: „Postavy Ježíšovy nevy
tvořili učenici, neboťona stojí ned nimi vne
dostičné výši. Byliť vělohoj, kromě 6v.Pavlea
Jana lidé novadělaní, nevynalézaví. Zkrátka,

postevá Ježišové pod rokama jeho životopigcůkrásy nepřibylo, ale ubylo.“ O088880: „ŽE
několik spisovatelů povahu Ježíšova vymyalilo?
Ale to jest ještě nepochopitelnější, než že Kje
jim spisům jedicá -osoba poskytla létkyl Ži

pobem a. úikdy by nenhodili aa takovou mra
voukn. Evaogeliem má t:k zřetelné, tak veliké
a ták nenapodobitelné sneky, že by nás ten
jenš.by:je vymyelil, víso v úžss uvadi, neji

proti :ubohému Zraste MaTolik nepoši
charove. 'OtR-]i o totm,"00jeme navedli,ara



Zlovát,mé toho najedno pososoní dosti. Bude-li
móspokojen, dostane ce mu paránsa nového.
Moolsí zatím kajiceě uvažaje, že jeho blesky a
hromy jsou shotoveny z kalafany, če logika
stojí před mím brůsou němaa Be vodělanost
v jeho Belénskétemnoty roní bořké slsy.

Bedolt jest mrtor. Žije prý někde v úkrytu a
dosedne jedeou na rakouský trůn. Samo sebou
se rozumí, že tito lidé nic neštou, jsou vzdá
lení ověta a žijí svým úským duševním živo
+em. A ohřívá-li Maobar onu poridačku o de
esti životopisech v evangeliích, co jest to jiného,
Ješ že odloží k těm naiv pohádkářům, kteří
očekávají oávrata korunního princefudolta ?

400 jest historického na Ježíšis Nazareta,
jest těžko říci“, filosofaje Maohar. Nevědomo
sti jehu jest to ovšem těžko, rádi věříme.
Vminulém článku historičnoet a pravost evan
„solii jeme dokázali. A právě knihy tyto jasně
ukasaojí,-co jest na Ježíši Kristu historického.
Rousseau to již dávno před Macharem pocho
pil, když tak pěkně pověděl: „Život Sokratův
jest méně historicky dokázán, nežli život Ježíše
Kriste. Učil-li Sokrates a vedl-li dučeku pravdě
Jako modřec, učil a vedl je Jožíč Kristus jako
Běh:“ Bylo by radno, aby si Machar objednal
kniha konvertity, universitního professoradra
Raville, máťsyn Heliův knih potřebí jako soli.
Tam by se dočetl, jak huville poznával histo
ričnost Ježíše Krista « Haroackova: „Wesen
des Cbristentama.“ „V této knise“, praví Ru
ville, „zavjalo mě předem všeho vznešené pu
Jetí, kterého Harnack nabyl o osobě Ježíše
Krieta a které plně ozřejmil. Vůdce svobodo
myslných bohoslovoů, pronikavý a exaktní ba
datel orčil v Pánu našem takovou podstata a
takový karakter, které vše pozemské převyšují.
BvrětloJeho proniká v nitro člověka. Evange
liom Jeho nemůže býti ničím nabrazeno, jest
s to, aby ce v šť i blonb rozvíjelo a jest po
vspeseno nejen nad všechny rozpory Času,
v němž vzoiklo, ule také všech dob vůbec. On
činil mnohé zázračné a dílem do dneška nevy
světlitelné skutky. Učil, neužívaje vědy, žil bez
voitřaích sápasů, rozvinal mobatnoa jedinečnou
alla nankovou a náplš pravd čerpal zo svého
bohatého nitra. Žil nejdokonalejším duševním
klidem a nábošenstvím, které sám stvořil, my
slil a cítil obcuje neustále a Bohem. Co do
svobody a vřelosti due memá mezi proroky
rovného. Jeho kázání obsahovala nejmocnější
myšlenky, a přece byl stále nevyčerpatelným

, 4 Dan0e j otoletimi neabylo novosti. Obje
vení Krista jest a zůstává jediným "káklaďem
veškeré mraval kultary.“ Toť jsou tedy tvr=

|, která avádí Roville z Haroacka. Poté

ágite dokládá: „Protože všechny $yto nývudy, které jsem tu stračně dle obsahů jejic
avedi, poobázejí od učence, který v Ježíši
Kristu viděti chtěl jen člověka, mohl jsem u
souditi, že neskýtejí přísnivějšího obrazu, než
jek ho přísná věda čádale, a že obsahojí nej
méně z těch karakteristických známek, ješ
Pána dlašno přiřknonti. A když již z těchto
slov Hardackových nadlidská, všech pozem
akých slabostí prostá a nejvznešenějšími vlast
nostmi bobatá osobnost 60 podávalu, nebylo

pak nevyhnutelně nutno, objevení této postavy
vé větě považovatiza zázrak?“

Na těchto vývodech Ruvillových a oa
oněch Harnackových máme zajisté dosti, aby
chom posoudili, še Machar má příliš málo
dechu v dadech, aby v pochybnost uváděl hi

„storlčnost adálostí, která evangelia o Pánu vy
pravají.

A teď prosíme naši veřejnost, sby si vzble
dem ke Kristu Jožíči, jsk Ho mohutnými a jas
nými črtami karakterisoval Haraack, vzpo
mněla na verše, v nichž Machar líčí Krista
jako s i snílka, ne příliš rozdílného

od císaře Jaliána, a pozné všechnu ta zbědovanost, která po Čecháchslavila pravé orgie
a která mrzačila lideké duše. Kristus sympati
oký mílek! Jaká to blahoskloonoet! Kdyby byl

„Ještěfrancouzský spisovatel Hello na živo, řekl

by, ha Machar je ve stava habituelní zabedněnosti.

Ve sprostotách holénskéhoslunos. „Pan Jošaa»
takto tesař z Nazareta, už patrod nám noví, čím

-je. Brzy se vydává za proroka, brzo léčí ne
mocné, ale my mu povíme, jaké jest pudla jádro.
(Češtíne na močidlech!) Tento talák zašel ci
ondy až do Káně galilejské, kde se právě ala
vila svatba dcery prvníbo radního městaepa
nem Efraimem, známým stavitelem. Pan Jošaa

. vešel drze mezi avatebčany, pil, až se hory
„melenajy, tenči) a veselil se přiměřeně svéma
původy a svéma vsděléní. Když došlo svateb

, Šanůmvíno, problásil, že víno opatří—a toho
kejkliřet! — dal postaviti před hosty — ——
čistou vodu, Rosnaí ca, že rozjařeným, napilým

s opoceným hodovníkům chutnela voda jsko
. nektar — nestondný Jošua pak roshlašoval, že
„proměnil voda ve víno. Normální lidé by jej
: všade jinde byli vyhodili —dobromyelní a na
pílí Galilejšti dali se napálit takovým kejklí
řem. — Jeden blázen poblázní rychle dvanáct

jiných —Jošge, tesař nasaretský, má své uče
alky. Ale ne v tosařině, nýbrž ve svém pro
rockém úřadě. Našel nějské rybáře, nějaké
taláky, jako je sítí a stimto průvodem chodí

od alel k městu, od vownicek vesaici.“ Tak
Machar. (Opakujeme, že lípání takových saro
vostí na štít katoliotva jest velice troufelým
podekokem).

V slorném ehromášdění předrevolačnímv Paříži setkalice dva možové, nadaní nostej
aou výmlavností a oba byli údy téže politické
etrany. Byl to Mirabeau e Barnave. Nahodi
lesti veřejného života vrhly es mezi ně a roz
dvojily je. Přišel den, kdy jim bylo vatovpiti
ma tribuna, aby se potírali před sraky poslan
cár a obecenstva os galeriích. Všichni přítomní
připravili si potlesk pro mladšího a slabšího
Barnaves. Barnavo vystogpil a populárnost, jíš
ei byl jist, pomohla ma překonat: v řeči sama
Bebe. Opravdové nadšení bylo mu odpovědí.
Domníval se, že se nemá nyní čehe báti a že
ce můše dělíti o sláva řečniště e mocným ne
přítelem, jejš si vyvolal. Mirabeaa vystoapil
klidmě a a myslí sebranon, byl přijat neseyk
lým mlčením, změřil v ducha všechna populár
nost, jíž posbylačerpajevtéto, jemutak nové
překážce, zoofelou síla, stál a hřímal na tri
baoě jako lev. — Skončil. Besděčný a vášnivý
potlesk mu oznámil, co jiš věděl —jeho triamf.
Ubíraje se ko svómu protivníkovi, ne již jako
řečník protiřečníkovi, nýbrž jako orel kron

žící nad- evou kořisti, namířil na něho r dáli
tato vznešenou a smrtici apostrofu: „Barnave,
v tobě není božatví |“

Proč? Kterak? Co dává nebo odnímá člo
věku božskou fysiognomiift Jeat jisté známka
velikosti, která povznáší at k božství, a jest
Jistá známka nízkosti, která snižuje úžasně.

Maobaro, není v tobě božství!
Viktor Hogo ohtěl ve uvých „Bídnících“

nakreslit zločince, jeně by otřásal samými zá
klady lidské duše a před nímž by se licé
chvěli hrůzou a odporem. „Kdo byl Clagae
80ua?“ táte se Hogo. „Claguesous — tof byla
noe sama. Neobjevil se dříve, pokud nezaha
lila se obloha černým pláštěm. Večer vylézal
ze svého brlobu, do něhož před úsvitem dne
opět se vracel. Kde bylo to doupě? Nikdo
nevěděl. I za největší tmy nehovořil ee svými
tovaryši jinak, leč obrácen k nim zády. Ob
jevila-li ee nenadále svíčka, zastřel si tvář
Škraboškoo. Claguesous byl nevysvětlitelný,
hrozný. Nevědělo se, zda má vskutku přirozený
hlas, neboť mlavíval častěji břichem, neš ústy.
Kvunečněnevědělo se na jisto, sda má obličej,
protože nikdo neuzřel bo bez škrabošky. Mizel
jako duch, objevoval se jako by se země vy
stopoval. Clagaesons měl tři drahy. Byli všichni
čtyři obludným polypem zla, jenž obýval v pod
semní dutině lidské společnosti. Lidé ti json
stračliví, setkáme-li se 8 nimi vdobě půlnoční
na pustém boulevardu, neb zablédnome-i je
vdálce. Jakoby nebyli lidmi, nýbrž oživenými
postavami noční mlhy; člověk by řekl, %e0
byčejně tvoří celek u jednotu s noční temno
tou, že nejsou od ní oddělení, še nemají duše
kromě atínu a že pouze na okamžik odloučili
8e od noci, aby žili několik chvil životem hroz
ným, nepřirozeným.“ Hogo soudil, že svými

pid árnímůtahy zobrazil všechna mravní hrůzulidského vyvrhole, myslil, že jiš nemá, čím by
děsnost jebo dokreslil. Domnívalt se, že není
schopen rouhání Nojevětějšíma a proto nepo
ušil o něm podobných slov těm, která pronesl
o Ježíši Kristu Machar ...

Obrana.
Velice osviceni agrární hospodáři.

Kdo přijme sumu nepatrnou, kterou rozmnožší
horlivou a bystrou prací v obrovský obnos,
tomu všecka čest! Jsou lidé, kteří začali e ně

několik velkých závodů.
Leč sednoat k plné míse a jmění neroz

moožovati — to dovede lehce každý. Agrárníci
stále lidu oamlouvali, jak společné jmění rol
nictva vzroste, až co mošno největší počet rol
níků odraží se pod zelený prapor. Zatím však
na př. řepařským bojem přišlo rolaictvo o
statisíce zisku.

A jak se hospodaří v agrární ústřední
jednotě? Pohlaváří pro vytrvalou agitaci a
Štvaní proti zemědělcům katolickým nemají
času k vážnému přemýšlení o vsestapu del
ského jmění. Poukrokářský „Čas“ sám dne 20.
ledna napsal o revisorech ústřední jednoty:
„Místa revisorská jsko vůbec kterékoliv místo
úřednické v ústřední jednotě obsaznjí se. pokud
jeme informováni, bas veřejné soulěše . .
Ústřední jednota jest ústavem peněžním zvlášt
olho drohu, neboť má svěřeny úspory našich
nejširších a nejméně zámožných vrstev. Tu
est samozřejným příkazem, aby e jměním ta
ovýmto bylo 00nejhospodárněji nakládáno“.

A poukasoje „Čes“ ua celkový atav vkladů
konoem r. 1908. Vklady Raiffeisenek a ostat

ních dražstev činily 22,645.518 K, na úvěr p o
voleno 11,900.000 K. Celkový peněžníobrat ze
rok 1908 činil 196,730.000 K. Jednota opatřila
1919 vagonů Thomasovy strasky, 1690 vagonů
saporfosfátů, 394 vagonů kainita, 5240 vagonů
uhlí atd. Sprostředkovala nákup 1607 kusů
různých hospodářských strojů v ceně 4,466.000
K. Sáčastnila se vojenských dodávek 494 va

geny růzaých potřeb v ceně 644.000 K. Početfeduíků rozmnožen na 4411 „Čas“ k cifrám
těm dodává: „Výsledek této obsáhlé činnosti tak
rozsáhlého instituim jestčistý siak ©obmosu 9081
K66h... Připustíme,že ústředníjedoota
ne základě své činnosti nemůže vykazovati ve
likých zisků, než zdá se nám, še bilanční misk
ň sar. 1908 jest přece jenom nepaírný.

těmito výsledky pracoje každá obstojs
nější záložna nebo spořitelna v okresním městě.
Uváží-lí sa, že ústřední jednota obdržela od
státa a země v r. 1907 snbvenci 46.000 K a že
jistě tento obnos obdržela i pro r. 1908, pra
covala vlastně ústřední jednota v roku 1908 s
schodkem nejméně 37.000 K. Příčiny dlužno hle
dati v dvojím: ve velké režii a v nepatrném
výnosu společenstevního paláce. R. 1906 činila
režie 156281 K 90 h, r. 1906 178.097 K 83 h,
r. 1907 187.990 K 60 bh. Společenstevní palác
Besl roka 1905, r. 1906 27.181 K, r. 1907
80.218 korun . . . Jak vidoo, má důmv bilan
cích ústřední jednoty za úkol, prážností svojí
ceny zachraňovati rovnováha ve finančním ho
spodářství ústřední jednoty.“ Podobných bez
útěšných okolností avádí „Čas“ více; tedy list
poslanců Masaryka a Drtiny, kteří ve Vídnise
stranou agrární vycházeli zvlášť přátelsky, sám
poukazuje na chabé rozpětí finančního hospo
dářstvt agrárnického.

Uvažme 44 dobře placených úředníkův a
zisk za celý rok povze 9081 K 66 hl! Roz
vrhne-li se zásluha zisku na jednotlivé úřed
níky, ta vidíme, že při velkých millionových
obratech vydělal průměrně každý za rok pro
jednotu celých 206 K 81 h!

Leč i tento výtěžek jest prapodivný, vá
žime-li, jak velké tisíce dostala jednotaz raky
do raky od státu a země. Ovšem přes to pobla
váři agrární zařídili si to ve straně tak obratně,
že aspoň sami dietami a subvencemi bohatnou.

My ovšem nyní máme „Zemský Svaz čes
kých bospod. dražetev a společenstov“ v Praze
II., Spálená ul. 9, a ač působí teprve něco
přes čtvrt roku, má přes 80 Raiffeisenek, má
právo revisní a dosáhl již čistého zisku600K.
Dle toho by měla míti ústř. jednota ročního
sisku přes 50000 K; vždyt přece náš Svaz
poskytuje ještě lepší podmínky nákupu než
jedoota a vyšší úrokovou míru. Ve Svaza jest
činnost velice úspěšná, svědčící o bystřejším
odborném vedení, než jaké vidíme u „poxKro
kových“ hospodářů. Každý avědomělý katolík
má podporovati svůj Svas ze všech sil.

Z dopisu Ondřeje Hlinky, vězně
ozegedinského. Hlinka napsal faráři prostě
jovakéma mezi jiným: „A čo u nás? Kňaz
čokolvek činí, sa mu vykládá v neprospech, a
podkládá ea ma zlý úmysel. Uvodiem vám
jeden priklad: Ktoby zazosl zásluhy dr. Ko
liska za vec elovensků a špecielne moju? Oa
chodi, činí přednášky, budi sympatie, nemá
noci dňa, obetuje peniaze, sily, zdravie. Oa ne
chal pred rokom professorsků katedra A vy
bral se na 3 mesice do Rimu, nemal odpočinku,
dokisl (dokud) neposbieral data, svedectva, dó

na svetlo vyviest mój bezuhooný život, on do
pomohl k viťazatva. A čo dostal zato?

Tu o nás si pritiabnol nenávist istých
krahov, vydali skoro na neho zatykač, nemože
ea volne pohybovat. Ja a moj lud cože ma dá?
Ja najviac možem raka stisxnaf a slůbit tá od
menu, ktorá si moderný človek nevaži a ou
pohrda: Odmenu o Budcu večného.

Já som mo posial (posud) ani jeho vy
loby nemohol uhradit, které sú značné. Veď
je žijem tak skromne. mž bídne tu na 16 krej
ciaroch denne, len aby 80m nepodlahnal a

Bice oznal, poslal deputaciu, ktorá sa ma po
dekovala za jeho únavy bezprikladné. Ale to
je velmi málo. Dostalo sa ma viac. Ako s0m
sa dočítal, v „Pozore“ ho obviňovali zo 80
bectva, ješitnosti, nizkých bmotných úmyslov
Vyneste súd, či by 80m sa nemal nad tým po
horšít? Ano a to £ hibin duše. — Toto poči
panie nepriatelov křesťanstva ma primalo
k tomu, aby som vam napaal tů tri, Štyri ri
adkovů dopisniou. Kdo iné predpokladá, tea
vám nisko útrha.

Ja vám uprimne soznám 80m sa istý čas
eympatisoval so snahami sociáinej demokracie
... . sympatisoval som 8 nimi, dokod som
ich osobne tu nepoznal.. . Oni neznajů iné
ako šprihať, borit, ničit, terrorisovat — a nič

nych demokratov. Ja dnes bývam na čislo 18.,

úcho v č. 17. socialista Alexander Vinec. Oba
sú socialisti, oba šidia, oba nemavidia katoli



cismas, oba špintajá na kňasov, klerikalísmus,
boržoa, triedy, oba by choeli dělit majetok,
oba majú rosvratné náblady; v nenávi.ti proti
nám sá rovní, ako vajce k vajcí ss podobajů.
Myvlesi by ste, žu takovi aúdrobové sa badá
sepon na vzájem ctít, milovat, s praktický budů
činit to, čo blásnjá. To vám je Branda. Nikdy
som tulkej nenávisti nevidel. Sú to G ú-komenn
11 mesiacov, Viace 9, aní len nepozrů na seba,
nenávidia as ako tio najsúrievejšie bestie. Ne
hovoria medzi eebou, nestykajů sa, neobcojů.
Tak še kdo chce vytrlozvjet sich nauky, nech
Jen sem pride medzi ich. Mysleli by ste, še
aspon vežidis sú lepší. Na prizemi bývajů
traja socialisti. Dva erbí Tašanovič Dušan, Mu
Šorineký Bvetozár, a jeden maďar istý Hrvát

barmoniu. Podobne ako tamti, každý chce byt
vodcom; jeden je erodikalistom, keď ho ne
evolili sa vodca liberali. Jedon národný soci=
aliata, keď ho kommoniste a internationali pre
nejske neriudy prepustili. Jeden je kupec, drobý
hodinář, trotí je typ: graf, štvrty krejči. Kašdý
vám bode celé dni prednášat o otlačení ich,
a sy0teme Marxovom, B -blovom,Darvinorom...
O všetkom vám hovorit znají, ale činit úplne
shola ničeho. Hodivároví eme dali srepurovat
bodinky, vsadil dve ručičky a bodinu to všetko
dola padlo. Krejčimo som dal poplátat kalhoty,
vypadlo to ako v rukavicích. Bol ta stolársky
pomocníkJulius Francis za jeden rok. Ten re
digoval uzonárské listy, možte ei zajistě do
myslicf, ako to aci vyzerá. Ale o volnej láske,
o čierpých omšach vedel celé dni prednáščat.
Na tolko bol skromný, že sa zanášal myšlen
kami, že prečo by on nemohol byt predsedom
uhborskej respubliky, keď ju vydobiju. Terrori
smas ich nemá hrunio. Doe3-rok vydali terror
na dr. Šrobára len preto, že nechbcelboykot
tovat jednoho ramunského redaktora Gaorge
Stolku. Kdežto Šrobar je-volnomyšlienkár, ich
časopis bo menuje eúdrahem, drži im v Ružom
berku zdravotní prednášky a vypovedali na
neho boykot a dr. Šrobár asi mesiao ta bol
boykotovaný...

Jednemu Vincema, ktorý je jarista, keď
som vytýkal, ako sa to srovnává so eúdruž
stvom to, čo on činí. Požičal mu Hermau Ša
lamon súdrah 80 korůn, keď ich žádal, chcel
bo vykopat, a chadák mosel ci vsiať za svoje
peniaze obodraté šaty, ak nechcel všetko otra
tit. Odpovedal cielem a idealom jeho je „Ge
nues.“ Tedy všemošný dovolený, nedovolený

ožitek. Od tých čia3 som ss odvrátil od nich.
oto sú holé a čisté fakta. Chcete-li se pre

evedčit o tom, tu vám uvádsam včetkých spolo
všzňov za svodkov. (Obuch, Peterský, Baďara,
Stoika, Moldosán,Spoderka a ini) s nich jediný
Baďara jest katolík, ostatní protestanti alebo
pravos.avní. Ale ze socialismu všetci úplně sd
vyliečeni, ač právě moobl z nich sú liberál
neho a volnomyšlonkárského smyšlenia, a pa
trili aj do organisacie. Kto chce tato specialita
ludi posnat, ten nech sa dá na 3 roky zatvo
řit, ako ja, a bude jch maf na večnost dost“

Jak se vyrábí v pokrokářské dílně
papcáská oxkommaníkace. Doe 5. t. m.
píše o tom v „Našinci“ K. Rac] takto: „Vla
satice Halleyova přibliší ge naší semi 18. května
Da vsdálenost 16 millonů kilometrů. Třeba oče
kávati, žo začne u nás ponenáhlu zhoubně pů
pobiti na mozky redaktorů socialistických, po
krokových i agrárních, takže svorně rozepiší
se o tom, kterak prý 1456 vyslovil papež Ka
lixt HI nad vlasaticí Hulleyovou exkommunis
kaci. „Reichspost“ upozornila 15. m. m. ua hi
storicko-kritické pojednaní, © němž jesnita P.
Stein, při hvězdárně Vatikáneké ustanovený,
ukazoje vznik oné povídučky. 29. června 1466
nařídil Kalixt III elavnou bullvn konání ve
řejných modliteb a průvodů oa ten úmysl, aby
Bůb popřál zbraním křesťanským vítěsství
v bojích proti Turkům. Denně měli býti věřící
svoněním mezi nonou(devátoo hodiakou)a ne

šporami k modlitbám veávání. V olé bulemení o kometě axě slova. .O její exkommanikaci
neví ničeho bistorik arcibiskup sv. Antonlus
s Florencie (1446—1450), za to ve všem „vě
rohodný“ současník, bumanista označuje ona
ballu jako projev básně papežovy před kome
tou. Z Platioy pak čerpali a volně přidávali
někteří spisovatelé pozdější; tak Laplace
(1799) mluvlo „zaříkání“ komety; Drago (1889)
se zaříkání učinil již exkommonikaci a Babi
net (1854) dokonce dovede vyprávěti o fran
tiškánech, kteří prý boz zbraní, toliko s křížem
v rakou stái u Bělehradu v předních řadách
vojsk křesťanských a na odvrácení hněvu Ro
žiho říkali proti kometě exoreismy papešovy.
Právem dí tor (Gesoh. der Půpste 1.1, str.
697.): Hloupé, ještě od Drapera a Dragona
opakované povídání, še Kaliztus dal zvoniti

roti vlasatici, která se tehdy ukásals a Zo
i ezkommuoikoval, nezaeluhoje odpovědi. Ale

u nás, kteří všade a ve všem přejeme „
kroka“, jistěse nyní v časopisech sni ce
me“ — Tu jest patrno, jakýmicestami proti
katolický klep vzrůstá. Takrostla také Brin
dléřská pověst o papežce Johaně, brůznetrašné

Pověsti o španělské inkvisici, krrácké řádky
a „jesovitských příšerách“; tak na př. vyvr
choleny Boeácké povidačky Macharovy o době
prvcích křesťanů,

Agráraí kurs rychlo klesá. „Národ.
Politiaa“ jest v podobných případech osvěd
čeným barometrom. Když ojtile, že radikální
živel v Čechách sílí, hoed jevila abnormální
vlídnost k nár. eociálům. A ejhle, brzy nato
se ukázalo při volbách, jek směr „Nár. Poli
tiky“ by: neklamavu předavěstí| Po oboze skon
čeném bojí agrárních poblavárů řepařských
s cukrovary a po objevu Práškový řepy nastalo
tříbení a roztrpčení. Proto „Nár. Politika“ ví,
že i « obchodolm zájmu si může .ovoliti proti
sgrárolkům jadrnější slovo. Agr. listy spůso
bily přímo dryáčnický poplach proto, že ně
kteří lidé odvážili se psáti cosi o neochotě
některých diváků, namanuvších ao k neštěstí
a Uherska. Agr. tisk ovšsm se chopil vítané
záminky k útočení na „fupifele lidu agrárního.“
Opravdu prohnaná chytrost. Vždyťpřece první
pisatelé, jichž se agrární poplach týkal, ani
slovem netvrdili, že ti likobvci náležejí do
tábora zeleného, A agr. tik spastil takový ran
dál, jako by ksždý agrároík uš svou přísluš
postí ke straně byl andělem nad eníh bílým,
člověkem, který aní chybiti nemůže. Zpráva
o neochotě zvědavoů ovšem byla v listech
opravena. Ale agrární janové hnali se 6 pra
pory zelenými proti tisku neagrárnímu dál,
rotestovali, štvali, jen abydokázali „apřímoou

ásku“ k venkovu a rozmnožili počet abonentů
sgrárního tisku. Když Prášek sizel řepy, když
Zsuvorka staral se © dodávku řepy cakrovara,
když se sázala řepa na posemcích rodiny
Udržslovy, to velice opatroě agrár. „Venkov“
strčil rozhofčené protesty do šop.íku, ta ne
pověděl včas, kdo poškozuje venkovský lid
jednáním, příčícím se resolucí agrárnické.
Věasné sakročení © tom směru by bývalo mnohem
Jdlekličjší.

Nyní proti dryáčnickému letáku agrár
nima „Národ. Politika“ dne 8. t. m. aveřejnila
tyto řádky jednoho rolníka: ,

„Nemáte ani ponětí, co vše potají i sjevně
bylo již ode dvou let vykonáno, abychom my
rolníci byli poštváni proti „Národní Politice“,
a všecka ta nesnášelivá agitace byla řízena vý
bradně kčeftovoími účely agrárního denníku.
Ale takový způsob konkurence nemá na nás
účinku; spíše nás uráží, ponávadě vidíme, že tu
nejde o poctivé snahy, nýbrž jen v ovalení
bojkota na jiný český list, jehož směr není
zajisté ani o mák móně národní a vlasteneck
než směr agrárního denolko. Byl bych rád,
kdybyste se jednon otázalí vůdců české agrární
strany Udršala a Práška, zdali s tímto bojko
tem soublasí, za který já jeko český rolník
do duše se stydím, ješto příliš jest při něm
sjevno, že se veda pro kšeft a to pro kšeft,
jeuž nese ns sobě všecky známky nekalé, ne

octivé svutěže. Masím to říci: člověku 80 ža
údek obrací nad tooto methodou, kterou si

řečená agitace proti vám obrala, Uznával bych
sa slašné a důstojné, kdyby agrární denník
vedl proti vám boj rozamovými důrody, kdyby
dokazoval proti vašemu sdrželivě oposičaímu
stanovisku, že vaše pochybnosti o nesprávnosti
nynějšího vedení české politiky jsou neodů
vodněné, ale když ve chvíli, kde největší páči
má všecka Česká publicistika míti o sdar po
litiky české ve Vídai, čtu v letáku „Venkova“
výsva k zřizování bojkotové ligy protijinéma
časopisu českému e příslušným ibalským
vykořisfováním srážky u Uborska, zdá se mi,
že agrární denník buď opáchal nehorázný ma
sopostní paskvil, anebo še pozbyl oné mužné
důstojnosti, která i čagopisům ukládá jistémeze
ve volbě zbraní a prostředků. Uvořejníto-li
můj list, vím, že vám zase „Venkov“ neotně
vynadá, ale časopisy, kteró pořádlají, mají
pořád menší cenu, jako oni lidé,s jichž úst
není alyšeti než křik a vádu. To my venko
vané dobře snámel“

Proč toto uvádíme? Aby bylo ařejmo,
jak sám obchodní orgán, který si nerad rot
lije ocet s kteroukoli stranou českou, najed
nou si troufá zcela otevřeně vystonpiti proti
agrárníkům! To jest nejbezpečnější známka,
jak klesají kursy strany té, která se kauala,

A podívejme se, jak etrana ta, která se
nešikornými přemety a blamážemi dotlooká
sama, najednou chtěla reformovati docela —
českou šuroalistiku. Mesi obstrukčními návrhy
stranyagrární nalozal se také tento: „Nikde
ee tak nezahnízdilo sesurovění mravů, tak
hrubé, ani nejdrastičtějších a nejnrážlivějších
výrazů se neštitící vyjadřování jak slovem
tak i v píemě jako ve veřejném životě. Koruna
ei v tomto směru dobyli hlavněti smutně po
věstní redaktoři krajinského tisku, kteří 00
vzdali svých původních etadil, po případě su
městnání, a jsko poloschátralé existance ss vě

novali tisku, aby kaldéma citliréma Sonátavypa
Tyto výtky přiléhají právě na stranu

agrárnír kabátmalo olegůna.

Srou ©surovostí a kříklavým
veřejnosti agrární tisk překonal | socjální
demokraty uf dávno. U aškterých kraji
ských listů agrárních byli redaktoři, kteří
neznali ani základaích pravidel pravopis
nahražajíce svoji igaoranci; sprostou. Přijlmání
za šoroalisty lidé, kteří nikoli jeden, ale ně
kolik politických kabátů vyměoili. Teď na př.
kendidaje strana sgrární maže, který byl dřív
800. demokratem, pak nár. sociálem, až se
jeho „přesvědčení“ přiklonilo k plné míse a
Grároické. Nejdřív by měli sgrárníci vydati
tlastoa koiha svých nehorásných, zámyslných
lží s výslovným odvoláním. A pak teprve mají
nepravovatijiné|

Politický rozmach Udržalův a Kra
mářův v likvidaci. Jest v čerstvé paměti,
jak aa ozvaly ogrární blasy vůči Udršaloví:
„Františko, rozbijte to tam“ A FrantiĎek si
nedal dvakrát říkat. Něco zkazit — na to jsou
agrárníci osvědčení chlapíci. A vlezli do nastra
žené pasti v zomském sněmu.Začali „rozbíjet“
ve Vídni, až jim samým byln mdlo a Bienerth
ge atále více usmíval. A tu sám František na
Jednou uznal, že při tonatí nutno se chopiti
samaritánsky nabícedého atébla „klerikálního“,
totiž návrhu Krekova. Tak alavně tedy agrár
níci provedli evé vřískavé heslo: „Bez českého
suěmo žádná říšská radal“ František podepsá
ním protiobstrokčního návrba jeo říšskou rada
otyrdil, čímě sám dosoul, že jest neradno dů
lati sbytečný válečný hlak a prozrazovati vo
jenský manévr před vzdálenou bitvou.

Agrárníci a mladočeši 6e nep:starali o
znemožnění německé obstrakce na sněmech
českém a moravském, vydali oba sněmy do
rukou Němcům, ačkoli právě tu čekala pro
Františka pravá zkouška etátníkova. Dělat ve
Vídoi rámus a pak si nechat race dobrovolně
spoutat, to dokáže každý a jest to práce jedno
stranná. Nyní jsou naceni Čechové ve Vídni
spůsobně sedět, ale Němci na českém sněmu
nikoli. Včas byla varována delegace agrární i
mladočeská, jež jsou zodpovědnoy za český
sněm. Nyní se musily vrátiti bez pořísení.

Ostatně agráruikům jest velice příjemno,
Ze nemusili činiti zkouška způsobilosti v posl
tivní práci. Měli dle svých elibů postarati se
o zlepšení existence stavu roloického i ačitel
ekého a přitom — sanovati zemské finance!|
To by byl nejtvrdší oříšek i pro dra Grégeas
dra Riegra! Nadto křičí soc. demokraté %nár.
sociálové, kteří agrároíky volili: „Co bude se
věaob, hlasovacím právem do zemského eněmu?“
—Proto nejlíp k teplým bačkorám a jen z Praby

podváděním

PUN ČESKÁ"oeězotzr JJ ŽIVOT
naproti „Národnímu divadla“ v Praze, —

Nejvýhodnější a nejlevnější pojištění věndítkám.
"© Zádejte prospekt. .

Politický přehled.
Sněm království Českého odročen. Německé

obstrukoe zmařila již potřetí dělnost sněmu
království Českého, jenš od nových voleb ne
mohl se ani astaviti. Sebe větší a opravdu bez
příkladná ústuprost většiny sněmovní nebyla
dosud a to učiniti sněm dělným. Německé
strany, vidoace povolnost sněmovní většiny, po
tadavky své zdvojoásobily. Nechtěly již pro
pustiti ani projednání zákona o osvobození 0
sobní daně z příjmů od přirážek a zemské
dávky pivní, dokud sněmovní většína napřed
nedá záraky, že schválí národně-politické před
lohy tak, jak si Němci přejí. Na takovém zá
kladě dohoda nebyla ovšem možná. Z vládní
předloby učinily sí něm. strany vyděradný
prostředek ke zkoašení sněmovnívětšiny. 8Se
všeobecným podivením byla přijata správa o
odročení oněma dae 8. t. m. s pstráno po dů
vodech, proč odročení nebylo oznámeno místo
držitelem plenu sněmovny a proč nejvylší
maršálek osnámil ještě schůri na čtvrtek,

Zleduchom něm. obstruhce na sněmu čes.
"byl ministr krajan dr. Bohreiner, kterému šlo
0 jeho kůži; smaření aněma jest tedy jeho
dílem a mé patrně za účel snemožniti atro
ření většiny v parlémentě a parlamentní vlády.
Němci touto svojí obstrukcí za vůdcovství

"Sobreinerova podnikli parlementární revoluci
nejen proti sněmovní větělně a zájmům semě,
ale i proti samé vládě, které jde o dělnost
sněmu království Českého. .

Česká odpověř na smaření saseiání sulmu.
Čeští poslancimladočeští společně s agrárními
a avláště | klub konservativních velkostatkářů

oblašují, že šli Němotrm do krajnosti vetřlc,
Jm aby se stal sněm dělným, vyslovují se
nedělnost království, pro rovnoprávnost
národů a vina za následky zmařeného sněmo

„váníovádějí právemna NěmoeNár. sociální
a státoprávní poslanci odsusují však omířiivost



-ostětních straa českých a zdůrazňojí outnost
-všeobecného volebního práva do sodmu. Přejí
-gi, aby říšská delegace dělnost eněma všemi
prostředky vynutila.

Hle-yněmecké©odročenímému.Něm.ne
-clomální hhsty oblešají odročení snému za ové
velké vítězatví. Všau poslenci němečtíse svého
vítězetví se neradojí. Většina jich brosí 66
evého vítězství, které má za následek kata
strofa semekého bospodářství, Vídeňský „Va
terlsnd“ praví, že stanovisko Němců musí býti
povatováno za politováníhodné jeko politický
nerozom, který cílí jen k tomu, aby každé do
hodování bylo zmařeno. Odpověď Němců na
proposice Čechů znamená výsměco. Dále na
sývá „Vsterland“ německou obstrukci frivolní
a praví, že dložno oznati míramiluvnost Če
obů. Dále jiš Čechové bez úcty k sobě jíti
memobou. Když Češi splnili německoo tádvat,

řicbázejí Němci s novým požadavkem. Takové
ednéní zoamená v každém směru výsměch

politické Ioyalitě. Ku konci praví list, že vláda
musí učiniti této komedii a frivolitám konec.

Dle vsoru německého. Rasíni po příklado
Němců z Čech žádají rozdělení voškeré oprávy
semského výbríro, místodržitelství a zemské
Školní rady na národnostní samostatné sekce.
R>sdělení toto má býti důsledně provedeno i
při okresních hojtmanstvích a okresních úřa
dech samosprávných.

Glembitské sase v práci. Ve Vídni vyjednával
už opót s mladučechy a sgrároíky, Jde prý mu
o to, aby vytvoření pracovního pr gramu pro
říšskou rado, která jest svolána 22. úaora, ne
naráželo oa nepřekonatelné překážky. Polský
klub prý se nemůže připojiti ke Blovanské
jednotě, aby s ní tvořil blok proti Němcům,
poněvadš úkolem Poláků jest zprostředkovati
mezi Němci a by a rozpory mezi nimi
mírniti.

Kriste v Uhrách Uherský předseda mi
pisteratva br. Kboeo-Hoderváry nabídl císaři

pomnova evou demisi, ale císař ji nepřijal. Hr.gen připravoje se tedy k volbám a sesasuje
nepřísnivé sobě vrchol žapany. Agitece opo
eice, sby 60 jednotlivé komitáty vyslovily proti
novému ministerstvu, zůstává bezvýsledoou.
Ohorvat-ko si již naklonil jmenováním nového
ohorvatského bana dr. Tomašiče, čímž nalesena
cesta k pokojnéma a epravedlivému rozřešení
opora mesi Uhrami a Oborvatskem, který trval
již půl 8 roku.

Na Balkáně dle prohlášení ruského minie
tra Isvolského nebezpečí války úplně přestává.
— Velkou pozoraost vsbuzoje v Atbenách s0u
střeďování válečných lodí mocností v řeckém
Pireu. Oršem to jest odpověď na vření v ná
rodě řeckém.

Zprávy organ. a spolkové.
Jaroměř. Dne 18. t. m. promlnvív našem

spolku dp. J. Sahals o Armoštovi z Pardubic.
Čes. Skalice. Doe 20. t. m.bade konána

organ nační důvěrná schůze ve Zliči o !/,3 hod.v bostiocip. Šrajbra. — Nato v 7 hod. večer
. se vchůze v Říkově, v sále pí Vintrové.

Zdař Bdhi |

Lužec u Chlumce. Naše katol. organi
nace komsls dne6. t. m.veřejnouschůzi, maníž
promluvila slč. Fr. Jakubeové o úkolu ženy, matky

Aky životěMDP kor Bb předvěnován naplstý zájem přítomných pro
tivníků. Po skončení ozval se bouřlivýSotlesk.
Poslachačetvo v počtu 45) odneslo ei se schůze
veliké nadšení, ješ nedovedlystlumiti ani faoatické

výkEky několika mladíků. Jen tedy dále a plnouutí čilevpřed|
Ronov mad Donbravkou. Výňatek

jednatelské zprávy, přednesené na valné bromadé
dme 30. ledna 1910 katolického spolku „Bovnost“
v Ronově nad Doubravkou za rok 1909. Spolek
pořádal během roku tyto veřejné schůze: 21. ledna
+ Ronově, na které promluvil p. Jan Handlíř,
sedlář s Ronova; saložena odbočka hospodářského
odratení, jež velmi utěšeně akvétá. Dne 2. února
ve Žleb. Obvalovicích, kde promluvil vip. Martin
Kloudana théma „Modorníchoroba a její protilék“
a dp. Karel Bláha o důležitosti lidského chrupa.

. 14. února v Mladoticích referoval dp. KarelBláha;

o Volné Myšlence. Dne 25. února na schůzi volební
nadšeně přednášel vadp. Frant. Šujc, kanovník
sHradceKrálovéaČeněkPospíšil,rolníkz Mi
akovic. 7. března v Paříšově referovalvidp. Frant.
Koboat a vip. Martin Klouda , zalošeno sdružení

mládeže. března v Ronově m D. přednášel
vidp. F. Salco Janu Amosoví Komenském. Uča
otenství svláště na této achůsi byloneobyčejně
obrovskéa účinekpřednáškytrvalý.20. prosisce

Bousorě mluvil p. Aatosín Kaňonrek, ro
«ya ze Strankovic, ocílech mládeže. 20. prosince


18. února, 20. února, 16. března, 20. břesna,
14. dubna, 29. dubna, 8. srpna. Pořádáno 6 diva
delaích představení. Sylvestroveká zábava a dne
19. července výlet do Biskapic. Spolek sůčastoil
te všech clrkevaích slavností místních a též slav
nosti svěcení prapora v den sv. Václava v Golč.
Jeníkově. Spolek rozšířil svoji kaihovaa, odebírá
většino katolických časopisů a suovu sřídil diva
delol jeviště. Dále udělena byla očkolika členům
vydatná podpora v nemoci. Volby nové provedeny
8 Umto výsledkem: vip. Martia Klouda, předseda,
Aotonín Karabáček, soused, míst předseda, Jan
Haadiíř, sedlář, jednatel, Josef Urbaa, obuvník,
pokladník. Výbor: Jvsef Kronfek, roluík, Frant.
Cempera, rolufk. Josef Svobods, domkář, Václav
Holono « Mlad -tie, domkář, Frant. Nosládek z Li
povce, pokrývač, Jos«f Aer, obuvoík, Antonín
Bureš, kostelnik, Fraat. Zikmund, panský ponočný.
Nahradaíci: Karel Janda, dělník, Josef Vévoda,
cestář, Karel Hájek, hodinář, Josef Šindelář,
sedník Revisoři účtů: Jan Bláha, obchodník, Aat.
Patek, trahlář. Další činoosti voláme £ plos srdce:
Zdař Bůh! Spolek „Rovaost“ pořádá dne 20. února
divadelní hra „Martin Chlubil“, obraz ze života o
5 jednáních, dle Kosmákova spisu upravil Antonín
Broboda. Začátek o půl 8, hodině večer v míst
nostech p. Josefa Vávry v Ronov n. Doubravkou.

Markvartice u Jičína. Zdejšíkatolické
organisace sv. Josefa konala letos již drahou schůzí
s to na Hromnice, za účastenství všech Členů a
mnoha hostí. Vidp. farář A. Láš s Lomnice nás
velmi poučnou a spolu zábavnou předaáškou 0
svých cestéch po Německu a Aoglii nejen mnoho
poučil, ale mile pobavil; buďtež ma zato srdečné
disy. Kéž příklad uvědomělých katolíků v oněch
zemích i nás české katolíky povzbuzuje, abychom
jiš jednoa spojenými silami béjili svá práva a od
ráželi ty přečetné útoky na naši av. víra! —Dal
šímu skvélání organisace voláme: Zdař Bůh!

Čáslav. Dne 50. ledna t. r. odbývale se
valná bromada spolka křesťansko-sociálního v Čá
slavi; přítomno bylo 30 členů. Předseda, přivítav
členy, vřelými alovy schůsi zabájil. Přečten pro
tokol posledaí valné hromady a po té schválen.
Zpráva pokladoka p. Vebra vykazuje roční čistý

pem 170 K. Dle správy knihovníka p. Frantuchy obsahuje spolková knihovna téměř 300
svazků, knih, brožur a časopisů a půjčeno bylo
za rok 1909 celkem 630 koib, věru velký to
což alonží ku cti knibovně, která se těší velké
oblibě. Zpráva svoji končil přáním, aby členové
knibovnou pokud možno nejvíce podpvrovali a čte
ním knih dobrých se vzdělávali a pončovali. Spolek
jmenovaný odebírá časopisy: Štít, Meč, Práci, Ob
noru, Nový Věk, Selský L'st, Týden atd Do vý
boru svolení byli: za předseda opět p Fr. Musil,
sa mistopředsedap. Ján Píla, z4 jednatele p. Fr.
Kerouš, :sa pokladoíka opět p. Václ. Veber, sa
správce domu p. Jos. Zabylanskýaza ostatní členy
výboru, pp. Ja. Poliš, Jan Ryšavý, Jaa Pamer,
Jan Limp, slč. Bož. Pelcova. Za náhradníky p.Fr.
Mocha (týš za knihovoíka) a pí. M. Jakešová.
Členů čitá spolek 96 Rozpočet na r. 1910 stano
vem na obnos 803 K a týž také schválen a přijat.
Po vyčerpání programu oznámil náš dachov. rádce
katecheta dp. Otokar Semerad, že odjíždí s Čá
slavě do novébo působištědo Poděbrad jako ka
techeta tamní dívčí školy. Nea místě jeho zvolen
sa duchovního rádce pan prof. Fr. Kohoat v Čá
slavi. S velikým bolem a zármutkem loučili jsme
ee všichni členové s naším drahým dachorním
rádcem. Předseda při této příležitosti děkoval dp.
Semerádovi vřelými slovy sa vše, co dobrého pro
spolek náš byl z lásky a nezištně vykonal, jakými
skutky spolek náš pozvedl a ku blahu aroskvětu
přispěl, nelituje námaby ani práce k cíli tomu
věnuzané. Přál ma se srdce vše nejlepší v novém
jebo působišti, ujišťuje, že my všichni na něho
co borlivého, dobrého a vzorného pracovníka nikdy
Des pomeneme. My všichni členové jmenovaného
spolku připojujeme na konec této správy několik
upřímných slov: Bůh Všemohoucí račiž jej v další
činnosti jeho milostí svou sfliti, všechoo zlo od
něho odvraceti a blaho a vše nejlepší mu uděliti|
Věiobni budeme vždy vděčně ns něho vspomínati
a památka jeho novymizí nikdy se srdcí našich.
Všemohoucí budiš mu milostivýe odplatitelem a
dopřejš ma mnohá léta vo zdraví, epokojenosti a
ve štěstí přečkati. Mnogeje Jjeta| Za výbor spolku
křestaneko-s0ciálniho-vadělávacíhov Čáslavi Frao
tišek Kerouš, jednatel. Frast. Musil, předseda.

Zprávymístní a z kraje.
Jeho Exe. mejdp. bíckup Dr. Dou

brava na projev oddanosti křest. dělnictva od
pověděl v dopise: „Milémua úcty bodnému „Vše
odbor. adražení křest. dělnictva pro král. České“,
sastoupenéma svými delegáty ve valném shromů
Zdění dne 2. února v Hradci Král., za projev vět
ností k svaté víře, apoštolské Stolici a episkopátu

u z vděčné duše děkuje a žehná + Josef,

Bb — Jeho Milostvěnovaltéž Věsodb.adružesí dar100 K. Zaplať Pás Bůbl
Adalbortinu. Jak jsme

zdejší dobrovolní hasiči

tim postiženo jen Adelbertinam. jehož sálu 00
různé nedostatky vytýualy. Správa Adalberiins
však vyhověla oprávněným výckám růzoými ro
formami a tím dokázala, te sál Adalbortina rzble
dem k Busedé a k Jednotě poskytoje pfím: ide
úlní bezpeČnost. O) sálu Adalbertina byla zave
deoa voda k jevišti a na galerii, pro službu ha
ničekou byl sřízen stálý spoleblivý hasičský od
bor, jenž nebode složbu markýrovati popljením
ve výčepu ea sál opatřen byl hasicími granáty,
jichž obsab besí každou hořlavinu naprosto apo
lehlivě. Zvláštní přednost sála je mimo tyto vápo
menuté ochranné prostředky ve $ patentních pří
strojích hasicích „Mioimax", které v několika
vteřinách dovodou zdolati v zárodku každý p
žár. Byla konána evláštní zkouška před úřední
komissí na dvoře Adelbertina s „Minimaxem“ a
skouška skvěle dopadla. Ve dvoa vysokých bed
nách byla nabromaděna sláma a třísky, které
byly polity olejem a pstrolejem. Hranice byla
sapálena a když plamen již vysoko plápolal, byl
„Minimax“ uveden v Činoost a sa IĎ vtefia uba
sil plamen úplně ©„Minimax“ obsabuje chemicky
připravenou tekutinu, výborně hasící, a velikým
tlakem chrlí proad vody do vsdálenosti 14 a do
výbky 10 metrů. Obsluha jeh: je velmi snadnou,
takže i při požáru celého jevišté může zůatati 0
becenstvo klidně geděti a přiblížsti bez obav ba
šení „Minimaxem.“ Na základě této zdařilé zkoušky
povolilo c k. okr. hejtmanství opět používání sálu
Adalbertina pro představení a schůze. Žádná pro
telrce, ale splnění zákonitých požadavků musí býti
direktivou úředolh» jednání; proto „Osvěta lida“
dopouští se podlé denuncisce útedoictva, když při
plsoje nějakým přátelským stykám rovnoprávné
jednání sdejť“ » o. k. okr. bejtmanství vůči dru
hým sálůn zd- ším. Právní ochraně v Rakousku
masí se těšiti, „lidová“ Oavěto, také i ti občané,
kteří do „Mrťu v“ nechodí!

Sohůse městeké rady dne 7. t. m.
Opětovaná žádnat „Prvního rybářského klubu“
za pronájem rybolovu v Labi a Orlici v katastru
Královébradeokém postoupena byla rospočtorému
odbora a městskému zastupitelstva. Žádost řidi
telství c. k. vyšší reálky za <avedení elektrického
proudu do fysikáloíbo kabinetu postoupena byla
techno. kanceláři. Dikůvsdání p. prof. L. Légera
z Paříře za podobiznu a životopis jeho, sepsaný
prof. drem O. Hruškou, vzato bylo na vědomí.
Výměry c. k. okres. hejtmanství, kterými toto
vytýká závady bezpečnostní místností „Be-edy“,
„Sokolovny“ a „Živnostensko-čtenářské Jedaoty“,
byly vzaty na vědomí. Schváleno bylo, aby pro
sbor hacičeký bylo zřízeno 10 kabátů zimních
pro hlídky a 1 acetylenová evitilna. S řiditelstvím
měst. dívčího lycea se sdělí, že zem. šk. rada
v Prase schválila ustanovení al. M. Gebanerové
učitelkou aupplojící a dp. Kepla uč. náboženství.

Elektrické světle jasně zazářilone uli
cích hradeckých poprve v aobota dne 6. t.m. Při
neděloím osvětlení málem by byla elektřina sni
čila život svědavého sámečnického učně, který bes
vědomí mistra opatřil si klíč k transformá:oru ve
dvorku „Besedy“. Když byla dvířka otevřena, ne
opatrně se hoch dotekl drátu, takče téměř bez
blesu klesl k zemi, svíraje drát rukou. Ještě štěstí,
že jiskrou byla zachvácena pouze pravá strana
těla. Po chvíli přivolaný inženýr přerašil proud,
hoch dopraven v bezvědomí do zdejší numocnice,
kde byl přiveden k vědomí. Nyní se mu vede jiš
lépe, ale má popálené platy na race i na noze.

Ples jedmoty katol. tovaryšů vydařil
se nad očekávání znamenitě, ačkoli byl v Hradci
dne 6. t. m. pořádán též ples jiný, jinde koncert
a hráno divadlo. Návštěva svojí četností převý
Šila všecky dřívější plesy nadich tovaryšů. Dvu
rana byla plné netoliko účastníky hradeokými, ale
i četný.ui přáteli z dalekého okolí. Svičná hudba
42. pluku obecně se líbila ; členové jednoty po
storaly se o velice vkusnou dokoraci. Finanóní
efekt plesa byl výborný.

Nlovutný český cestovatel dp. Al.
Bvejsík bude předaášeti dne 16. února v Klic
perově divadle o svýchzkušsnostecl z cesty k proti
nožeům. Přednášky Svojsikovy těší ae všade ob
rovskému zájmu. Na př. aál Zofinskýv Prase při
jeho přednáškách byl šestkrát za sebou vyprodán,
což noviny pražské saznamenaly jako unikum. Za
čátek přednášky o půl 8. hod. večer. Předprodej

aa v koihkopectví p. Melichara a večer u pony.
Alllomce frangaise odbývala po delší

přestávce, způsobené divadelní saisonou, 27. m. m.
svou prvaí zábava večerní v tomto roce. Zvlášt
ního loska propůjčila jí neočekávaná návštěva
místopředsedy Prašské aliance, inženýra pana Še
tlíka, který setrval až do konce a velice lichotivě
o průběhu zábavy, výkonech účiokujících členů a
celé společnosti se vyjádřil, fra, že jest přímo o
kouzlen. Bobatý program, jehož nejzdařilejšími
čísly byly skvostné písně koncertní pěvkyně naší,
slečny Zdeny Boučkovy a sajímavé ukásky drama
tického přednesu us scénách fraacouzských, jež
a humorem v pravdě francousským podal p. přol.
Záhoř, byl s blučným potleskem přijat. Ku komci
vylosovány byly cenné knihy francoazské a mnohý
člen odnesl si pěknou upomínku na tento krásný
večer domů. Po vyčerpání programa rozprondila.
00 rušná a amimovaná zábava kolem stolů.
Příští nojrée odbývati se bude dne 17. t. m.



Kresliřský kurs protrahláře nábytku

bear budevdoběodal sonado26.běznaza. příspění ředitele c.k, řemeal. školy v Jaroměři
při městském prům. moseu v Hradci Král, Vy
učovati bude p. arch. V. Jeřábek, prof. c. k. ře
meslnické školy v Jaroměři, detailování, kometrak
tivnímu kreslení | provádění návrhu oa veškeré
práce nábytkové. Přihlášky přijímá do 15. února
správa prům. musea.

Připomonntí agrárnímu předákovi.Tedy p. HynekSrdínko v pouchovské schůsi se
vyjádřil, če naše strana nemá práva še zváti ani
česká ani katolická. Tu bychom měli p. češtěj
Šímu poslanci připomenouti výzvu Masarykovu, aby

už konečné přestalo ohrtré skrývání se za hesloklerika;ismusa, kde Be j o katolictví. U koho
to p. Srdínko tudíž žebral o hlasy, kdyš po cha

bom prosil katolické aby ho o uššívolili proti soc. demokratovi? U lídí „nečes
kých a nekatolických.“ A snad si ještě p. Srdínko
vspomene, jak vyslovil přání, aby se před užší
volbou ohlásil na společný postup katol.
zemědělců ssgrárníky při volbách. Tak si to tedy
epletl příslušník strany té, která křičí, aby se po
litika nebrala oa kasatolnu, Že by šid neměl práva
ee hlásiti kčeskému národu, to si p. Srdinko říci
metroufal. Ale své vlastní pokrevence, kteří byli
dobrými Čechy už dávno před vznikem strany a

, najednou by s národa vykazoval. Jen, p.
rdínko, nějaký čas sečkejte a uvidíte jasné, jak

odpoví na tu národní výluku zdravé jédro venkova;
to vás poučí, kdo k národu patří. A po druhé za
nechejte obcházení obalup téch lidí, kteří náležejí
podle vašeho mínění k „straně nečeské"; jinak by
vaše vlastenectví mohlo upadnouti do podezření a
to pfece nechcete. Bude-ii potřebí, povíme si o tom
dvojském jednání víc. — Katoličtí rolníci.

Slováci do Královéhradecka. Vo
dnech 12., 13. a 14. pobývati budou mezi námi
slovenští rolníci, kteří se dostaví 8 posl. dr. Pa
vlem Blahem. Navštíví avé syny, kteří se vzdělá
vají na hospodářské škole v Kaklenách, prohléd
mou si hospodářství pokročilého Hradecka. —
Valná schůze delegátů župní jednoty hospodářské

severovýchodních h bude so konati 19. února
0/11 hod. dopol. v aule obch. akademie. Při
ní promluví o hospodářských poměrech na Slo
vensku p. posl, dr. Blaho.

Samospráva v Nechanteích. Kčlánku
v Obnově v minulých dnech uveřejněnému píše se
nám z Nechanic: V každém samosprávuém či ú
etavním zřízení jest svrchovaný sbor zástapců lidem
volených v souhlase se svými voliči. Na základě

Bovněž i zastapitelatvo obce, okresu a j. je po
dobným aborem; a výkonným orgánem jeho je
zvolený starosta nebo předseda. Tajemník však je
pouze ke ebora v poměra námesdoóm, asi tak,
ako sluha k pánu, dělník k svému chlebodárci.
u ve sboru, byv dřívo vyzván, mluviti může, tolik

vime jiš dávno; on musí, poněvadě to jest jeho
povinností. Když pan okres. tajemnlk Vančara po
divně rozamí samosprávě v okrese, kde dle vlast
ních slov je výkonoým orgánem, k čema je zde
okresní starosta? To by bylo jako za dob roboty
a pánů Franců, kdy obyčejný písař ai dovoloval,
co mu nepatřilo a týral zbytečně ubohý lid. Ta
kové výstřelky na stromě samosprávy jest potřebí
vymýtiti, aby naše samospráva tím neslábla. Jak
potom nemá naše samospráva přinášeti ovoce trpké
a kyselé, když ji řídí a sákony vykládá tak moobý
bez řádného předběžného vzdělání?

Hořice. „Pochodeň“ přinesla tyto řádky:
„Bylo by potřebí častěji paáti o jednání jeptišek
v místní aemocnici. Dělají si pomalu v nemocnici
samy co chtějí. Tak ku příkladu má býti vždý,
koná-li lékař prohlídku nemocných, přítomna k gb
vasům a k potřebným pracím ošetřovatelak
jeptiška, což se však neděje. Nemocní json od
kázání na pomoc jeden drubému častokrát a zvláště
sestra na čísle 47 je velmi pohodlná; vyvolá si
nemocného na ohodbu, kde jej zimou se třesou
cího maže a obvazuje na posteli a dává mu ihned
na vědomí, že podruhé musí se ošetřiti sám. Zcela
Jinak se chovají a běbají, když učkterý nemocný
loučí se se životem, tu je ihned mezi nimi shon
a tu dovedou rychie vyhověti. Nemám ničeho proti
Jejich náboženským citům (opravdu ničeho??), ale
měly by si uvědomit, že jsou v nemocnici a ne
v klášteře.“ Nuže, kdo je ten pacient? Bezpochyby
člověk, který chová ge 8 neslýchanou zpupnosti a
přitom se nadýmá, že je anarchista, jako by chtěl
ukázat, jak s tím avětem zatočí anarchisti, až jicb
bude víc. Člověk, který za zimu třeba dvá Šesti
neděloí období v nemooníci stráví a který přijde
— poněvedě slunce posud nebřeje — sa několik
dní bezpochyby po třetí, který za to, že mu nestry
řeholní netrpí, co řád domácí přísně zapovidé, na

B sorověje napadá,masempo niohí, proti náboženství mluví, necudné se obna
žuje, takže ošetřující sestra musí dávati mu na
vědomí, „© podrabé musí se matati sám, aneb vo
lati k tomu domácího slubu, jak domácí řád pro
takové případy určuje. To je ten pacient, jemuž
vlastoími slovy: „Žádáme o nápravu, kterou také
očekáváme v zájmu dobré pověsti nemockice co
nejdříve“, odpovídá — také pactent.

Čáslav. Dne 2. úugrs odejel odnás dp. ka
techeta Otokar Semerád, provázen jsa těmi kato

chásel od mich tén, který měl vždy nejlepší úmysl,
Im vó všem býti nápomocen. Vspomináme mile,

důst. pán před 8 roky jako kaplan do
tlavě přišel. Jako by to. bylo dnes, tak vidímo
jej poprve ne kazatelně, kde v prvém svém kazání

prerih že a láskou a ochotou k náb přichásí, a„ aby též on © láskou od nás byl přijat. Od
té doby pak arojí blabodárnou Činnosti sa
mluvil se do duše všech těch, kteří v nynější tak
rosvratké době víra v grdci sí uchoval. S láskon
tehdy přišel mexi nás jako dobrý pastýř, pracoval
pro všechny s za vřechny, radil, pomáhal, kde
mohl. Proto nezapomenutelným zůstane pro nás
večer 80. ledna, kdy posledně ve valné bromadě
dp. katecheta mlovil; vybízel nás ka další čianosti
bes ohledu, dostsne-li se nám za to výsměcha,
napomína! k lásce a svornosti, bychom tak tvořili
mezi sebon velkou katolickou rodinu. Odporučoval
rozšiřovati katolický tisk, který nyní více smůže
nešli kasatolna, protože lid za daů nešich r valné
části chrámu Páně se odcizuje. Po té ujal se
slova p. předseda epolko, který u přítomnosti al
slelch členů sám jsa velice dojat děkoval našema
milovanému dachovnímo rádel, podotkauv, že svými
šlechetnými činy postavil si v srdcích všech ne
hynoucí pomníz. Příznával, že snad nedovedli jeme
toho tou měrou pochopit, dokad v našem kruhu
dlel, jako nyní, když jej ztrácíme . . . Ano, všdy
býval nám milým, ale v té chvíli -rozchodualou
čení byl nám dvojnásob drahým, ta cítili jsme, de
každý rád by se obětoval, jen kdyby dale on po
nechán byl vo středu našem. Loučíce se 8 dp. ka
techetou, přejeme mu £ plaa ardce, aby Pán Vše
moboucí odplatil ma bojaě, co nám dobrého pro
kásal, aby i na novém působišti byl pamětliv nás,
jakož i my 8e srdečným vděkem naň vspomínati
budeme. Bůh šehnojž dalším pracem jeho, by na
klonil ma lid, který by jej plně pochopil, tak jak
toho vším právem zasluboje. To přejeme důst.
pána v novém jeho působišti, a sobě pak, aby co
nejdříve nám byl navrácen a zaujal místo, které
jeho šlechetnosti a zásluhám náleší. Věrní přátelé
čáslavětí.

Z oblasti Huidkovy. Tážuee na cestě
(kterou jsem konal 17. ledna ráno přes Čenkovice
do „Týnce) dvou žen, co si tak horlivě vy
právějí. lou prý v Tejnici jest sdražení křest.
mládeže. Kaplan s jedním peneistou a několika
mladíky brali se do Čankovic ospořádat důvérnou
sohůsi. Již byli očekávání netrpělivě Hoídkovými
„rysími křesťany“, kteří vyhlíšeli a radostně si

píme, aby se rozehřáli. V hospodě hned agrární
junové se začali bádati, proč prý také neobdrželi
legitimaci. Což jsou lotři, nejeoukřesťany? Jsou
prý lepšími ktestany než ti kněží. Bouřlivěvolali,
že musí být schůze veřejná. Byli poučení, že žá
dají věci protizákonné; slíbeno jim, že se posděéji
bude konaci schůze veřejná. Ale nic platno — ju
nové nepřipustili konati schůzi důvěrnou. Dupali,
tleskali, nadávali děvám Naši se uchýlili do zadní
místnosti, ale ani tam neměli pokoje. A tak ze
schůze Bešlo. Při odchoda bylo na ně pokřikováno,
až bylo brůza popatřiti. Znamenité se chovali
„lepší katolíci“ k svým duchovním a k těm, kteří
přišli z Bezděkova, Tejnice a Skalice. Ještě venku
byli naší lidé tupeni jako nójací vyvrhelové. Ta
kovou tedy vlasteneckou láska k vlastol krvi vy
pěstovalo bnatí egrárnické Příště naplšu, co šeny
vypravovaly o apoštolování Hnidkové.

Katneohersko. VSuchdolepořádajímlatní
organisace farnosti tamní spolu 86 skupinami
mládeže dne 20. úaora t. r. o 3. hod. odpol. v sále
p. K. Lisky opětně veřejnou lidovou sohůzi s 
náškou vadp. prof. a dra. bohosloví Frant. Šulce,
konsist. rady a č. kanovníka v Hradci Králové:
„Co má souditi upřímoý Čech o Volné Myšlence“,
Prosíme Boasední duchovní eprávy, aby uposeroily
přátele hautí katolického na tuto přednáška slov.
řečníka. Vstap pro členy organisací, skupin, jakož
i uvedené hosty volný. P.

Hlasy = Kutnohorska. V minalýchčí
slech „Obnovy“ dovolávají se pp. dopisovatelé
u Humpolecks a Čáslavská, by konečné svolána
byla konference duchověnstva sa účelem založení
nové příloby ke „Štíta.“ A což Kutaohorsko? To

dosti obětavých. kteří k udržení této příloby při
spívati badou. Na podzim měla býti avolána volná
konference do Kolína v klášteře kapucínském, byla
věsk odložena. Teď v době postel by byla právé
nejvhodnější přilažitost by veledáštojní páni vi
káří tuto volovn konferenci spojili třeba s mě
níční rekolekcí. Takové konference by Be pak
mohli súčestoiti kněží věiehni, nejen ti „tlorikální“,
ale i ti „katoličtí“, kteří mají „hodné“ osadatky
taky-katoliky, jež „netřeba organisovat.“ Musíme
totiž předpokládat, že ani nejhodnější teky-katolík
nebnde zazlívat svému duchovnímu, když v době
svatopostní půjde v Kolíně — k av. zpovědí.

, Z Dobrého. Ve' zdejší obcinaše strana
katolická němóhla konzti dosud ní jediné schůze;
všecky schůse musilý se konati v obcích souved
ach. Tepřre v db lední přes všechen terror
a protivenství některých sgrárulků, svláště zdej
šíbo starosty, přešel hostinec Michlův v majetek
p. Jos. Pašty; hostinec ten dříve pokrokový,vlastně

učitelský,stal se pojednon„klerikálaí“dlerčen
sdejších agrárníků. Kde dřívo la „Osvěta
Lidu“, nastoupilona její,místona.10 jakých
časopisů. Na Hromnice sdejší kaplan svola).do
vrchu uvedeného hostince veřejnou, na posvam
účastníky omezenou schůzi, na míš o nynější
litické sítaací promlovil náš p. poslanec dr. Rad.
Horský. Účastníků— okolo 400 — dostavilo;00
takové množství = Dobrého i okoli, že místnost
hosticakái místnosti sousedaí byly přeplučny,takže
přemnosí masili pro nedostatek místa odejíti. Za
předseda schůze jedaohlasně zvolen srolavatel
sdejší kaplan, který vřele přivítal všecky, protože
echůze toho draba konala se v Dobrém poprvé.

p poelunec, který předtím konal schůzi skoro2 hodinytrvající v Eounorě, promlouval zdo ve
lice jasně a tak přesvědějvě,še zalíbil se všet i
přítomným agrárníkům, kteří nedávno projevovalí
mu svými podpiuy pro smochovací zákon nedůvěru,
Mlovil věcně a nikoho aai v nejmenším nonrášel.
„Šeko poslanec mám čisté ruce“, tak ukoačil. Na
popud předsedajícího. keplane „projevena přítom
nými p. poslanci provoláním elávy jednohlasně dů

věra. Mile působilo P schůze nsší aúčastnil vetaké p. děkan zdejší Joa.Čížek, který hnutí na
femu přeje a radou i penází účinoě je podporaje.

+ Adolf Eckert. S bolestízaznamenáváme
úmrtí rytíře řádu cís. Fraut. Jos. I., ředitelo král.
čes. zem. střed. hospodář. Školy v. v., předsedy
kuratoria hospodyňské Školy v Obrudimí, protek.
tora hospodář. apolka pro okresy Pardubice, Holice
a Přelouč, předeedy Spolku majitelů hospodářství

kého“ v Pardubicích atd. atd., čestného člena obcí
Dražkov, Lukovna a j., býv. majitele a redaktora
„Hospodářského Listu“ atd. atd. Zesnal p> delším
utrpení v s.botu dae Ď. února 1910 o 4. hodině
odpůldne v 69. roce věku svého. Tělesné pozůstatky
drahého zesnulého byly v pondělí dae 7. února
1910 o 2%, bodině odpolední v chrámu Páně sv.
Kateřiny v Cbradimi vykropeny a na hřbitov sv.
Kříže do rodinné hrobzy k tichému spánku ulo
ženy. Zemřelvzácný, nadšený a bystrý učitel ven
kova, propsgátor úspěšných hospodářských snah.

Slatinamy. V dívčím vychovávacímústavě
ve Slatinanech a Cbradimě byl jako léta minulá
tak i letos pořádán dne 31. ledna zábavný večírek
pro chovanky, jehož se súčastnila inteligence jak
eístoí tak = Chrudimě a více rodičů chovanek,
tak že na 40 hostí bylo přítomno. Příchod cho
vanek vesměs v bílém úboru působil velice sym
paticky. Předvedení i tance pořádal sám tanečol
mistr p. Laubman s Praby oBoboě. Taaco prove
deny byly. mistrně a bezvadaě; „mimo čiverylky,
besedy a dvořanky tančeny byly též menuet a
čtverylka národní. Ve všech tancích podaly ebe
vaoky skvělý důkaz svého výcviku, jenš ka cti
přítomnému mistra sloažil a hojaého potlesku do
eli. V přestávkách. překvapil oás krásný, síla
spěv přítomné slečáy Leošmsnové, která 00:8
dříve v Národním divadle má vystoapiti. Zábava
byla nenocená a opřímaé, tak že v brsku přidali
se přítomní bosté k tanečníma reji. Jame opravdu
velice povděční vict. eprávé ústavní zatak milou
a nevionon zábavu jak nám přítomným, tak i našim
dcerám připravenou. Jeden srodišů chovanek.

Ovesná Lhota u Loštiny. U nás 00
vybíjí rudý fanatismns až příliš volně. Když jsem

Hijel loni 31. října ne kole do Dol. Boušíc u
Beětlé, vešel jsem do hostince; ale soc. demo
kraté byli hněvem celí pryč když spatřili „kleri
kála.“ Vrhli ee na mne | Race ozbrojené skleni
cemi se svodaly. Osýraly ee výkřiky: „Já ho kinka
černýho zabiju. — Já bo rostrhám. — Já.-bo
rozákubu, že s měbo vnitřnosti polezon. — Klu
kovi kolo rozšlapa. — | Pacholkori černý roty
hlava rosbiju, atd. Vyjít ven při té dlouhé vřavé
bylo nebezpečno; v temné noci by 60 bylo ne
poaoalo, kdo mi ublížil. Zkusil jsem jako zajatec
černošských divochů Komečněpo delší dobš jsem
přece vyklousl, aurorci sa mnou,ale rychlou jisdou
jsem se zachránil. A šelovati.ty lidi? Který z mich
by byl svědčil pro mne? Dne IĎ. prosince m r.
mne soudrazi zákeřně v noc přepadli, dostal
jsem osm ran holí; dtěstí, že jsem se mobl vy
trhnoat e prchaouti. Nástrah a zabijáckých útoků
Jsem přetrpěl kromě toho 5. roněvadá agitaji pro
katolickou stranu, vymyslili ci ještě soc demo
kraté Jiný manóvr. Na socialistické schůzi jsem
jim pověděl do očí pravdu, takže jsem radým
obrsl důvěra 11 mužů. Nelze vypověděli, co jsem
stržil pustých nadávek. Haed de přemýšlelo, jak
mne dostat do kriminálu. Mobiljsem je žalova ti
pro orášky sám, ale neučinil jsem toho V lednu
jsem se sodpovídal v L-dči pro přestapek$ 439
trest. zákona. A jak se proti moč Ibalol To prý
klerikálové vásoko zaplatí; oni mi prý dali alatý

s.váecky| intriky
osvobosen. — Strana 500. dem.jest nebozpečná

České Třebová. Skvělá příležitostku po
učení i zábavě oaskytá ce všem, kdož sájem mají

dae 20. února odpol. „a Hertů.“ Tohodoe před

„O apiritlama“,.Předaět zajisté stejně moderní
jako zajímavý. Každé chrije letí námkolem blavy
slovo apiritiemue, ale akrovmý jest sajisté počet
těch, kdož honositi se mobou důkladnějšími po



soatky v obora spiritismu. Obecně se povašuje
iritiamus za velmi mobezpečsého konkurrenta

lého a nesmyslného materialismu a věstí se
ma znamenité budoucnost. Vůecko toto náležitým
spůsobem objasní fečaík. Slova své prováseti
bede p. řečaík přečetnými pokusy jako: klepání
stelku, plamo duchů, stělesnění (matorialinace)
duchů. Prosíme tímto všecky přísmivce zvláště
bratrské organisace a spolky, aby hojnou měrou
použily této ojedinělé přílešitosti. Doba počátku,
essy míst a předprodej lístků oznámen budo v čas

3, Ješ rozeslány budou okolním spolkům
místo zvláštního pozvání. Pořadatelé.

Městské uúpořitolna ve Vysokém
Mýtě vykaruje za měsíc ledes 1910: vloženo
na kníšky K 366.881:31; vybráno K 182.806-91,
vloženo oa běžný účet K 52.887-12; vybráno K
98.764:67; sáutatek vkladů na knížky K 5,082.009 09;
aa běžný účet koran 1,241.607-13; úbrnem K
6,8283.616:92; bypotešních půjček vyplaceno K
285.103-04; splaceno K 91.708-12; sůstatek by
potečních půjček K 3.966.269-46; směnek oskom
ptováno zs K 283.347, eplsoeno K 292.665, zů
statek K 526.8902-32; do jiných ústavů vloženo
K 2,168.89605. vybráno K 881.928'92, zístatek
vkladů v jiných stavech K 1,209.306.80, cen
ných papírů v zásobě za K 2,887.525 88, záloh
lombardních K 8.620, hotovost pokladní K 1471220;
obrat účetní a pokladní sa čas od 1. ledna do
81. ledna 1910 K 8,160'366-18.

Volnávikar. kenferonce s rekolokci
v Jišímě konati se bude pro vikariát jičínský
dne 17. února po 2. hod. odpoledne v děkan
ském chrámu Páně a na děkanství. K této
konferenci uctivě se zvou vikariáty sousední
zejména kopidlenský a hofický. Při rekolekci
promluví dp. J. Stryhal T. J. a při konferenci
odpoledne vadp. dr. Fr.Šulo, kanovník z Hradce

Králové. —

Různé zprávy.
, o Blskapem tomořickým jmenovánbyldle správ vídeňských dr. Josef G rosa, děkan a

i smýšlením Němec. V dlecesi litoměřické však
žije třetída Čechů, kteří oviřem mají plný nárok,

aby biskup anal dobřeird českýaU) teetkým svým diccesánům dobrým pastýřem. je
M, že česky dobře tmí. Narodil ne řěkn 1888.

Ostatk
diotvím bujných slavností = časn pohanského,
které se konaly na počest bůžka vína Bakchba.
Původ „bakchanalil“ jest dlažno hledati v Egyptě,
odkud se rozáiřily do Řecka a Italie. — Pope
lední středou se nasývá středa před první nedělí
postní. V týž den zname kněží čela vělíjeh

eeným popelem ze "ených ratolestí Od
ba 6 neděle. Popeljest znakem pormíjejicnos“a

ní.„Prach jet a v prach sv obfátíš“, praví
mo. Podoět k obřadu stávajícímu byl způsob,

jakým dříve L) olréní avé v první
den postu začíoali. Shromáždiii se přede dveřmi
chrámovými, odtud za říkámí žalmů vedeci do
chrámu, kdež jim na blavu race skládány; byli
pokropeni svécenou vodou, posypání popelem,
obláčení v žíněné roucho u za spěvu kajících žal
mů vyvádění z chrámu ven, od kteréžto chvíle
počínalo jejich veřejné pokání.

Z utrpení slovenských lidí. Známý
sloveoský kněz Floriáa Tománek je sice veat od
Párvybo z dacbovní správy. ale s kočžetví suspoa
dován není; amí tedy sloužiti mši avatou. ně
vadě dle nařízení svého biskupe prodlóvá v klá
šteře Okoličnn, odkudž není daleko do Ružomberka,
sbožný lid ražomberský posbíral několik grošů a

" odnesl je P. Tománkovi „na svatá oměu.“ Tomá
nek pealze přijal. Následky? — Policie rožom
boraká dala se do pátrání o sbírce a městský ka
pltán ružomberský vynesl následující rozsudek:

K pokaty, dva dní vězení a na pět let vypovězen
s Ražomberku (t. j. přístup do Ružomberka jest
mu sakázán). Mimo to, že při rozsudku se br nil:
„To je lež, že jsem dostal peníze od Jančaka“ —
ješté 20 K pokuty. — 2. Jan Janček gtarší, že
jako člověk ntafší, zkušený a vzdělaný sbíral na

jakýsi dáreček (není však pravdal) — 100 korunpokuty. — 3. Slečna Olga Bobáňova, že ebíral«
pro Tomáska peníze — vzhledem E tomu, že je
mladá a taspoúbena, jen 20 K pokuty. — 4. Jozef
Novák, koststník = Vikotína, též %óstríral, dostal
sedm dní věžaní a 60 K pokuty. V odůvodaění
stoji: „Sbiyikucta slouží ko podpoře národnostních
agitatoráiv a účelů várodnostních —, a ti jsou pří
Šinou, že Magyarország jest před cizozemskem očer
těn.“ — E této poslední události račomberské
nětřebe žádnépoznámky. Sama mluví, ba křičí
do něbes

Bedý tásik pochvaluje, šo církvi katolické

neřadí byl přistřišen ©„hfehínok“ zabmázímo jměnía těší so na te, že setoho do
ellí také v Rakousku. Praví, še vše připadlo stétu.

body nápeé lež. Byli bychomvděčni,kázbynek ná. atátil po
kladoy a kolik zůstalo za nebty hettddtorů R

1900 Valdeck Rousseau prohlásil, že ve Francii
obnáší jmění církve 1 miliurdu (1000 mil) franků.
Ale Combes jim tu radost z miliardy trochu po
kasil, oceail církevní majetek ma 480 milionů
franků, od čehož dlužno odečísti dlohy na ma
Jetku vámencí v obspsu 306 milionů franků, fakle
celého církevníhojmění sůstalo 224 mílionůfranků.
O0 bylo učiněno s tímto majetkem? Bylo save
deno £ ného starobní a invařňisí pojištění, jak
bylo alibováno? Nikoliv! Tento majetek dostal se
do rakon svcialistických a zednářských advokátů,

posanch a příbusných a ti si nestydaté namastiliapsy. Příklady o tom slodějetví podal nekleri
kální časopis „Ecbo de Paris.“ Krásné stavby
klášterní prodávají se za babku židům. Sám Com
bos pláče nad tou likvidací, prohlásil, še je trapně
dojat tím, že likvidátoři, kteří dostali od státu
8 milionů fr. zálohy ba likvidaci, odvedli státní po
kladně zpět pouze 850 tisíc franků. Tedy 8 míli
onů ze státní pokladny pryč, církevní majetek
také pryč; to jest opravdu tuze volné hospodářství.
Budou míti radé listy chuť napsati, kam se ty
penize poděly, hy ten lid nebyl klamán?

00
Bohatý sklad

knih, hudebnin
s:aantikvarlát:

doporučuje

východočeské kaihkupectví

DZ TOLMÁN
v Hradoi EKrálové,

ORP“ Zásilky na venek franko
6 při poslání peněz předem. - 

Sesnamy sdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

OOOOO00
Kolik vydělává kartel ma správé

státních šelezmie. Jak snámo, uzavřenabylů
(mezi ministerstvem šelesoic a železářským karte
Jem smlouva stran dodávek kolejnic pr+ atátaí
dráby na dobu Ó let. Před 6 lety placeno kartel
zs tuna kolejnic K 179.50 a nyní podařilo se —
jak úřadní zpráva vychloubavě adělovala — cenu
ztlačiti na K 176.50 | Odb-rný finanění list edě
Juje, že v Německu uzavřena poslední dodávka

(pro tamoí dráby sa 121 marku = K140 za tooh'8 v Anglii dokonce dle záznamu „Kčln. Volkazel
tang“ prodáváno due 8. t. m. kolejnicové železo
zaI07 Gpti il. za angl.tunu.Diference-mesi
cenou rakouského železářského kartelu a cenou
anglickou činí asi 16 milonů korun při celé do
dávce, Je přímo úžasné. jakým způsobem využívá
kartel své výsady a jak státní správa železaiční
s vápadnop benevolencí povoluje železářskému
kartel (dy u do vdřejnosti dá rogilašovati,
jak č koupila přtřábňé keřojnjekí

Ha ti vegotarismuv Japonsku. Dle úsudkuučenců jest vidbn na malé tě
lesné postavé Japonců dosavadní vegetarismns. Do
nedávna byly masité pokrmy od Jidu vůbec odmí
tány s ošklivostí; jen šlechtici požívali občas masa
z haoců. Vojíni až dosud dostávali výlučně jen
rýži a ryby. Teprve usi od 25 let začálý se ma
sité pokrmy v Japonsku ujímati a sice hlavně u

pasníků, kteří vynikají velikostí a silou, pak u

a ataýdenníků, u nichž rovněž pozorekati$k! výšku“než u ostatních vegotariánů japooskjfth.
Časopis „La Natare“ oznamuje nyní, že japonské
vláda učinila opatření, která aměřují k tomu, by
požívání masa v Japonsku bylo co možná nejvíce

roziášeno“veP. vách obzvatelstva. Takévojeké bude-dbávat?avé danaff porce masa. Tak
doufá vláda,že v Japonsku bude racioneině vychu
vána vě.ší rasa lidí. Dnes postavy pod I m 55cm
výšky jsou v Japonsku často viděti, zvláště u ře
: kleří 'nnzeji jsou při práci seděti a jsou

Město bez damí. Rozpočet města Vod
han na rok 1910 vykasaje potřebu 96.809 K
86b a úhrada 110.013 K 39 h, takze jeví pře
bytek 3122 K 63 hb. Případ u našich obol dosti
tidký, uváží-li 60, že se ve Vodňanech nevybírá
žšaďůádávka « jíva a vínaa ( při
rážška, talte je město „téměř“ bez daní.

Jmbilenm čotaletva. Dne 18. Jednat.r.
slavilo ČdtnistvoGOleté jabřleum svého trvání. Za

"v oeló rakoveké říši.
DO'té dubybylopouševLombardsku,'jež patřilo

tehdy "Rákouditti:Po růbných přeměnách“do
"stálo vb'nynBjšíoráduiske) robu +906-a:na

4

27 a půl milionu koran. Vládě četnictvo koná
služby neocenitelné. Lid má vůčí němu však ještě
četné požadavky a bude potřebí ještě dalších
směn, aby vyhovělo potřebám občanstva a hlavně
lidu českého.

.
od dvor. fotografa

ll Lan hanae„Královéstojipouzo
MATINKYŘEZE tý 10K

i

Reformní střední školy a thoole
gleké stadium. Vláda vydala toto nařízení:
Ke stadiu na theologických fakultách a diecósních
ačilištích budou připuštění absolventi realných a

reformních ai pouse po dodatečnézkoušces fečtiny. se z řečtiny tolik, kolik posky
toje humanitní gymnasium. Absolventi gymnasiál
níbo oddělení vyššího reálného gymnasia téšínakého
typu jsou na roveň postavení absolventům gym
nasia. Absolventi realného oddělení takového gym
nasia jsou po zkoušce z latiny postavení na roveň
absolventům reálného gymnasia a absolventům ro
úlky, kteří se podrobili dodatečné maturitní zkonšce
z latioy a filosofické propedentiky. Dodatečné
skoušce z řečtiny musí se podrobiti také ti stu
dající theologie, kterým by se výminečně mělo po
volit studiam tbeologie bez maturitní zboušky na
základě vysvědčení o absolvované sedmé třídě
reálky nebo reformního gymaasia a to s dobrým
prospěchem. Zkoušky z latiny a řečtiny konají se
buď před svláštní komisí nebo na univeraité,
. Kezák — silák. Nedávnopovatalav Ma

nyčeské u Rostova ne Donu hádka mozi dvěma
kozáky, při čemž kozák Danilov pohrozil dru
hému, že se ho nebojí, i kdyby přišel s oběmá
svými syny. Soupeř odvětil: „Když jsi takový
hrdina, Vykopámjámu až pu pás a ty do nf vle
zeš; vezmeš do rukou provas a jestli dva páry
mých býků novytáhoou tebe, budou býci tvoji, a
vytábnou-li tě, dáš mi své jměaí.“ Bok soublasil,
plácli si na pravico a zavolání avědkové. Hned
vykopána jáma a vše provedeno, jsk ujednáno.
Danilov vyhrál. Soupeř práskal hrozně do býků,
ale marně, nemohli Danilova vytáhnout a tak
vyhrál tento nad býky. Danilov jest obr tři raskó
lokte vysoký. Jest mírné povahy a vyhýbá se
půtkám.

Těšba mhlí v Rakousku stále stoupá.
Kamenného ublí bylo vytěženo v letech následají
cích, počítáno v tislci tunách: 1904 —11 868,
1905 — 12.685, 1906 — 13.473 1907 — 13.860,
1908 — 13.876, 1909 — 13.502 (do konce listo
oada). Hnědého uhlí: Roku 1904 — 21.887, 1905
— 22.602, 1906 — 24.167, 1907 — 26.262, 1908
26.726, 1909 —-25.317 (do konce listopadu). Lví
podíl oa uhelné těžbě rakouské připadá na revír
ostravsko-karvíaský, jehož výroba dosáhla v po
Bledních třech měsících 1909 takřka 20 milionů g
(centů) Za ním následuje revír kladenský a více
než 7 mil. g za stejnou dobu a pak revír plseň
ský asi se4mil. g. Zrakoascýchrevírůnahnědé
ublí atojí v čele rovír ústecko-mostecko-chomutov
ský se 47 mil. metr. centů. Za ním následuje re
vír falknovský asi s 10 mil. metr. centů za po
slední 8 měsíce. Také v rovíru hornoslezském byly
poměry výrobol loni uspokojivé. Zejména v po
sledních měsících bylo fozesláno značné množství
ublí a číslice zroku 1908 byly předstiženy. V době
od 1. listopadu do 15. prosince 1909 bylo v hor
ním Slezsku oproti stejné periodě roku předchozího
Vypravano o 25.433 vagonů více; v době té vy
praveno bylo totiž 338.047 vagonů ubií. Stejně
příznivé poměry jsou také v dolním Slezsko, kde
v posledních třech měsících naloženo bylo o 8612
vagonů více než ve stejné době roku předešlého.
O4 1. ledna do začátku listopadu 19C9 bylo do
Rakouska dorešeno z Německa 76 mil. g kamen
ného uhlí oproti 74 mil. g 2 roku přadešlého;
v tutéž dobu vyvezli jsme do Německa 68 mil. g
h čdého uhlí, oproti r. 1908 o 4 milliony centů
méně.

Jak města varůstají. Ve velmizají
mavé statistice o vývinu velikých měst konstatuje
8l. Fov.lle, že Evropa neměla v roce 1301 více
než 22 měst, čítajících nejménš 100.000 ob, vatelů
(Loudýa, Dublin, Paříž, Lyoo, Marsilie, Amor
dam, Berlín, Hamburk, Vídeň, Neapol, Řím, Milán,
Benátky, Palermo, Madrid, Barcelona, Lieabou,
Petrobrad, Moskva, Varšava, Kodaň Cařibrad).
Jenom dvě z téchto měst měla více než 500.000
obyvavelů: Londýn 950 000, Paříž 650000. Pek
následovaly Neapol s 360.00U a Vídeň s 230.000
obyvatelů. Dames jest v Evropě 160 měst, která
mají více než 100.000 a 55 měst, která mají půl
milfóbu' a sedm, která mají více než milion
obyvatelů. Tato jsou: Loadýa 4,150.000, Paříž

39000000 P Berlín okronhle 2,000.000, Vídeň„000.000, Petrohrad 1,4 U, Moskva 1,360.000,
Cařihradt do a Glasgov

Býslodaje:848.000, Liver 7 , Magebegtr648.000,

Birmi ham43 i k stol664.000, '
Práždany ITT Adk:
"Neapol 585.000,- Milán“ 390:000, Řím 816.000.
Madrid B4000 © 533,00, Varlata

748000, Kodaň ki > Avruké puloviví ze



měkonle třeba sazusmenati:

košto města milionová.

„teboté“ kyselky lahačovické Janu výborným zdra
votním nápvjem, tak „zkamenělé“ jsou roztomilým
zjevem nerostným Jak „námo. obsahují minerální
vody tyto ohromné množství růzvých chemických
BotČástí; za klidu (v kotlích, ronrách atd) usa
sují se as spojují součástky tyto v kompaktní
tvrdou hmotu. která jest bladké, šedavé žluté
epodioy a nerovného brbolatého povrcba | Povrh
ten vypadá lak, jako by se skládal ze samých
šištiček nebo malicek do sebe zapzdajících a do
různé výše vycibajících; cd ů dožiuté vratvy nišší
odrážejí se velice labodně vrstvy vyšší, krapičko
vité, drobvonké, šupinovité, barvy bnědočervené.
Celkový vzhled činí dojem pestře tormovaného
krápníko. Takovýto kos „zkamenělé vody labačovo
ská“ nejlépe poukazuje na snačné bobalství mi
neralif v kyselkách luhačovských obsažených, ješ
ve stavu tekulém tal json na sebe vázány, že
představojí jedoy z nejsilnějších a nejzdravějších
vod mineráloích vůbec. Intereasentům, zvláště li
ditelstvím škol a ú:tavů pošle „Správa lásní lu
bačovských“ mileráda ukázku těchto „zkamenělých
vod“.

Jabika ma pljamy. Dr. Bailey v před
nášce před sadatským družstvem pravil, že pravi
delné pojídání jablek zmenšu e a konečně úplně
odstraní dychtivost po opojbých nápojích. Také
toto ovoce meněl toubu po tabáku. Má-li prý člo
věk chuť na opojbý nápoj, ať. sní jablko a třeba
Ještě jedno, až bude upokojen

První čenká nkelová společnost to
vápen BAorlentalské enkrovinky a čo
hkoládu pa Krát, Vinobradech, dříse A

Marňner, okončila doem 31.prosince 199
Správní ro 1909. Po vykonané závěrce účtů jde
Da jevo, že vzdor všeobecné stegnaci obchodu a
nepříznivé letní povětrnosti, jíž atrpěl odbyt šu
mivých bonbonů. byl celkový obchod epolečnosti
velmi ptízoivý, ba příznivější nežli v roce 1908.
Byloť v minulém roce prodáno zboží za korua
9,990 944-90, kdežto v roce 1908 sa K 3,844 15781.
Potešitelným úkazem jest rovněž, že zboží v Praze
se kon-umající nabývá stále větácho a většího
odbyto. Tak prodelo se v r. 1908 za K 37097969
a v roce 1909 za K 46054571. Jehkož pat
úbrada surovin oproti roku 1909 děla se v roce
1909 za podmínek velmi přízaivých, lze očekávati
stejnou, ne-li vyšší dividendu jako v roce 1908,
totž K 16'— na jedou akcii K 200'— nom. C:oy,
coš se rovná 7'/,“/, Pro nával bromadících Be
sakázek bude zavod letošního roku v snačných
rozměrech rozšířen.

Čenkoslovanská Zálvěna v Prare
(Spálena ul. 9.) vykazuje koncem ledna: Příjmů:
289.13482 K. Vydání: 279.516:64 K; závodních
podílů: upsaných: 324, eplucených: 14984 K.
Vkladů vloženo:213 182 16K,vybravo:39 543 37K
zůstatek vkladů: 173.638.79 X. Zápůjček koraa
19961363 K. Utěšený rozvoj Č-skoslovanské
Založny jest nejlepším důkazem důvěry, již za
krátkou (4měsíční) dobu svého trvání si získala.

Vysvětlení tazatelům. PanAut.Tumeo,
majitel vývozu suken v Humpolci, dice velice
ochotně nabízí katolickým listům inserování, ale
sám jest borlivým volným myslitelem a pokladní
kem skopiay „Volné Myšlenky“

Kapelmikem 42. pčá. p'uku jmenován
p. Hejde s Josefova. Dosavadní vojen. kepelník
p. Manser jmenován dirigentem hudby v Karlových

Varech. ,

Zasláno.
Panu

Bobumilu Bokovi,
sochaři a řezbáři

v Heře Kutaé.

Ctnon firurcu Vaší dodané š'olní kříže pro
vešteré místnocti „u'é badovy obečuých a měšťan.

Christi v provedení uměleckém, takše oloošití budon
k opravdové ozdobě naší moderač zařízené školní bu

eolidností mladého Vašeho závodo, doporončíme Vés
veškerým korporacím i jednotlivcům co nejvřelejí.

Z místní školní rady v Zásmukách,
dne 11. hstopada 1009.

Předsoda:
Antonin Šál.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu:
první anejstarší (odborná dílna pasířakáRarla Zavadila

v Hrado! Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ko
stolních nádob ze stříbra,

bronan a ných kovů,od nejjednodulšího do nejskvostněj
libo provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slobu.
Vie přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž amožséno
ml dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
oměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsouJeho

ye ee Hllosti reride
Možní nádoby jez v ohni

alatím za ceny vejice lerné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních ae ry.:le, tádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené

Vo: r.spočty i
" hotové sbožímeukázku
se zašlou.

Chudělm kostelem moánosplácetbez přirášek.SRE“Staodporačeníačestnýchuznáníporuce.“SN
Prosím veledůstojné duchovenstvoo laska

a důvárn zároda oo aaů 90 voupřízeň
d čuji

m oporu ujopikových od provedeni

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady: COR
Budapešt,VIII.kerJórset-£Ř
korát 16 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Videá-VII., Mariahilferstr., |

O

doorějen:MOJÍODŠÍein
« Továrna vPardubicích «

P. T. dachovenstvu zvláštní výhody.

UB*Kuptosi m
důležitý opls:

= KAREL IM. 
OTEC VLASTI.

Oena 82 hal. Při bromadných objednávkách
větší slevy.

Objednávky vyřizuje

administrace „Časových Úrah“ v Eradsi Král

o 0 0 0 0 6
Založenor. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá deaftiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názrem *

Aměrs deLondres
|| lékařskými vědátory jakošto příjemný

občerstvujícíprostledek doporučovaný,

A. J. AndresvÚstim.Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frano
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam
rumu a všech drahů nejjemnějších likérů v oenách

nejlevnějších.P. T.pástm obchodaíkům ahostinským povolují bezvlášť výhodné ceny.

Prrní českýkatolickýzárod reVldni

František Řuher
Dílna ku vyšívání

RET" zhotovení ko
€ stelních rouch,

ji korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, kříže

, „»td.. Vdeň,
i“ VII o., Kaiser

strasne 0., vedle La
zaritského chrámu

se vše framco.

plaší nábytek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

v továrně fy.

KV. Okuherský,Hradec Králové,
Veškeré plechové

hudební náslrojo
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladiei, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamiéžlze dostati: babay velkéi malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny,kytary, cítery,
bousle, smyčce,pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústol ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flátoy, oboa jen lepší,

přesně laděné druby. Pro slavné obce a apolky:nbny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přescé ladéní se ručí. Správkyse rychle vyřirají.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův k “R nS 2

BONEVLEmu KDÝ
ď,AVLA : PS u

BALEdeče né
měspodJookta)dopo DO JM drešeje1 000900

zvý oa SE R
porn PEVNÝ

rémy,stěna, osazením.

UD" Hastetnájvořejná| písemnápochvalnéuznání,l
Založeno roku 189%.



Kulturní hlídka.
Věda a umění.

Sóbevným odborům křesť. spolků.
Adaif Bogoer (Valašský Ahsever) sepsal Časové
divadlo „Pod peroté Orla.“ V kuse tom se itčíjdle

vdy, veselým a slašným způsvbem, proč 86 za
Kádsjí tělocvičné odbory „Orel.“ Přidivadle „Pod
peruté Orla“ se poslacbači p -baví i poučí. Půsubí

7 pice než sebe lepší přednáška o vznika „Orla.“
Teď právě divadlo vyšlo tiskem v koihtiskárné
Zaorá:ka a Tučka v Holešově na Moravé, Ponejprv
bylo sebráno v Bystřici pod Hostýnem 8 takovým
Gupěchem, že na všeobecnou žádost maailo býti
opakováno. Vřele odporučajeme toto časové di
vadlo tělocvišným odborům křesť. spolků. Muž
ských úiob je ve hře 9 a úloh ženských 6. C-na
Jedaotlivé knihy jest 1 K. Devět knib a provozo
vacím právem 7 K 60 h. Objedoávky račte adre
sovati přímo na koihtiskérnu Zaorálka a Tačka
v Hohlově (Mora:a).

Hř.šovou cestu malovanouod Fr. Bílka
a výkladem, modlitbamí, planí a nápěvem vydal
farář K. Dostél-Lutinov v Prostějově. Výtisk pol
tou %5 hal., 50 výtisků 7 K. Doporučujeme k po
božnosti postní.

Kulturní jiskry.
. Klasobraní s „Českého Úředajka.*

-„Čse. Úředník“ píše dae 18. prosinee 1909: „Pan
tmš. Hemr (res. v Táboře) — tomu račte laskavě

kpastiti, ale on chválí Hospodina za mnobá vmaak
, očekávaje přitom toužebně papežská nzsání

© podobětádu pro ecclesia et ponufise, a proto
ješádejte od ného pro bůh žádnou práci p kroko

ev8.“ — Mezi lid! ... Úředník takó může po
ečiti lidi, še sa církovní obřady, jako json na př.

"gřátby a pobřby,mení třeba platiti závratných
(ale, ale!) obnosů, nýbrž fo chudý člověk, potře
buje-li jit církevní agsistence, může jí dosábnonti
scela lacino (dostává se mu jí ve většině případů
zadarmo, o čemž Disstel ovšem nechce věděti);

jpadaé může také na to dbati, aby na dveřích
ostala visela sesba čtóly (tohle by se mělo dáti

do vové pragmatiky pid zábleví : Povionosti úřed
aiků). Uředaík má obyvatelstvo poučovati o tom,
že jest třeba splše vzdělání než obřadů; má jim
vysvětliti, proč národ potřebuje více škol neš ko
stelů. (Němečtí luteráni intelligenti a zajisté také
úředníci mají o kostelích jiný názor. Luteránská
propagandaza svého 23ictého působení založila
v Pospadska 140 evangelických kostelů; předtím
bylo praskóé Polsko katolickým. Proč jenom ne
břímáte proti zřizování evangelicko-německých sby
tečaýob kostelů v Čechách ?) — Dále 14. ledna
1910: (Ředitel měšť. školy A. Kamarýt) jako jed
datel Občanského klubu v Praze VII. spolopůsobil,
aby obec pražská přispěla ua místní kostel 60000
K. ač v Prase VII. kostel uš je a vedle toho pět
velkých školních kopií, tak že školní mládež do
bostela vůbec chodit nepotřebuje. (To jistě paal
organisovaný učitel.)

Lourdský zázrak před soadem.
Nedávno problašovaly vítěsně liberální a pokr.

noviny, jak prý jeden loardský zázrak byl soudně
sjištén jako nepravý. Noviny tyto paaly, še
loardětí lékaři a dr. Ernst potvrzovali zázračné
vyléčení paní Rouchelové r. 1903, která trpěla
rakovinou (lupus). V lékařském epolku v Metách
vzalkla o případu tom čilá diskusse. Protokolním
relerátem o debatách cítil se ďr. Ernst uražen;
proti Ernstovi ae tam tvrdilo, že vyléčení vůbec
Benastalo, že lse mluviti pouze o zlepšení, které
se dá vysvětlití přirozeně, Dr. Ernst pry ve svém
vysvědčeníneavedi nemoci (lapus a lues), ač příznal,
že ji anal. Dr. Ernst žaloval. Prý na paní Rou
obelové bylo hned znáti, že so nejedná o zázračné
uzdravení. Odboraík, štrassburský dermatolog dr.
Wolf prohlásil, že ta posud rakovinou trpí,
že. jde Jen o hojení drou perforací, jaké se vy

[ denně.— Potad tedy protikatolický tok.
p úsilné a neopravedlivé útoky proti loard

ským zásrakám jsou tak Časté a komické, že jest
obyčejně sbytečno na mě odpovidati. Jelikož všsk
ede dlouhoa vytrvale poukazoval pokrokářský tisk
ne výsledek soudo, jimž byli I'dé šalovaní ISrastem
osvobosení, povíme na dě podrobných infor

mací,jní mělaprůběhcelá aféra. :

ši

ve než došlo khlavníbitvě t po

JI sůstalé dosud saníčení na bořením rta vypálí a
tak scela vyléčí. A:e paní Ronchel natv.le svůj
nynější stav ideáloí, že je s ním spokojena atád
nému lékařskému detření že se nepodrobí Na srr.
112. doslovně etojí: „Nikdy jsme neřekli, že Dr.
Eraet se někdy vyjádřil, že uzdravení j-st úplaé.“

Dr. Erast ve svém vysvědčení, které vyhotovil
pení R uchel po návratu z Lourd, píše: „Vid-l jsem
opět paní Roacbel 5 dof po návratu s Loard;
stala Bes ní úplná změna. Červenost v celku smi
sela, perforace v ústech a tváři sc uzavřely a oa
sevnější straně stale ve tváři zůstalo jen Červené
místo velikosti č čky.“...

Dr. Ernst kladi tedy hlavní váhu na to, že
v bodicě hluboké perforace ve tváři a v ústech se
zavřelv, še tedy lopus vpod statě své byl vybojen.

Das 10. dubna 1905 konalo konsorcium lé
katů v Metách a okoli echůzi Byl přítomen také
Dr. Buissarie z Lourd. Jest viděti, jak tento pán
vynasnažoje se, aby přišel vždy věci na kloab.
Dr Moz Můller, specielní lékař pro nem-ci kožní
a Dr. Bviesarie vyslovili nábled, že u poní Rouchel
Jedná se o kombinaci lupus a Iues. Dr. Boisanrie
vysloví: svůj nábled jen jako pravděpodobný,
kdežto Dr. Max Můiler tato disgaosu za jistou
vydával. A tvrdil, že perforace byly jenom od
lues (nákaza) a takové perforace že mobou 88
během 10—12 dnů přirozinými prostředky vylé
čti. „Ostatně“ — dodal — „novl vylončena mot
nost, že paní Roucbel antilnetických prostředků
užile, které dodatečně v Lourdech půs-bily.“

Na konec sezení ustanoveno, aby prof Four
pier a Dr. Besnier v Pahiži jako znalci vtě věci
roshodli. K protokolu o sezení 10. dubna 1905
konaném přál si Dr. Můller jako dodatek do pro
tokolu, že Dr. Erast, ač věděl, že vedle lopus jest
také a paní Rouchel Ines, přece ge o tom ve svém
vysvědčení paní Rouchel nezmiňaje, že tedy
schválně zamlčel vědomě a zůmysloě. že paní
R-uchel má Ines. „Můžeme tedy“, praví Dr, Mů'ler,
Npřijati, že se jedoá u pení Rouchel jen o luc
tické (nákazou způsobené) Aslule, která během aci
14 doů mo-hon býti vyléčeny. V tom nesbledáváme
nic návaduého.“

Dr. Erost, kdyš se o tomto dodatko na pod
zim r. 1908 s brožury Dr. Aignera proti Lourdům
dověděl, žaloval Dr. Maxe Můllera prourážka na
cti a tak věc přišla před porotu v Metách.

Dr. Erust hájil se tím, že nevěděl jistě při
cházejí-li perforace od Ines — poněvadž tobo drnhu
perforace, jské bylyu paní Rouchel, u Jues se ne
abledávají. Kdežto příznakylupus byly očité, proto
se rozhodl pro lupus.

Že nejenom Dr. Ernst, ale i jiní lékaři vté
věci dosud nemají jistoty, o tom svěděí další jed
nání v té věci, Dr. Bojesarie dle uanesení kon
Borcia, které se v nábledech rozcházelo, jedoalo-li
se u paní Rouchel o lupus nebo o Ines, obrátil se
oa znalce v té věci do Paříže.

Dr. Boissarie přibyl do Paříže 16,/4. 1905 a
žádal o dobrozdácí v záležitosti paní R-achel prof.
Dr. Fvuroiera. Celou brdinu byl Dr, Boissarie a
prof. Dr. Fourniera a žádal ho jménem konsorcia
lékařů v Metách, aby v té vědecké při rozhodl —
sle marně. Prof. Foarnier myslí, že to byla Ines
u peníRwuchel, ale přece není si toho jist, poně
vadě perforace toho drubu (ve tváři) jsou něčem
u laes neobyčejným. „Co se týká způsobu usdra
vení a jeho rychlosti, o tom Be nechci vyjadřovati.
Pro vás to jeat zázrak; do tobo mi nic není, na
to pole nechci vstoupiti.“ Tak odpověděl professor
Fournier po hodinovém u něho hovoru.

Naproti tomu Dr. Besnier napsal dr. Boiege
rle-ovi 9/7.05: „Jsem ochoten býti soudcem.Ale
ve věci tak spletité bylo by potřebl nevyhoutelně
dloahého posorování.“ Dr. Boissarie při těcbto vy
býbavých odpovědech aatorit byl nucenobrátiti ge
na jiné autority. Obrátil se na Dr. du Castela
s oláskou: „Jest možná, aby v 10—12 dnech za
Jisvíly se rány ve tváři a v stech a každé hui
sání aby přestalo?“ „Bez energického ošetťování
v této době a bes užití Rontgesových paprsků,
jejichž působenídosud neznámé jest — nemožnol“
Zoěla odpověď. A paní Bouchel před odjezdem do
Lourd, jak pod přísahou atvrdila,. neažívala žád
ných antilnetických prostředků, na př. jedu. Ne
byla užádného mastičkáře, ele po marných poku
sech chtěla se ze zoufalství vrhuouti do vody. Na
cesté do Lourd nodávala jí ošetřující sestra nio
jiného než suché obklady,

Neunavný dr. Botssarie obrátil se na Dr.
Tennesons, soámého dermatologa v Paříži, dopi
sem. Tento mu $5/4. 05 mesi jiným odpověděl:
Co řekl Dr. du Castel, jest správné. Ale při nej

ším ušití lékařských prostředků mohou tyto
působíti teprve na konci prvního týdne. Zajisvení
vředů (paní Rouchel) vyžadovalo by více týdnů.
Jestliže svředoratění způsobilo fistuli, pak ee ne
jedná více o zajisvení,nýbrž o sarostění — obli
teraci ate trvá ještě dále. A když otvor měl šířku

, pakpoobytati že oblíterave—sarostání
Jest vůbee . nr jsem tobo meriděl.svláštaí pozoraosti jest te, de obě

porfbroce a hnisaré vředovité porušezí v ú

léčeny. Dozuávám, že žádoá léčebná methoda tobo
doeíliti nemůže, a še faxtum, je li pravdivé — ne
náleží do přiruzeného lékařskéh: léčení. Haisání
z úst jest příznakem lupusu. Ale to uic nesna
mená. B*bem málo hodin aby se zavřely hoizaré
porucby v ústech — to jsem nikdy ooviděl“

Dr. L bee z nemocnice sv. Josefa v Paříži
posoam-uává: „Příp:d jest interessautal a ut bylo
zlo přirozenosti jakók liv (lapue — lues), nastalo
vkamžité vyléčení. To jest hlavní věc a to jest
proti přírodé.“

Naproti témto praví štragsbarský dermatolog
Wolf, že prý vředy a fistule jsou rázu luetického
a če prý tamponky gumové deoně vyměň vané
samezily přirozené zajisvení. Na cestě do Lourd
všsk tamponky gumové paní Roachel vypadly a
masely býti nabraženy tampouky s vaty, které
umožnily uzavření kacálku stu e a její zajizvení
běbem usi 6 daů.

To jest moe učený výklad! Dr R v. West
pbalea, který ve svá brožurce: D-r Fall Rouchel
und die Árzte polemisuje s dr. Wu fom a praví:
„Proč fistule v ústech, d> níž nikdy tamponek gu
mový vložen nebyl, zároveň ge uzavřela 4 perfo
rací ve tváti — t+ zapomoěl pr f. dr. Wof vy
ovětlit. Proč také lupus mimořádné couvl až na
malé zbytky, proč současně všechuy vfedovitě bal
savé toky na obličaji a v ústech ustaly, o tom ni
čeho prof. dr. Wolf napovídá. Hlavní věcí tedy
zůstane, že paal Rauchel v budiné byla uzdravena
od droa blubských ho savých p-rforacl — a to
beze všach lódobných prostředkůl Dr. Eroet mohl
ge právem rozhodn uti ve uvé pochybnosti pro
lupas — o tom svěděl dobr.zdání dra. Tennesona,
dermatolcga v nemocnici St. Louis v Pafíži, kt+rý
v létá 1906 paní R-uchel podrobil důkludnému
vyšetření a vyjádřil ge, že u nemocné Ines —jest
vyloočena.“Doporučoj-mek bl-žšímapoučeníbro
žury dr meď. H. v. Westphalen Veray Latbr. L.
Dre Wabrheit ber eine L urdovbeilavg. Der Fall
Ronchel 2 Der Fall Rouchel nod die Ársta. Verl.
Metz Lothriogaa Druckansalt. Priesterstrasso 14.
1909 A že dr. Erost byl naprosto přesvědčen o
Budpřirozeném ozdravení, patrav z toho, 20 sba
běle z bojiště neutekl ani re chvíli volice kriticié.

Fabrické balamucení Ferreroveů,
Posud po českých zemích se rozesílá hojsým

počtem poblednice 8 podobiznou Ferrerovva, kolž
připojeny řádky ploé nepravd. Prý Španělsko jest
ovládáno kutnoul Zatím jest pravduu, že jsou tam
dovoleny volným myslitetům daleko volnější rejdy
Bež v protestantském Německu. Prý „jméno Fer
rerovo stalo se souznačným se jménem přítele lida.“
To jest věra lež příllů křiklavá, protože Ferrer
byl bursiánem a jako takový účastnil se vysaávání
lidu. Prý kněží žádali na kazatelnách (II) hlava
Ferrerovu! Kde se tak stalo, chytrá pohledka ne
ká. Prý byl „od Jesontá denoncovan“ jako pů
vodce bouří Špaaělekých. Zase není naznačeno, od
kterých. Zato shledány důzazy jasaé, že skatečnů
morálním původcem Buróvého vraždění barcelon=
ského byl sám Ferrer, jakkoli ve duech krvavé
hrůzy chytrácky ze Španělska zmisel, následuje
v tom příkladu vůdců revoluce raské | Pruě ne
protestoval proti tomu banditetví otevřeně ani on
ani jeho nebližší pratelé? F.rrer „bez řádného
soudu odsouzva k úurti — Jeho smrt fest dílem
Jezovitá“. Takové do očí bijící lži posad 80 ud
važají pronášet: „pt-telé ryzí pravdy“! Kdyby
bývali katolíci pácbali tak děsné krveprolití protě
židům nebo voloým myslitelům, bývali by vojen=
ským soudem z.ovna tak trestání jako f-rrerovátí
katané, A Ferrer řádač souzen byl; vždyt vláda

k vůli všestrannému popčení vydala tiskem celýobsáhlý soudní protokol, -který svédší o tom, jak
do nedávna odvážili se balamatit Forrerovci celý
avět. O vydaném protokolu se volní myslitelé ans
slovem nesmisují. Že byl „človék veskrze pra
ktický“ a če vynaložil na volné školy značná zdé
děné jmění, to jest pravda; že však nabyl toho
jmění od katolické dámy besobarakterním úskokem,
o tom pohledka ani nemuká. Jejím účelem jest
výhradně štváti proti olrkvi; tak se mstí volní
mys'itelé na katolickém občanstva proto, že vláda
se ujala bestiálně pronásledovaných katolíků proti
bezcitným baoditům.

A teď o Forrerovi ještě nové věci, o ktorých
mlčí volní tyslitelé jako lidé naprosto norědomí.
Sami liberálové usaali, že Ferrer odsouzen dle
stávajících zákonů zcela správně. A ejhle, sám
suámý volný Israelita Hardeu ve ovém listé „Dle
Zakunít“ napsal: „Ústavnía trestal zákony (Špa
nělska) doptávají tolilzsvobody, jako snad v tádoóm
státě na naší pevnině; desetkrát více než v Ně
mecku.—Vekterémonarchiijemono,abyvy

smnavačirepublikánského, smý
"šlenímohlése státi odstátu placenými projessory a
dokonce 1 — Ve Španělska Která říše se
státnímnáboženstvím katolickým trpí atheietické
školy a svobodnou anivereitu, řízenou červenými

„tepablikány? — Španělsko. Kde je to možno,
anarch itétorsměl beztrestně 

Ko zo ramenezac



elrkvi, ministrům a velitelům vojska? — Ve Špa
nělsku. Která monarchistická ústava odňale bráli
a vládě právo zasahovati do válečných snadů ? —
Španělsko. Kde propustí správa věsnice dopis, ve
kterém pro velezrádu a pro popuzování vojáků
ku vzpouře zatěený vypisuje své nejmilejší „ba
pebné a jnfamuí“ jednání vlády? — Ve Španělsku.
V Německu by nebyly možoy sni pejaenmělejší
počátky té demsgogické práce, kterou onem pa
tykař, zbobatnuvěl s dědictví pařížekého, pr vedl.“

Tu jest patrno, jakým nepssytným Molocbem
jest zedosteké volnomyšlenkářství. Ať ae hází do
stále otevřených jeho úst jakákoli spousta potravy,
stále ječí, še má málo. A právě tam, kde se před
fenstiky nejvíce convá, křičí volní myslitelé o „pro
následováni“ nejvíc. Jen tenkráte krvelačná Ústa
by ztichla, až by se dovolilo všecky katolíky vy
vraždit.

Ale teď so přišlo na měco ještě zajímavěj
šího, co dosvědčuje, jak Ferrerovi světil účel mej
bezcharakternější prostředky. U pařížského noudu
podala žalobu na pozůstalost Ferrerovapaní Leo

ida Binairová; žádá o vrácení velikéhu obaosu,
kterómu na její účet Ferrer přišel, když slíbil,

te si ji vezme sa manželku. Ferrer ji oklamal
předetíráním, že jent svoboden, čímž se dopustil
sprostého podvodu, trestaného i ve volnomyšlen
kářské Francii těžkým kriminálem. Když se po
sději dověděla Binairová pravdu, sliboval jí Ferrer,
že so stane francouzským příslušníkem, čímž se
mu umožní manželská rozluke. Binairová Ferre
rovi uvěřila a žila s ním dále; narodilo 8e jim
také děcko. Jmění své uložila © bance pařížské
Credit Lyonnais. Leč opustila přece zrádaóho spe
kolanta, ale když ei chtěla vyzvednonti vlastní
peníze, neznala, že s nich Ferrer vysvedl celých
105 000 franků. Upuetila od trestního stíhání, když
jí všemi mastmi mazený Ferrer slíbil, že obnos
ten vrátí. Zatím však před svou smrtí nepamatoval
odkazem ani oa svou rozvedenou ženu. sni Binai
rovou, ale odkásal velikou sumu své milence Sole
dadové. Proto nyní Binairová se domáhá peněz,
kterých jí nevrátil Ferrer ani před svou smrtí,
ačkoli tento dobrodruh byl skoro millionářem.

B. Melichar,
data azdikrarií

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knih

antikvárních
i mových k doplňování i sakládání

knihoven.

Školský obzor.
Loučení p. inspektora Peškas měl

telstvom ma Žemberocku. V sobotu dne
99. ledna napořádal spolek učitelaký „Komenský“
v Žamberku slavnost na rozloučenou 8 panem
škol. inspektorem. O slavnosti této ajal 80 slova
též pan inspektor sám a promluvil k očitelům pří
tomným mezi jinýmtato pozoruhodná slova: „Nechť

řijdou sebe horšídoby, mámjedna radu pro vás.
Dráte se zákona, hlavněškolskéhozákona sroku

1869. Jděte mesi lid | do nejmenších vísek. Kul
turní zápas rozbodne se v ; budete-li
míti lid na své straně, bude om voliti pokrokové
poslance, přátele školy a očiteletval“ Jsou tuvlastnětři dobráacennéradya protonutnosi
na mě trochu posvítiti, aby jim bylo dobře roz
uměno. Tem zákon sroku 1800 aučitelům tak

"doporačovanýbned vodet I. pravi: „Školy obecnéav

olušbách, sám avi kříže neudělá? A je to snad
mrovaá výchova, kde učitel vobel poboršlivý život
vede, vlastní manželku od sebe zapudí a jinde
milostné pletky zapřádá7 Ano,pánové, jděte mezi
lid £ do nejmenších vínek, sle nebeřte tomu lida
víru v Boha již ve škole. Každá vaše modlitba
s détmi budiž opravdivé obrácení mysli k Bohu
a utkoliv mecbanické odříkání ve spěcbu té které
modlitby; at dítko vidí jiš ve vaší tváři, že ne
nami také modlíte. Jdáto masi lid 1do nejmenších
efsek, ale vsdělávejíe jej tak, aby to nourášelo
Jeho citů náboženských. S vírou když se věda pojí,
blaho vlasti pevně etojí. Kměz s učitel v Raiso
vých „Zapadlých vlastencích“ nežili na válečné
noze, ale v přátelské shodě si ton život vzapadlé
vesnici oslazovali. D .es však mnobý pokrokář před
knězem jako před ďáblem ze třídy prchá. Bude-lí
máti učitelstvo lid ma své strand, bude prý tento
lid voliti do parlamentu přátele školy. Áno, opět
svatá pravda! Kolik těch přátel v lidu učitelstvo
na Žambersko does mé, prozradilo se při pusled
ních volbách. Postaven byl za kandidáta p. Hynek,
učitel řídící se Slatiny a pamatujete ci, kol:k měl
hlasů? Má-li učitelstvo míti lid na své straně,
munsíhledati také ten kouselný proutek, po jehož
doteku by láska lidu k učiteli rašila zdravá pou
pate. Ale tímto konuzeloým proutkem není tato
„ušlechtilá“ pokrokářaká zásada: „Učitelatvo vzdej
se braní na varhany, neboťučitel varhaník povatal
se spáření svíčkové báby a kostelníkem.“

Drobmeost. ladustr. učitelka vyočaje šen
ským ruč prácem. Přitom vásk pracuje také po
krokově jazykem. Vypravuje dětem o duchovních
šeredné anekdoty, jen svého bratra kněze šetří.
Se žákyněmi se vůbec nikdy nemodií, i když vy
učování skončí. Zato však dovede děti častovati
vybranými názvy. Neposlonchá svého představe
ného a na jedno oposornění dovede dát vagonuod
povědí. Prý raději mičeti, protože to jest sestra
knězova. Ta jest jeu malá ukázkas jedné ve
snické školy; větší by se lidé zhrozili.

Žáložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4“/, až 4'/,"/, dlo výpovědi.
Veškeré půjšky «a nejvýhodnějšíck podmínek.

Hospodářská hlídka.
Výtečné draky jabloní a hrušek.

Ubceme-li naše ovocnictví na výši dokonalosti udr
šeti, mosíme pěstovati jen druhy na trzich hledané.
A takový malý sortimenek jablek pro naše trhy
jest tento: Zlatá zimní parména — Jablko bo
skovské — Jablko grafitýnské — Jadrnáč londýn
ský — Beneta kmínová — Reneta hardoká velká.
Ovšem počet tento Ise dle pomérůmístních roz
mnošiti. — Sortimenek nejlepších hrudek jest:
Děkanka zimní — Hruška avrazcheské — Mé
elovka Merodova — Máslovka Napoleonova —
Máalorská Poděbradka.

Ostrušíny. Tato vděčná, úrodná rostlina
sůstale u nás dosnd nepovšimautou. A přece jest
v zahrádkách dosti míst, kteráž byse mohlao
stružinou posázetí Ostražiny rodí po několik roků
hojnost šťavnatého a chatného ovoce, které ne hodí
výborně na marmelády, k zavařeninám, na výrobu
výtečného vína a j. Ovšem nutno i sde vybrati si
k pěstování osvědčené druhy.

Množení vímné róvy očkem. Koncem
listopadu seřísnou se kolénka révového prutu
(jednoletého) po jednom očku. Kolénka se rozpůlí
a půlky, e očkem na vrch, položí se několik om
od sebe do truhlíčku s plskorou zemí. Po sakro
pení postaví se do teplejšího aklepa přes celou
zimu. V břesnu přenesou 86 truhličky do teplého
pařiště, které se na několik dní úplně usavře. Po
několika týdnech očka raší; před vytvořením sil

nějších kořínkůvysarují se jednotlivě do najebrnéčků, ješ se opět zapustí do teplé země pařiště.
Po zakořenění a vzrůstu výbonků počne se vzdu
chovatl, V poloviněkvětna přesadí se révy do
větších hrneův a udržujíse ještěkrátký čas pod
sklem. Posději se okna úplné aojmou, aby se
rostlinky otužily. Do podzimu, jsou-li přihnojovány,
vzrostou do délky 1 m, zvláště byly-liněkolikráte
přesazovány vždy do větších hrncův.

poskytaje milého útulku zpěvaému ptactva, čisí
okolí zdravějším i útulnějším, chbrásí před větry
prudkými oad i dvůr e tak stonásobuě nahra
fuje náklad. Živé ploty sakiádejme časné « jara,
dokud v půdě dosti vlhka. Na žívý plot zeberme
bloch, je útulkem s bustitelem škodlivého bmysu,
nýbrž volme podle účelu a poloby: moruši, akát,
brab či habr, vrbu slatavou, klen, ptačí sob či
li gastr, čípek, brelen, kalina a jiné keřovité u nás
rostoucí rostliny vytrvalé Před založením dobře
skypřeme půdu k tomu určenou « první léta plat
řádač plejme, aby traviny sesbu needasily. K za
kládání plotů berme sazenice mladé, 3—4 lelé.

Lesní vůmé občerstvaje osoby plícalmne
dubem stižené. Doma si ji můšeme snadno opt
těiti. Na litr vařící vody přimíchá se lžíce o leje
terpentýnového a tekotina rozprašovačem vpokoji
ee rozatříkne. Ihned se naplní jedlovou vůní, jakož
v lesích bývá sa pěkné pohody slunné.

Pocení ne dostaví, když předalehnoti
vypije ce k.fl.k lipového nebo bezového—chebzo
vého thé. Jo to léčivo daleko lepší než všelijaké
ty prášky, jimiž se kazí žaludek a prázdní kapsa.
Při chorobách horečnatých, oastazení, prvních sto
pách hostce, zánětech různých s jiných náblých
chorobách s pravidla nastano obrat a úleva, když
ihned ulehneme a náležitě se vypotíme. A tobo se
docilí požitím zde uvedeného tha, zejména však
thé £ květuchebzového,jež se připravízespetky
květo. Týž se v nádobě zaleje vřelou vodou, nechá
2—3 mioaty přikrytý, pak ee zcedí, oaladí a teplé
vypije. Dobré thé lipové neb chebzové má jasnou
barvu žintou.

Nejlepší cikorka jest

se DUVOVKÁ.2
000:0

Sociální besídka.
Velký rudý pluk deserteval. Měli jeme

ploou pravdu, když jeme tvrdili, že rudé listy
samlčají velikou výši svých strát. Nyní vychází
ze správy dělnické komise DAjevo, Že 80 ru
dým ztratila za rok 1909 v Rakousku brigáda
80.000 soudruhů. Soc. demokraté snaží se vší
mocí dokazrovati, že ten úbytek nastal pro ne
předvídané nahodilé okolnosti, še na ztrátě té
nemá podílo chybné ústřední vedení. „Volko
tribfine“ na př. poukazuje na průmyslovou krisi,
nadává katolickémo tisku igaorantů. Krise
však nebyla veliká a sachvátila by poměrně
stejně i jiné děloické organisace. Poněvadě pak
v krlsi té počínali si křesť. sociálové netoliko
dovedněji, ale i svědomitěji, počet jejích právě
r. 1909 vzrostl. Dělnictvo právě v době kriti
cké jasně poznalo, kdo s vím smýšlí upřímně.
Dělníci se přesvěděili, jak rudí ageati dovedou
zneužívat odborových orgenivaci k rudým po
litickým rejdům.

See. dem. polní h Věra odbor
píci musí šasnonti nad smělostí, s jakou staví
na odiv svou sociologickoa nevědomost vůd
cové 800.demokratů. Kteří lidé zrudého tábora
ee vážněji zamyslili nad evaogeliem Marzovým
u Beblovým, nad jejích sklamanými prorootví
mi, valem krčí ned tou „vědou“ rameny. Ale
erfortský program posud není moderně a of
cieloě opraven. — Nyní elibují soc. demokraté
na Moravě učitelstva plnými ústy, že ma do
pomohou k zvýšení platů, coš by vyžadovalo
ročně náklad sedmi millionů. Drahotní příspě
vek pro jednoho učitele má totiž obnášeti nej
méně 400 K. Na uhražení nového zemského
echodku by musila býti vypsána přirážka sto
procentní, ale soc. demokraté nendárali, odkad
by ty peníze sehnali. Konečně avůj „sanační
návrh“ pronesli soc. demokratičtí poslanof ku
konoi ledna na morav. eněmu těmito slovy:

L Země moravská nechť vykonpí a dlužními
Úpisy země zaplatí na základě $$504. a 365.
obě. zákona večkera půdu velkých statků přes
150 hektarů rozloby s0 vším příslašenstvím

budov, hospodářského zařízení, dobytka atd.,a sicena podkladě sbapitalisování dnešní výnos
ností tohoto majetku, mafetníky za účely sda
nění přiznané, avšak v nejvyšším možném dů
ohodo, s diušních úpisů plynoncím ve výší 40.000
Kročně. II Za em racionelního vzdělávání
půdy boďteš za fnanční pomocl země a sa
přímé součinnosti zemědělské rady utvořena
zemědělská výrobní drašstva s dělolků .semě
dělekých a domkařů, jimž badižpůda tskoa

pených velkostatků účelaš pronajata, a Bice ©
Řron, dráše našobatšetíbadaúroka tap

mavyvlastněnívalkýchutatkůukl



mích nákladů bodiž poušito ve prospěch mo
-mnoskýchúčelů kaltarních a humanitgich“ —
Kdo. jenom trochu hospodářství rozemi,

-chylne se za blavasad tímto vávrhem. Tolik
rných spalců v Evropě přemýšlelo důkladné

o Svelebení stava rolsického, tulik konferencí
v té příčině pořádáno — ale takový nápad ne
vyšel ani s jediné blávy národobospodářekého

vníka! 800. demokraté nedovedou se ani
"$olik zamyslit, eby poznali, že okolnosti spo
„Jené s prací p Iní json zcela jiné neš okolnoati

ráce fabrické a Ze se vůbec nedá předvídati
lány rok, jaký zisk z pole bade, kolik pra=

eovních síl a v kterém právě čase nutno každý
rok zaměstnati, atd. „Selské Hla3y“ dne 4. t. m.
odpovídají na radý rozpočet: Veškeré půdy
-me Moravě jest 2221.908 hektarů. Z toho ja
v dršení velkostatků 710 722 ba a půda ta vá
leží 827 majitelům. Veikustatkářské půda jest
ovázená nejvíce Jesy. Pole a lukami činí asi
860 000 ha. Kdyby -země vykoupila pouze pole
a Jaka (po 2000 K za 1 ba), mosila by míti
eejméně 720 millionů výkapného kapitálu. Za
lesy, domy, nářadí atd. zaplatila by nejméně
také tolik. Ale držme se ponze pole, které
v přední řadě má přinést „spása“; úroky ze
720 míj. K po 6,/* by čidily ročně 36 mil. K.

800.-demokratičtí poslanci praví v návrho,še pole by se pronajala sa obnos odpovídající
8 proo kupní ceny. Nájemné by tedy mosilo
vynésti 43.600.000 K ročně. oaI ha by přips
dalo asi 122 K, č.li na 1 míra 26 KI Jestli
by ee ohudobnému lidu pomohlo tím, že by
20 mn pronajaly pozemky za 25 K 1 míra,

necháváme úsudku Čtenářstva) Jisto však
est. že by s00. demokraté chtěli rozebrati

sami veškeru půdo. Řekačme, že by jen pole
vlci půdy dostali do pronájmo! To by zname
malo, že jen polovici nájemného by země
s polí svých obdržela! Každý by se ukrčoval
v placení, zvláště soc. demokraté, kteří raději
berov, než platí! Jednu třetinu nájemného by
jístě každoročně země ztratila, což by činilo
obnos přes 14. mil. K. Z pozemků se sle plati
daně státní s přirážky semské a okresní!
Kdo by je zde platil? Čicily by jistě s polí
samých na pět mil. E. ročnél A nyni přichá
síme k dalšíma oříšku: Kdo by vydršoval
celé řady úředníků, v ústředí zemském, neboť
by se musil zavésti nový zemský úřad pro
vedení správy zem. pozemků, celé řady lesních
správců, dozorců, výběrších atd.? Co by činila
země e lesy, badovami atd.? Uprava budov
na semské ústavy a vydržování jich atála by
obromné milliony! Připustmo však, že výkop
pozemků sta) by se za okolností, jak v ná

" vrhu jeou obsaženy! Velkostatky by se „pře

ad za obnosyodpovídajícídůcbodaročnímu+. K moajedou rodina. — 827 majitelů
velkostatků po 40000 K ročně by bralo od
země 19 mi!. 80.000 K, uvž by odpovídalo ka
pitélo 261 mil. 600.000 K, z kterého by pla
titi musila země nových 18,080.000 K úroků.
Daně a přirážky činily by s rolí a lesů nej
méně 8 mil. K. Moscila by země míti ročně
34 mil. 160 tisíc K oa výplatu břemen s vy
koupením velkostatků spojených. A 00 by
smě ziskala? Nájemné z lesa by dostávala

pramalé. Nájemné spol mosilo by obsášetinejméně 90 K s 1 ba, čili 18 Ks míry půdy. Tim
by memě stěží sehnala 32,400.000 K, když by do
jediného haléře nájemné se zapravilo! Vytě
Šila by země zbývajících 2 mil. K u lesů, by
do jediného haléře nájemné 60 zapravilo? Při
počítáme-li oprávo úetředníi správa vůbec,
pek vidíme, že i po této stránce jest návrh
e9c. demokratů takovým nesmyslem, jaký je
Bom může hýti. Preš déle we domokralé ;
macifovalí ve snémů S S64 a 965 obů sáhona proti
didovským| uhlobaronům, a fen

které vynášejíročněmilliony? -ho
kce t. ]. pak se táže, proč obrovský pozem

Jový výnos nedokázali soc. demokraté na svém
(statku u Prahy. Soc. demokraté chtějí vyvlast
Šovati a sam) někteří agrární poslanci jejích
Bávrh popepsali. Ba die chlouby „Hovmosti“
prý prohlásili, še ten návrh jest částí jejich
programa!

BE

slo důvěrných sohůzí
. dle $ 2. shromažďev. zákona

' zedne 15,listopadur. 1867
a 130 dostati 1x0levně s

v Biskupské knihtiskámě 7 Hradci KrálovéŮUŮŮ.
-Dopoměujeme |
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« 4%49/, „ 8S0denní výpovědí,
„ 4%, „ o60denní výpovědí

a poskytuje
5 výhzápůjčky Z ea

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slodnímilisty pošt. spořitelny, které
zašlou 8e na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen. — ->
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Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelní ulice.

|- M uje: Klatovsképrádlo,jarní v
pánské, tniky, ruské přezůvky,hřebenová
soupravya pod. :: :: Novinkykravat. Oj
Hněžskékelárkya náprsemky.
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zapsané společenstvo a ručením obmezeným

w Hrado! Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kuíšky

= za 4" až 59b—
úrok a to dle výpovědí.

WB“ Složní lístky na požádání zdarma. “UN

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. «

Gráfova kostka
velejemná

za 6 haléřů
zůstane 1 na dále vroholem

dokonalosti.

9"10kusůna 60hal OB
Ku čelení soutěži zavedená

Gráfova kostka
njemná“ss 5 hal.

předět daleko každou inu, o čemž
jodiný pokas přesvědět!:

R. STEYSPAL,zoánavt“

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátaím
úřadům +4volujesi dope
peětel veškeré kostelní nádoby a
náciu 8 to: monstrence, balíchy,

čibáte, nádobky,patánky, pacifikály,svícny, lempy, kaditelníce,kropenky
atd. své vlaziní , předpísám
církernim vyhovující. Staré před

ně opravuje v původní intenci av obn! zlatí astříbří nebo proti do
platka sa nové vyměňaje. Hotové
předměty neb výkresy aamsflána u
kázku franko bez sározností koupě.
Vie 36povílá posvěcené. Prdes ruční.

Shlad slatých a stříbrných klenotů, zPetně,madonek, , stýnků, nárasků atd. LNetářek
prsteny, jídelní náčinízeatříbra pravého

1 dinaného vždy na skladě.
Staréslate,stříbroa kupujezanejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a olselour

Praha I., ul Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudiy, larálo vo Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
svůj osvědčený A Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se ma požádání franko zašlou.

Velizonoční víte,
paskály a trianýle

dodávánojlovnéjí aprosí
- ©včasné objednávky 

Josef Jelínek,
mydlář

v Hradci Králové.
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*Jan Horák,
k soukenníkv Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

2 us roční ony kollekcinejnovějších draků pravých
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tus i cizo
zemských.

Četná UznámÍ zvláště z kruhů vele
a== důst. ducbovenstva svědčí o poctivé ob
JK Sluze mého ryze klesťanského závodu za

g dobu vice než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

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

Re) C6 XGE) X G6 GB5

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
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Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

boslel, paramenků
řesně k nábytkovým látnám se. rádla, praporů. pěčsrovů, koberců n

hodici jako: Šiůry, střapce, tře-.bovového náčiní 70 výrobsách|nejstaršího
pení atd — — — = — « p svodu vČechách, o. 6 k. dvorního dodavatele

LINOLEUM,Josefa NeškudlyVOSKOVANÁPLÁTNA©

do koupelen,lázat,pisáren,úřadůratd. | v Jablonném n. Orl. č. 86.« ze pejlevnější cena nabízí firma - Tisíce aznávacích referencí a odporučení. —

| opravě cenníky,rozpočty,vzorya hotovézbožíNASTAVRU,hžitá EZ
Adregování vědy doslovné se vyprošaje.

z Převzetíti závodu. OE
5 O 3 B r

o We m

3 Tovární sklad obuvi, ;:
- kdež lze veškeru obuv v největším výběru konpití, a

3 po pí. F, Lewithové převzal ts| známý odborník Jan Metelka |ž
š v Hradci Králové, z

Palaskéhe třída č. 80, proti Grandhotelu. 1 3

š P. T. obecenstvo místní i z okolí uctivě prosím © aaebování přísně a
B návoda 7ěnorané a ujišťoji, še snahou mojí bude odbornou. počlivoš a kulsůis! a,S | | obsluhou síokati též přízeňnového zákasnictva. z

Čeny nejlevnější V úetě oddaný Jan Eotolka, obaraík. — |'
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Dříve než zadáte

nolalac olokiriokého snědlvyžádejte si

zdarmarozpočet===.
Josef Ježek,

z pen ielektroteohnicoký závod 0 ni

SRrei Krášové.=,

Jana Kotrče|

a Poalůtní kaneelát
vHradci Král.

(proti poště)

prostředkuje
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Kde jest mlilinrda zkonfickova
ného jměnícírkevního?

Stále víc a více se odbaluje v nynější době
strašnýa bezectný podvod,jakým byl francouzský
národ mámen konfiskací. Všecky vážnější
sociální nesrovealosti strkaly se na bluvu církve.
Zišlní Pilátové omývali si ruce při nespokojemosti
lidu dělnického, slibajíce, žepo zabrání církevního
Jmění zlaká se na sociální rmu milliarda. Ta
kové balamacení bylo borším zločinem než pansm
ská-milliardová defraudace; vždyt kdyby se bylo
řekla lidu plná pravda, byl by si zatímhleděl po
moci jinou cestou. Leč bezeitní vydřiduši křičením

o milliardě zakrývali avé nehumánnípodkopy, Toď
jsou zednáři na velkých rozpacích. Sám k lministr Combes, který se nejvíce o konfiskaci při
činil, stěžuje si nyní ba zištoost výkonných úřed
níků. Dne 29. prosince 1908 žádal senátor Pre
vost, aby zvolena byla komise ke zkoumání účtů
likvidatorů (vykonaratelů konfiskace). A tek za
předsednictví C.mbesa zahájila komise Činnost
svou 27. ledna r. 1909. Spráskla hned e počátku
údivem ruce nad chamtivostí mazaných likvidáto
rův. Na př. advokát Duez při třinácti likridacích
přijal 4,499.878-68 franků a vydal 2,346.112-71
fr. Zůstalo ma tedy čistého 2.164 761-17 fr. —
Advokát Lecoaturier provedl 29 likvidací; přijal
8,781 828-30fr., vydal 3,128.784-29 fr., tak še mu
v kapse zůstalo čistých 5.663.08901 fr. — Advo
kát Mensge byl ještě borlivčjším chlapikem. Pro
vedi 56 hkvidací; přijal 12,43606729 [r., vydal
5,620.20129 fr., takže « toho měl čistý výtětek
6,906.866 1r. — Věru, če ti tři advokáti v krátkém

co pro sebe spotřebovalo 4000 kněží francouzských

ročně dohromady Teď může národ fraacousskýlépe uhodnout, kdejsou jeho skuteční vydřidaši:
zda jeptišky v nemocnicích či „nejvlastenečtější“
sednáří. — Vyšetřající komisi se nad těmi milli
omovými bonoráři dělala před očima kola, tak že
prohlásila: „To jsou vakatku podivuhodné věci,
jež musí býti ješté blíže vysvětleny.“ V rubrice
„řůsné vydání“ počítali si (za neznámé položky)
ti tři advokáti obnos 14“/, millionu franků. Tak
přesně a „podrobně“ dovedou tedy počítat zed
nářětí chamtivci! Komise dosuale, že výdeje jsou
římo hrozné. Combes sá.. zajístíl, že při prodejí

re Františkánů dostsli advokáti na bonoráří
20.845 franků, procesy utály 83.876 franků, 8000
franků co služné úředníkům, 21845 franků bylo
„rozděleno jiným osobám" (1!), 6227 franků ces
tovného a 28535 franků obnášely materiolní ú
traty.
-0 Pakoe hospodařilo! — Osvobození od „kláš
terního nebezpečí“ bylo těmto pánům velice vý
nosným řemeslem. Combes svého času psal v do
bě nejprudšíhbo kulturního boješdo vídeňské „Neue

FEUILLETON
Jemní upíři.

ePsni Kudlíčková, mají už ten lístek na
porotu ?s křičela už zdaleka paní Zelená na svou
věrnou družku, a ústa i oči se jí stáhly ku pře
Ibeznému úsmévu, který mohl právě tek dobře
vyjadřovati vnitfní spokojenost, jako lásku k paní
sousedce,

»Ale depáka, horlila tézená; sto vědí, už to
zasejc bylo všechno ruzebraný, dyť ty lidi jsou
jako posedlíl«

sAle možné, že dostenu kartu přec; jé jsem
jako řekla panu Fidrmucovi, a on už to nějak
zařídí; dyt by to byle škoda, abych tu ženskou

„sai neviděla!«
A obě dvě paničky, jichž gramatické vědo

„mosti se ani trochu nelekely nějského toho kom
„promisu 6 Fečí olidu=, vykládaly si dále horlivé
„některé obzvláště zajímavé podrobnůstky seosačního
procesu, jímž ae příštího dne mělo v soudní síni
zakončiti rodioné drama dvou nešťastných lidí.

Drubého dne byla porotní slů ve stavu ob
„lešení. Obecenstva se nabroulo tolik, že několik
- zřízepců soudních atěží udržovalo pořádek a ná
„silím bylo nuceno tlačící se a hlučící davy lidů
zadržovati aby do soudaí síně před časem nevnikly,

Freise Prosse“, m oslavoval dílo francouzské
„bultary.“ Proč mymí mléí? Proč mlčí o tom
taktéž jízlivá „Nene Freise Presne“? | Proč
tsď o pošehnání (frandousské likvidace mlčíi
ty laty, které jásaly nad „osvíceným| osvo
bozoracím bojem ©pokrokové Francie? Proč o
tom mlčí proslulý poštář Machar, který si ná
Žofině dpe 18. t m. czabásnil, že ve Francii
Jest den a u nás teprve svítá? „Po vzoru fran
cousském jen aa volnou myšlenkou dálel“ hřmí
te v pokrokářských shromážděních, ale ani jediný
žid nepoví českému lidu, kdo 60 ojní má ve
Fraecii nejlépe = toho církevního jmění, jež po
skytovslo podporu tisícům chudáků. — Při shora
uvedeném hospodaření bosvěreckých adrokátů
nikdo se nepodiví, že miliarda, oblašovaná roku
1900 ohlabně, minis're.. Valdeckem Ronssesuem,
scvrká se na maličký obnos, za nějž by se na
nejvýš pořídily dvě válečné lodi. Slyšme! Třetí
zpráva o likvidaci, přediožená parlamentu fran
cousskému, pojednává o likvidacích dokončených
do konce r. 1908; va ta praví, že do té doby
ze 785 oděatých ů zpeněženo 339. Místo mi
lisrd, o niehž nepřátelé církve mluvili, utržil 80
jen obnos 5,441.791 franků, avšsk tento neplynul
do státní pokladny, nýbrž pouze část, kdežto druhá
část je dosad v rukou likvidátorů. Velmi zajímavé
jsou i jiné pološky, které ae připomínají v této
zprávě. R. 1901 se započalo 8 likvidací. Do r.
1904 byly provedeny 64 likvidace, ale sa ztrátou
872.347 franků, které musil stát doplatiti. R. 1906
bylo osnámeno 58 likvidací, které přinesly atátu
59) tisíc 3 franky. R. 1907 byla dokončena 101
likvidace a stát dostal 1 948690 franký; r. 1908
pak bylo spracováno 111 likvidací s přebytkem
po sspláčení útrat 2.675.804 fr. Podle tobo dlužno
provéstí ještá ns 400 likvidací. V nejpěízaivějším
případě bude za všechny statky strženo 27 mill.
franků, nobudou-li opět příliš veliké výlohy likvi
dašní. — Tak tedy vyhlíší oslavovaná republika
v srcadle pravdy, kdyš si aetře a obličeje Šmigky.
Tolik bezeitné hrabivosti na účet lidu a posad
sní jediný likvidátor nesedí v kriminále. Vzorné,
spravedlivá, citaplná zeměl

„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v bněhhupeciví p. Františka Hovorky
oŽilnéulécía vprodejinovin p. M. Vlka na

Příkopech.

V sastoupení p. Hofrychra poslal nám a
dvokát p. dr. Halik z Něm.Broda dae 9. ú10ra
tuto úřední oprava (dle 6 19) věty obsažené
v úvodníku našem dae 21. ledas : „Není pravda,
že redaktor Hlasů z Posázaví Hofrychtr jest
volnomyšlenkářem a bezkoufessijním. Naopak
redaktor Hofrychter není v žádném sdružení
„Volné myšlenky“ a jest vyznání evaogelicko
augsporgského.————,—,——|, |, 2, ——

Konečné po odbytí všech formalit smělo 0
becenstvo vstoupiti. Totiž: vstoupiti není vhod
ným označením pro to, co se nyní délo. Hádky,
křik,strkání, tahání, — až skoroo život tu šlo. A za
minutu byle porotní síň napěchována do posled
ního místečka; obecenstvo, jež nemohlo dovnitř,
bouřilo zlobné na chodbách a bojovalo již zase
tem o prvá místa v řadě, aby uvidělo dobře, saž
ji povedou« — — —

Líčení započelo, Obžalovaná usedla a klopíc
hlavu posloucbala netečně, jak žalobce předčítá
obsáhlou obžalobu. Zraky všech jsou na ní u
přeny a zvltětě spanilé dámy bedlivé dávají pozor,
aby ani pohyb ani mžiknutí oka jim neušlo.

Jako v římské arené vržen tu na pospas
t. zv. »veřejnosti« človék, nucený hájití svou ex:
stenci a snad i svůj život odhalováním všech
oněch soukromých záležitostí, jichž se nikdo rád
nedotýká. A on má zde před lémi lačnými, sen
sace chtivými také-lidmi rváti taje svého Ditra
a předkládati jim je nikoli jako svým soudcům,
ale jako katenům, kteří se hrabou v jeho duši
chtivě a nelítostně, jen aby z ní vynutili ještě a
ještě něco nového, čím by své nervy podráždili.

Tak jistě zákonodárce si nepředstavoval »ve

spravedlnosti a že by naše dámy, ti něžní tvo
rové z lepší naší společnosti, kteří při každé

Insertyse počitajílevně. Ročník XVí

Náš postup.
Stále jeví se patrněji, jak značné strana

katolického lida českého postapuje. Když zpopal
agrárníci prohlásili otevřeně, že členová katol,
strany do výboru ústřední hospodářské jednoty
se nesmí pustiti a že řízení téže jednoty masí
zůstatí agrární, dána jim byla nejlepší a nej
bolestnější odpověď založením nového hospo
dáčského edružení a „Svazu“, který nyní stále
lépe prospívá

Katoličtí zemědělcivsrůstají po skandálech
agrároicko-řepařských zcela přirozeně, poněvadě
poctiví rolníci nemohli s chladnou krví patřiti
na to, jak ve „Venkově“ byl oslavován dietář
a přítel zakázaného sázení řepy Prášek i Zá
svorka, který jako poslanec řepařů staral 66 0
dobré zásobení cukrovara. Ti, kteří mezi a
grárníky zachovali sí katolické přesvědčení,
s úžasem sledovali, jak na dryáčnických scbů
zích „Volné Myšlenky“ předáci strany sgrární
otevřeně so vyslovili pro vyloačení katolického
náboženství ze škol. A výkonný výbor strany
agrární tyto pohlaváry neokřikl, třeba že a
grárníci na achůsích tvrdili, že jejích strana
jako strana třídal jest snášelivá k vyznáním
všem. Tenkrát při protikatolických Štvanicích
zřejmě se ukázalo, proč agrárníci do svého
programa o náboženské otázce uedali nic, aé
oddělí, jak často se tuto otáska vsamémparlo
mentů lušíá. Chytrá agitační hra na schovávanou
a pak útuk! A bezmezné pronásledování lidí,
kteří proti voloým myslitelům veřejně hájili
své vyznání! To otvíralo oči i slepým.

8 nemalcu námahoa vykrystaliisovalo se
eVšeodborové sdružení křesť. dělnictva“ beze
všech omělých prostředků přirozeně, vlastní vi
lou, vlastními haléři a to v době, Udy jiné
konservativní kraby klidně přihlížoly k bez
meznémn řádění soc, demokratů a k přemetům
nár. soc. dělníků. Nyní, k y naše Všeodbor.
sdružení stojí na pevných nohou, shromažďají
se pod náš prapor četné i dělníci z jioýoh tá
borů, kterým se zprotivěl protináboženský boj,
jemaž přezdíváno „boj děloictva.“ Křesťanské
dělniotvo oalezlo svůj pevný základ, vytříbilo
své stanovy v duchu křesťanském tak mistroě,
že po cestách pevně stanovených utěšeně se
dále rozvíjí.

Postup náš jest znatelný i na jiných stra
nách, tak že nepřátelé nevycházejí ze zlosti.
Penize, které dříve aypali katolíci jako obozí
nevolníci do bezedaých pokladen vdpůrců,
schrání si uyul pro sebe. Stáváme se samc
statnými v ohleda hospodářském, máme vlastní
poslance, kteří v kritickém okamžiku aesale
800, máme více časopisů, jež nehoví v příčině
náboženství rozbředlému ramenářství, navasuU
malicherné přiležitosti tak rádi omdlévají, se 0
povážily přijíti ku líčení porotnímu — s divadel
ním kukétkem, aby až do posledního odstínu
mohly studovati na předhozené cběti její bolest,
stud a trýzeů — to jistě ho ani ve snu nena
padlo. Ldé, kteří pro svou rafinovanost měli býti
žalařování už dávno, pochutnávají si 8 opo
vržlivým úsmévem na rozpačité tváři obžalo
vaných.

A přece je to smuťná pravda, že tak hluboko
může lidské srdce klesnouti, a že vše vynaloží,
jen aby mohlo se pokochat v bolestech svého
bližního. Ach mé dámy, jak jsem se za vás styděl,
když vás musil předseda soudu na to upozorňo
vati, že není soudní síň jevištém, že zde není
místa pro tak rafinovaně se upokojující zvědavost,
s že jest nucen vzhledem k tomu vás, dámy,
duše s srdce něžná, žádati, abyste kukátka odlo
žily — —

A když jsem viděl ten vděčný pohled ob
žalované, j/mž -za tuto lidskost předsedovi soudu,
muží, který se jí musil v tomto okamžiku zdáti
ne jejím soudcem, ale ochráncem, poděkovala, li
toval jsem neskonale, že zákonem nucen, musím
zůstati v lavici pororců, abych soudil a snad od

soudil élovéka chybujícího a chybujícími Nouzeeto.



Jamo úopěšoě styky.» jinými katoliceýmalobranami j
jaký měl svěčnělý veliký p Bryoyob,

u ne časů stále více se nsku e.
Pro bí na nás vaěnejasné ,

že prý aěkťeři vlivní činitelé pormýšlejí na za
ložení kobservativní strany nové čí na spojení

katolictva « jidou pi mocnou a vyškolenoustranou. S kteroe? Souhlasiji by snad naši
dělníci a malorolníci se splynutím nebo s při
pojením se stranou agrární či mladočeskou
nebo staročeskou? Strans katolického lidu

ah je občanstvo všech stavů, nemůže 60
jovat nebo splynout se stranou, která pro

je zlepšení pouze některých utiskovaných
tříd. My chceme všecky národní vrstvy spo
jóvati. Kdo čáš dobrou vůli, přípoj se.

A proč užta některá mocná strana dévno
dávno neujala se poněkucmrskaného kato

Řočra, když 66 don „primosekavovetytreřtsuby? To se přece mohlo státi dřív, neš vůbec

našeetraoabylao iejea ZS 4č
době, kdyse JH pogýčíe na $fzenízvkatolické n a pak 08 domit u opatroých
rosšafů všeho necháno. Když bezuzdný 800.

de okratiský tisk otravoval dělnictvo úejputěžší nevěrou, zda staročeské listy „Národní
olitika“ s „HlasNároda“ rázně a systemati

oky se lidu katolického ujímaly? A měly tak
přece činiti v zájmu národa celého. I evange
lík, nebo Sid,v kterém troobu soaoita zbývalo,
měl v zájma národa našeho zvolati: „Pone
ehejte katolíkům aspoň lidské prával“ Ujišťo

vání za dveřmi, sm tem prokázaná složbamálo prospěla, kdyš proti eršící nevěrecké
síře tiskové nebyl postaven rozšířený a rásně
odhodlaný tisk konservativní. A tehdy. přece
bylo u vás konservativců víc než dnes. Bry
nych dobře poznal, že jest nutno se ostaviti
os nohy vlastní a že almušny, milostivě udě
lované od lidí, kteří docela ee ostýchali ve
řejně se přizoati ke katolickému přesvědčení,
jsou katolictra naprosto nedůstojné. Bry
nych nechtěl míti z katolíků žebráky, activě
prosící u kostelních dveří. Proto se vší energií
Ge sasazovsl o to, abý zřizoványbyly samo
statné organisace katolické. Neodstrašily Bo
hrobé útoky, domluvy, výmlavy, nechuť samých
některých katolíků. Chtěl míti úplně jasno a
ne opatraíky i ramenáře čel svýzvou: „Řekní
a dokaž zcela veřejně, zda jei rozhodným
katolíkem! Pak teprve uvěřím ujišťování 800
kromě pronášenémo.“ A v prostřed této dvé
činnosti, která byla nazývána výbojem (), řekl
r. 1902na sjezdu katolíků v Hradci Králové:

„Áno,jeme výbojní, tak asi jako když
nešťastnou taktikou postaví se vojsko dole a
kouká, až nepřítel přijde na kopec, pak„hurá“,
žene ee nahoru a je porubáno. To jest ta naše
výbojnost. My jsme byli totiš velicí dobráci, a
pak — přiznejme se — mnohojeme

sami, jeme tak dlouho spali a nechalí
jeme 10 běšetě,jak to běšelo. Proto se oni dostali
na kopec a my jeme dole. Když se má nepřítel
náš e kopce dostati, také se volá „hurá“, ale
to hurá proti ostří zbraní nic nepomáhá. „Ha
rá" ee může křičeti, alo když hovoří pušky,
není to nic plátno. ... Úkul náš v tomto sto
letí jest, jako v jiných atoletich, boj, především
ale obranný boj, ne výbojný. My jeme ztratili
moohbo,na naše místu se dostali nepřátelé, kde
církev katolická měla svůj majetek, tam jsou
oni. Boj náš tedy musi býti obranný ... Jest
dalším úkolem nás katolíků dvacátého století
k tomu pracovati, aby 80 důsledně mmyslelo.“

Tak a podobně promlonval vznešený hud
nostář o samostatném úkola katolictva.

Katolická společnost není od Krista saložeca
. proto, aby se stále lípla na čat stran jiných,
badio zdání, že sama ne základě křesťonakých
pravidel nic negvede a. de kotolické sásady v
našem věku stratily živnou míza, Badilo by
se zdání, še uschlá jedle jen proto stojí, že
se opírá proti větrům o silný dob. A až by
chom se obštavostí na podniky v jiných rukou
spočívající vyčerpali, pak by zase přišly výtky:
„00 katolické olrkev vlastně vykonala za tak
dlouhvo řada let pro dělnictvo a jiné lidi ati
skované?“ Zase za spolapracovnictví — ránal

Prcč už dávno oěkterá strana, která nyní
pomýšlí na námlavy, mesměníla svůj program
s lásky k svornosti národní tak, aby měl v ná ka
tolik bezpečnou sáruku svých práv? Proč na př.
ugrárníci nechtěli z počatku vejíti ani v kom
promis 8 námi a pak když začali vyjednávati,
nechtěli poskytnouti sáraku ve třech bodech
nejpalčivějších, které jsoa rozhodné pro mož
nost uskutečňování zásad katolických? „Ten
krát jsme vás nepotřebovah“, vyjádřil se Prášek
vůči našim plnomocalkům, kteří se ptali, proč
o dohodu agrárníci již dříve nestálí, Tim řekl
jasně, že jsme dobří pouze k službám monře
ninským a trovfalost takového náhleda byla
tím větší, že ae jednalo o venkov, kde jeét
katolický doch nejpevnější.

Agrárníci posíluli četníky nikoli na 800.
demokraty, sle na naše nevinné chuďasy. Do
vedli vyčísti docela i švaneo ohleba (pravíme

pouhého chleba)kruhoěsdípr Foral « orstolůoelůdavy« ká tis 4ucě,
jal .. opatrnostisní prstem10ali.

d m jé alícepodporajradi agrár:emokra .o.. ,
alci proti nám více než proti 000. demokratům.
Ale už slyšíme pozárské: „My přeceproti víře
plo, my jen proti některým kněžím.“ Pánové,
až sačnote nemilosrdně tlouci do Práška, Cha
loopky atd., kolik sbude příslušníků v táboře
egrérním? Kdo bíje pastýře, tea rozhání ovce
a ovláště kdyd másto protestu proti Ummtleská
Macharoví. A co vykonaly v zájmu ozdravění
českého rosuma listy staročeské, kdyš úžas
mými nepravdami a nemilosrdným mrzašením
historie char snafil se podvraceti kořeny
křest. náboženátví ? Kdo so s námichcé upn
Jovati nikolijem pro politickýobchod, ale
z upřímné vážností ku křesťanství, ten měl již

dávno vysoab proti polenovýmnepravdámvolných myslitelů se vší rázností; čl upřím
ného křesťana (nedime-li vůbec katolfka) ta
kc vé řádění mohlo nechati svéla obladným ?

Nejborším klerikaliemem jest, tváří-lí se
někdo katolicky smýšlejícím jen a jen v čase
tom, kdy od nás potřebuje nějakou úslubu ho
spodářekou, politicltou eebo soolální. Tací kle
rikálóvé vyčítají nám na schůzích, že nemůleme
volně politicky jednati, ale jedná-li se jim o
potrestání a zdeptání našich pracovníků, boed
jsou ochotni hledati zadní dvířka ke katoli
oým představeným s přetvářkousa líci, aby

přemlouvali ke skotečnému odstranění svobody
A což takový kompromisní kandidát po

slaneoký, který se stydí ve veřejnosti probilá
ejti, že dal naší straně záraku? Děkujeme za
takové spojence, kdyš máme obrovské řady
katolíků rozhodných, kteři i s nasazením vlastní
existence chtějí jednati otevřeně.

Nastaljiš dávmo čas,kdy každépolovi
jednání jet polkosonímdaoliciča inároda osáke

A zvláště ti lidé, kteří jsom v těsném spojeníe volnomyčlenkářskými očiteli, přece rozhodně
hned nevzplanon láskou ke katolictví. To by
býl jeden z největších zárraků a ty se nedějí
nikdy zbytečné na zavolání.

Teď teprve, když jsme značaě smohutněli,
vědí o nás lidé ti, kteří se jaklivi Ó naši o
brana nestarali. (Ovšem přítom všecka čest
několika vzáckým jednotlivcům, kteří se ote
vřeně proti dravéma proudupostavili, třebeže
sé do naší politioké strany nepřiblásili).

Práce našich orgenisátorů nebyla a není
naprosto žádnon elasří. Kiybyse byli obraané
práce ujali jiní, dovádesát devět procent ny
nějších pracovníků, kteří enášejí za všecky 0
běti kopance nejhorší, « největší radostí by
Přeneobali tu s.s6t jiným. Minolost svou, svá

pravidle, vdy pronešené o stranách jin
a pernou přáci saméh> biskapa-orgsnisátora
Brynycha ničití a zapírati nemůžeme.

Je-li dosud vůbeč někde pevné sorgani
Govaná a mocná strana konservativní mimo
nás, ať se jen přihlásí otevřeně, ať do svěho
programů vepíše předem sřetolné.zásady zaru
čojící křesťanským jideím bezpečnou podporu,
a bezpečně drobnému lide křeslanskému sa
jistí jeho práva a pak ať vyjednává 8 námi
přímo. Jednání o nás bos nás vásti k cíli ne
měža, jakkoli byl katolický lid vždy vřele
vděčný každému, kdo es kterýchkoli jeho práv
zastil. Nějakou radikální přeměnou nemůžeme
podrážeti noby ani vysoce vyspělé katolické
Moravě avi katolickým Slovin kteří lido=
vým svým působením přivedli na př. Krašsko
k velikému rozkvětu a liberální stranu pora
silí oa hlavo.

Dopis z Prahy.
Dělání dluhů do nekonečna.Pražská radnice

stává se pozvolna pověstnou po celém světě.
Jednou vzbuzuje sensaci svými hospodářskými
inspektory „A le dr. K. Černoborský“, kteří
sařizují si letní byty na obecní útraty, podrahé
rourovými afórami, po třetl „taříseními byte
pro pana starostu“ nákladem 20.000 koran —
atd., atd., kopováním velkostatků po 5 milto
nech, ač velkostatek možno takto jioak do
steti zu 2 miliony a konečně novou a novou
eensaci vzbuzajícími půjčkami, uzavíranými
a lehkomyslností do nebe přímo volající. r
cholem všeho věsk jest překvapení, které u
ohystal starosta dr. Groš se Etábem svých
věrných členům sboru obecních starších a celé
Prase návrhem, aby Praha učinila výpůjčku vo
Francii v obromné samě 25 milionů franků.

Všechoy vášné kraby v prašských městech
všeobecně překvapilo, že záležitost tak daleko
eáhlého významu byla skoro do poslední chvíle
tajena, aby ve veřejnosti nebyl proti ní vzbuzen
nepříznivý oázor. Teprve, když členům sboru
byla rozdána litografovaná zpráva o novém fl
naněním čina mladočeských volíkánů na Staro
měst. radnici, sprásklí rnce i ti mladočeští pravo

pravidelnějsouspokojenissvším,
šení,La a odk bospnělo :

a stále we problašnjea | "|

tví.

na

visách, le Č i

ponášnictví,nej nao ine inárodů rakonských. José skutečně vo
tajemstvím, že české banky posk

m o v ba
německých krajin |jest nadbytek,a když ho Praha potřebovále,
také se jí ho veformě p vždycky de ,
Pojednou však jako by okbiností »:

báníposisemja uosí ns jakým starosta dr. čho
věrnípat na framobuzskoapr Er
tečně zlý. Hlasatelům shody česko-francouzské
nemohlo se přijíti vstříc svěcí podle zdání
mnohoalibadjší. Jistě, že s timto nápadem
se počítalo, že pro oympatii k Fraado
kačdý u obcenich oterších přivře očí a pro
echválení půjčky pozdvihne hned obě ruce. Na
Btěstí však ae nestalo. Sotva se mimořádná,
skatečně mé rychlo otolená schůze

zastupitelatva zlin shledali pů vévrhu se starostou drem (Grošom v čeleku
převeliké své mrgutosti, že proti návrhů oa
uzavření francouzské půjčky jeou ve obora Obec
ních starších sasedající všichni staročeši, dále
všíchní členové sdružení dra Podlipaóho — coš
všeobsoně překrapovalo vahledem kosobě drn
Podlipného, hlasatele ké česko-trancous
ských — a konečně še jsou proti půjčce i
velmi mnozí obdoní starší, zasedající ve Údra
žení Grošově, jemně předsodá dr. Lad. Pinkas.
Ze by Podlipndvcl povstali proti půjšee, tobo
ve sboru nikdo nečekal — zostele poměrů

ph všakto úikteraknepřekvapilo——rchní ředitel Zemské banky dr. Mattáš ode
béře se sa krátko trvsle na odpočinek a na

, dosavadní
místoředitel Zemské banky. Dr. Podlipnýjest
osobnost dosti opatrná, aby hned na jeden ráz
rozhodl se pro půjčka s Francie, když po
etřehne, že ná nevsbusoje žádného zvlášt
ního nadšení. Aby ve sťé onaze, domočí 60
jednou místa vrchního ředitele Zemské banký,
jebož volí, jak známo, sném, vystříhal sé pří
padných výčitek, še byl pro půjčikd v čigfkě,
rozhodl sd K velikému překvapení + ní
Grošova proti půjčce.

Po ujišťovádí odborníků platila by obec
pražská do Francie, kdyby její půjčku byla
přijala, rok co rok na 60.000 franků za tuto
benevolencí; ba uskutečněním půjčky by vě
novala královský dar francouzským 
kům ve výši nejméně 5 milionů koran.

A co tomu lze říci, když jost v Praze
všeobecně známo, že v tak obromné výši, jakod
jest obnos 25 millionů franků, půjčky městu
Prase vůbeo užavírati netřeba??

Kdo tak lehkomyslnému jednání udiní
přítrž? Kam děláním dlahů ua účet Prahy
chtějí to nepovolaní živlové ještě dotáhnonti?
Pomalu nebnde vyloačeno, Ze jednoho dae ně
bude snad vobecních pokladnách peněz k vý
platě úředniotra — —

" „
»

Slesky do výchovy dívčí mládaše vpraltkých
školách. Stále častěji pronikají do veřejnosti
pražské z obecných i měšťanských Bkol stesky
na výchovu dívčí mládeže, která se přidrě
ařejmě velké parádivosti. Některé slečny udi
telky staly se pověstnými svým luxasním ži
votem, přepychem +toiletách, klobouclob, což
má následky novalně příznivé i va ženékou
mládež jim ověřenou. Nebademe se prozatím
podobnými dámami zabývati, jen chceme upo
sorniti povolané krahy, aby věnovaly poněkad
pozornost zvlášť neblahému úkasa, že v praf
ských obecných a mášťtanských školách sleča
učitelky mlaví jako — na zeleném trhu. Pod
okalské a košířská čeština hyzdí dnes obecné
a měšťanské Školy prašeké, ženská mládež kazí
si ve škole čistotu mluvy mateřské. Učítelky
pražekých škol obecných i měščanských jsou
toho vinny, že v pražských školách ozývá 60
stále horší čeština. Jenom v řídkých případech
možno soamenati výminky, ale tak sporé, še
ani nepadají na váhu. Proto právem nutno na
léhati, aby ve školách pražských dbaly učitelky
eprávnosti jazyka mateřského.

věrní, kteří

Stále

Obrana
. i“ viastonoství. Jest snámá

famosní gratalace českého odbora Zemědělské
rady německému ministru krajanu dr. Sehrejne
rovi při jeho jmenování ministrem. Kdo.zná
ministra Jebreinera, musí uzneti, še není zavi
lejšího nepřítele národa českého — a čeští
agrárníci tomato člověku gratulovali ko jme
uování némechým ministrem krajanem! Jistě
podivnévlastenectví| — Jiný doklad agrárního
vlastenectví.



NárodníRady- “
Polihán a — Na Po vs

hlora vdeohouta od k hSZLp oooE
40 liší modernímašedatoikteří jsou Pjiek
sadkřestanskémorálky,od mučedníkůwřestan-.
ských. čílinka (přiŠestnáctikrojoarové otravě:
pí vžaláři třetí -rok :problaho celého svého
Jida; trpí dobrovolně s té příčiny, Zešikoval.
Slováctvo do svoroých řad.protiutlačovatelům*
ešech vysnání, Uiítel Pelikán však přiapíval
k dráždění a nenvornosti svého českého okolí.:
Ačkoli ořísabal na-nábožensko-mravní výchova
mládeže, vystoupil s církve katolické, stal se:
$beskorfeením.Jak takový vychovatel pak může:
svoji přijatou povinnost plniti, nechce-limíti.
dvojí tvář, dvojí duši, to šádný filosol ne
hodne. Kdo říká, že rodičům-dětíkatolických
etení do toho nic, jestliže učitel v mimoškelným
Sávotěprojevoje ostře názory cela protikato
ioké, ten učí, že zcela dobře může býti mo
derní obarakter dbojetným. Jak můše působiti
ma děti takový pán positivně nábožensky, jest
hiše tyto zřetelně posorují, še jest odpůrcem
positivního nábošenství? A jestliže byna př.
s ačitelem volnomyšlenkářského omýšlení 42
čaly oouhlesiti, jak pohlíšejí pak na vyučování.
katechetovo'?Jestliže žádají učitelé jednotnon
výchovo, žádá -ji i stát. A pokud sám meroe
káže, uby kočži se školy naprosto zmizeli,jest
jeho povinností bájiti sutonito náboženské sauky
ve škole. Šinak by platil kněz za směšného a
s eilosti trpěného vetřelee.

A ejhle! „Osvěta Lida“ najednou dame12.
února snaží ge dokarovatí, Že suspendováním:
učitele Pelikána apáchán čín naprosto (II)nes
konný, který jest „těžkým poškosením úetavy.“
Vímeač dévno, jak „protibyrokratioká“ pokro- |
ková apolečnostse vší dychtivostí sahápo by-.
rokratických „ařízeních, ba i po zastaralých,|
v dředaích krosích přežilých :0o0pech, může-li.
tou cestou kataliotvu někoditi Každá sbraž|

„klerikálům“ dobrá! Majnův orgán pou
kazaje ca XIV, článok o právech občanských:
„Užívaní práv občanských a politických jest
na nábošenském vyznání docela nosávislé.“ Leč
— není tam psáno, še by bylo 4užívání práv
00 škole na vyznání náboženském úplně nezá
vislé. Naopak jeoa přesná ústanovení, co ve
pošednje od uvčitale v příčině aáboženství ve
Škole. O tom „Oav. L“ opatrně mlčí. Ale kdyby
ení tak jasných pravidel nebylo, vyčte si každý
povianost učitalova sáčela, k jakému dle 6kol
ních tákonů čkoly so sřízají.

Muž, který seal ve službách zvláštního
úřadu, zvláštní stravy nebo spolku, má dle zá
kooa plnou volnost politickoa i občanskou.
Dá-li ee však na př. některý muž do služeb
redakce pokrokářské, pak by byl bezcharakter
ním, kdyby jako pokrokářeký žarnalšeta mimo
redakci proti etraně na schůzích projovoval
„plná politická práva“ vlastní. Jaké protesty
přece magarykovci zdvihli proti samému dru
Štemberkovi už z té příčiny, že vstonpil jako
pouhý bospitant do kloba nerealistického|

Kdo jest přijat za člena „Národ. divadla“,
hned by hy) propuštěn, kdyby chtěl užiti
„plných občanských práv“ proti správě. Ob
mezování občanských a. politických svobod
akrátka jest nutné v nejrůznějších případech,
má-li v růsných korporacích panovati snesite]=
ná ukázněpost. Kdyby bylo dovoleno před
válkou vojska blasovati, má-li se jíti do boje,
pak by se mohlo vojsko bned raději rozpustit.
AE příliš pokroková vláda franoousšká zapo
vídá docela avým úředníkům sdrožovácí a volá,
aby se otila vrobní aatorita. Jak by 86 asi
díval svědek na soudce bezvěrockého, který by
ho nutil ke křesťanské přísaze? Zač by po
važoval celý ten úkon?

Zákon školský dle citování samé „O. l“
zní: „Za zodpovědné eprávce Škol mohou býti
ostanoveny jen takové osoby, které jsou schop
ny vyučovati náboženství oaobo vyznání, K ně
muš se většina žactva dotyčné školy hlásí.“ —
To prý proti Pelikánovi nemlaví, protože se
žádá pouze schopnost vyučovati příslašnémo
náboženství, nikoliv k němu i přislušetil To
jest věra vrchol důsledné filosofie synů Heli
ových!! Snesli by to židé, aby jejich dítky vy
učovalv náboženství šidovakém katolický kněz?
Kdyby se k tomu některý nabídl, byl by prá
vem to dvoří vykopnut. A teď by měl být
schopen vyučování katolického náboženství člo
věk, který jest oilně nakvašen protí základům,
proti samé pevné kostře věrouky katolické!!
Pánové, zámečtí Francové nezaváděli tak by
rokratickou ilosofii jako Vy! Jest přibrán
někde za učitele počtů člověk, který ei vymyslí
zcela jinou násobilku veš jest stávající? Bode
schopen úřadovati v některé apořitelné člověk,
který počítá úroky jiné, než jaké opořitena
vyhlásila?

: vhpemeVýti objektivní měron.noj
ečjši PD 6mad Je mesi Bavdávočné

jrzeňí, Ze alkžolbez Iboufosse není 3 Wo, aby
vyztoval pství.“ Ale i ta prý 50 stal

Řoviče „Úošíme,če m ulitaj Koat dadeťitálem, (m , a
nadočšoleŠádá oa. — rev Tedy

jen od vedučitele?©d -knadidátenadačitoletví
nepožedeje zákon olcY Přijímá vozů stát do

podmínkoa, še nikdy nebudou
se chtit státi řídícími? A kdyby ta podmínka
'byla vyslovena, nesdvihli by pokrokáři strašný
výmas? (Co chce stát slovem „nébožensko
mravat“ výchova od očitele každého? Aby byl
schopen státi se řídícím na škole napločné
dětmi některého státně uznaného oysnání. Proti
zákonné obtěli si vésti ti učitelé na Žambe
reoka, Uteří obtěli odstřelit od lepších míst
učitele koneervativní. Sugpendování Pelikénovo
však bylo skutkem, soublasícím ploč se stá
vajísími školskými zákony.

M teď najednou se Pelikán do církve
vrátil.; řeklo se mu, že přistoupí-li k některému
vyzmání v«Rakousku oznanéma, dostano 60ma
učitelského efsta první třídy, setrvá-li však
na ové bozkonfesnosti, če dostane se mu Ge
patroé pense s milosti“ Pelikán jako pravý
polerokář volil to prvé. Meearykovský tisk
tvrdí, že Polikán volil mezi přesvědčením a —
vylladověním. 'Prý ee ocitl „v bezmezné bídě
a duševní stiaečnosti.“ :

Ejhle pokrokářskou pevnost i — hama
ita! Zaaloošil ai Pelikán tolik pokrokářakých
ovací svým osvětovým věhlasem? Jestliče za
oloušil, jestliše s jaetamenta proti církvi ne
ohtěl bráti pokrokářský tisk hotovou komedií,
pak soohl služeb Pelikánových velmi dobře
potřebovati a usopatřiti tomu osvícenci tak
elušnou existenci. Jak veliký počet židovských
bohatých volných myslitelů dlí v Čechách! A
šádný měšcem ani nehnol; ani službu nějskoa
Pelikánovi vypošítaví židé nenabídli, protože
věděli, še by na něm hodně prodělali. A ne
anohl 60odhodlat Pelikán k uějaké ruční práci?
To by byl snad člověk tolik demokratický
dostal i sastal. Vědyé na př. Herben v „Case“

Ú době konfskování církevního jmění veraneii) s roshorlením poukaroval, že by ti
kočží jako statní lidé mohli pracovat po děl
nicku. Jemu samému ovšem 8edo toho nechtělo,
když se mu šéfredaktorské péro bralo z raky.
— Pelikán by masil též hladem (1!) zemřiti,
kdyby se k vůli bmotnéma zaopatření čili kle
rikáloš nevrátil do cirkve. Tedy až po ta kapsu!

A Hlinka trpí v žaláři desetkrát tolik co
Pelikán; dne 15. t. m. měl zase novésoudní
řízení, které ma vynese prodloužení treato.
Nekřičí, nebouří šivé a mrtvé a nese koronu
močednickou za svůj národ trpělivě. A za to
ee ma dostává od příživníků lidské společnosti
s, ilání. Tedy rozdíl mezi oslavovaným hrdinou
pokrokovým a tupeným katolickým knězem
jest velice anačný. Pokrokář za několik šestáků
vybere si ihned přesvědčení, které jest pro
něho nejvýnosnější.

Vrchní soudce anglický o svaté
spovědí. Lord Raseel of Killowan, anglický
vrchní soudce (the L-rd Chief Justice .£ En
G'and),napsal následajicí posudek o svaté spo
vědi do časopisu Londýnských Times: „Za
šedesát let evého života, počítám-li od té doby,
kdy jsem počal choditi k svaté zpovědi, jsem
byl u svaté zpovědi více neš 1700krát, zpovídal
jsem ae stům rozličných kněží, a nikdy jsem
nepoznal nio nepravého, ani Škodlivého. (I have
never discovered thervin any trace cf wrong or
harm.) Vědy jsem věřil, že knér má moc, ve
jménu Božím hříchy odponštěti. jsem katolík.
Ale přesvědčil jsem se, že povinností, které
ovata zpověď na mně vyžaduje, totiž: dobré
tpytování svědomí a upřímná lítost nad hříchy,
jakož i rozhodnutí, břícho 80 již nedopustiti,
když jsem dobře je koual, vždy mi bylo to
ožitečno. A ačkoli by tyto tři úkony duše se
státi mobly tóž beze svaté zpovédi, zvyk zpo
vídati se častěji způsobí, še budou konány,
kdyby jinak snad jich bylo opomennoto. A tutéž
zkošenost vidím splňovati ge i na všech členech
svojí rodiny. A totáž přesvědčení má též moje
matka, sestry, manželka i moje dcery, a i mnozí
moji katoličtí přátelé. Též jsem zpozorovali u
eebe i u jiných, že pravidelná a častá svatá
zpověď a láska k svatémo přijímání jdou spolu
ruku vrace.“ Tak tedy soudí o zpovědi maž
velice vážený; jistě by se nebyl tento katolík
stal tak vynikajícím hodnostářem v protestant
ské zemi, kdyby svým věblasem a cbarakterem
nebudil úcto všestrannon. A katolík rozhodnýl
Nestydí uo v jedovm 1 největších světových
žurnálů vyzňati přímo své přesvědčení.

Neorganisovaní učitelé ma indexu.
Ubožáci ani nevědí, co vše na ně bratři orga
nisoraní chystají; musi býti totiž v organisaci
pořísen seznam těch, kdo jsou mimo organi
saci, neb jest třeba si popíliti, aby znalost
peorganisovaných byla včasná a úplná. (Interní
správy organigační). Neni-i to „detsktivní“
stanice ve velkém rozsahu mezi inteligencí

(Fu sebou cokla sama „O. 1“ a proto při organisovanýchP Pan starosta organisace měl

K badýníděl , ant dlas

Mon otZavýšet. Něco mrsutého 00 té s nimi stale,
proto ten velký spěch! Proto ať žijí jeho de
tektivové!

Politickýpřehled.
Žádná směnav hobinsiě. Poslanecké pmovna svolána jest již na den 34 února, projo

ve Vídni zase hon v poradách. Něm. nacioná
lové stojí tu bojovně proti něm. křest. socle
lóm s stranám slovanským a ministerský před
seda bar. Bienertb, kolem něhož stále se točí
v hrozivé poze pověstný dr. Scbreiner a dr.
Hochenburger, mé pramálo chuti, aby vyho
věl požadsvka většiny a podnikl pronikevon
„rekonstrakoi kabinetu. Židovská „Nene Freie
Presse“ hlásá, že před velkonocemi k šád
ným změnám v kabineté nedojde, Schrelneř
a Hochenborg zůstanon a Blovinec nesmí
vatoopiti do ministerstva. A „Vaterland“ při
chásí také na pomoo, 8 určitostí tvrdě, že pa
novník v poslední audienci bar. Bienerthovi
řekl, že jest odpůrcem stálého tří :ční ve vládě
u že si přeje stabilisaci. Bar. Bienerth se 800
druhy jest nanejvýš ochoten k t,z. malé rekon
strokci, t. j. aby nynější ministerstvo zůstalo
nezměněno, aby pouze aprávce ministerstva
orby sekční čef Popp stal ge ministrem a jme
nován byl nový čes. ministr krajaa. Ostatně
proti požadavku, aby byli Slované v minister
stva přiměřeně zastoupeni, uvádějí Němci ve
směs námitky, které nesměřují k ničema ji
nému, oežli aby bylo celé ministerstvo uznáso
za država německou.

Polácí uš toho mají také dost. O tom avědčí
prohlášení předsedy polského Kola profesora
Glombiňského, který prohlásil: „Poslanci nejsou
jenom ua to, aby odhlasovali rekraty a roz
počet. Bar. Binerth učinil slib, že bude-li sně
movoa dělnou, změní se také poměry jak
v parlamentě tak na vládní lavici. Předpoklad
tento jest zde, sněmovna jest dělnoa a byl by
čas, aby předseda ministerstva umožnil, aby
velké slovanské strany mohly se súčastait oa
vládě.“ Poláci trvají tedy na změně ministerstva
a přejí si dobody Be Slovanskou jednotou, ale
také neřekli dosud poslední rozhodné slovo, že
beze změny ministerstva nepůjdou dále s do
savadní kulhavou sněmovní většinou.

Dr. Faeák odmítl nabísené křeslo ministra
brajana a parlamentární komisss českého svazu
schválila toto zamitantf. Ostatně bar. Bienerth
vyjednává i s jinými českými politiky o obsa
zení místa tohoto.

Slovanská jedmota ovšem ve většině avé
žádá důkladnou rekoastrakci kabinetu, jsono
zároveň toho pevného názoru, že jest nutno
ministerstvo zparlamentarisovati. | Slovanská
jednota nedá se tentokráte snad zlákati sliby,
aby bar. Bienertha a jeho společníky uerašila
v práci. Pracovní program nastávající parla
mentární kamponé není dokonce tak prostinký,
aby se pak lebce přešlo k něma : přes odpor
Slovanské jednoty.

Samace sem. financí království Čes. Dne 15.
t. m. byla ve Vídoi deputace zem. výboru
království Česk., žádajíc vládu, aby předložila
nejvyšší sankci usnesení zem, výboru v zále
žitosti dalšího vymabání pivní dávky; a do
stalo se jí odpovědi, že vláda žádost zem. vý
bora podporovati nemíní. Vláda prý se hned
po velikonocích pokasí znova svolati český
sněm a docíliti tam dohody.

Nové poměry v Uhrách. Nová v.ádní strana
uhorská staví se ve svém provolání k národu
na půda vyrovnání z r. 1867 a chce obnovit
trvaloa harmonii mezi dynastil a národem.
Zachování společné banky dává přednost před
samostatnou bankou; za to slibaje nové ústapky
Maďarům v otázce vojenské. — Strana ústavní
pod vedením br. Aadrassyho se rozpsdla a
z 93 poslanců 70 vstoupí do nové „národní
strany práce“ — K arcivóvodovi Frant. For
dinandovi budou prý povolání někteří maďar
ští politikové, kteří badou požádání, aby pod
porovali vláda Kbuenovu.

Pruská volební oprava, jež právě byla před
ložepa v praské sněmovně, půsvbí moouý odpor
pv celém Německu. Namířena jest hlavně proti
soc. demokratům a proti Polákům. Na všech
stranách pořádají se demonstrativní schůze,
které zakročením policie a vojska končí krvavě.

Anglický parlamené už zahájen. Dolní sně
movna uvustřeďuje: 274 liberálů, 273 konser
vativců, 82 nacionalistů a 41 členů dělnické

PRVNÍČESKÁPotěš HANOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejvýhodnější a nejlevnější pojištění věndítkám.
Zádejte prospekt.



Zprávy organ. a spolkové.
Z Oubislavice. Dne13.éoora konalanaše

katolická jednota svoji spolkovou schůzi, na které
přednášela slečna Grofová z Nové Paky o organi
saci katolických žen. Slovy nadšenými a přesvěd
čivými dokazovala, jak třeba, aby ženy katolické
četbou katolickou a organisací sesllily v boji proti
nevěře. Poukasovala, jak obětavé a oábošensky
hluboce cítlcí byly ženy křesťanské v dobách dří
vějších. Z duše posluchačstva mlavila noohrožená
řečnice, když pravila: „Odstraňte náboženství ze
škol a odsoudili jste bárod ke skáze.“ Hojný po
lesk avědčil, že se přednáška slč. řečníce libila
a vzbadila nadšení. Zdař Bůb!

Heřmanice m Chocně. Za příčinouza
ložení orgenissce katol. mládeže ustanovena byla
veřejná schůze v hostinci p. Samka. Ačkoliv bylo
na plakátech i v našich časopisech, že jest to
echůze čes. katol. mládeže, nicméně dostavilo se
na schůzi tu mnobo agrárníků a evangelíků s panem
starostou Benešem v čele, i mnoho demokrstův.
Věděli jema dobře, proč jich tolik přišlo. Řečaík
pan R-ichelt z Prahy, který schůzi Bám zabájil a
převzal její vedení, navrhl, by zvoleno bylo před
gedniotví, avšek než se kdo nadál, byl ouvršen ze
strany sgrární p. Stoklasa ze Sloupnice za před
sedu. Nato bylo pak navrženo předsednictvo z naší
strany p. Bart kem: Za čestného předsedu p.
Vaňásek, rolník s Hrašové, za místopředsedu p.
Jan Bis, roln. syn z Heřmanic, za zapisovatele
J. Karlik, roln. syn z Heřmavic. Voleno bylo
tedy aklamací; ačkoliv p. řeč upozornil, že nemá
jeden člověk zvedati obě race, přec jeden agr.
zvednu! ruce «bě. Pro předsednictvo naší strany
bylo zvednuto rukou ku třem stům, což pp. agřár
níci nechtěli uznati totiž, že jsou našínci ve vět
šině. Pan řečník napomínal by byl zacbován klid
a nechal aa průběh schůzi; nato p. starosta zvolal,
že tolik eolidarity mají, avšak zda-li to pravda
jest, toť vidno z dalšího průběhu schůze. Též i
pun Driml « Bobňovic se vytasil mimoděk 8 do
kumentem pravdy: „Že ti ao mlýna nepojedu !!“
k jednoma domkáři. Jelikož řev agrárníků ne
přestával, problásil p. Reichelt scbůzi za důvěrnou
a žádal, by agrárníci místncat opustili. Na to však
z řad agrár. voláno: „Až budemchtít !“, což také
skutky dokázali; tudíž oznali jeme za čestnější
eami ustoopiti a po svolení našebo důs: p. faráře
do místností farních jsme se odebrali. Ve faře
ujal se opět p. fečník slova a pokračoval plné dvě
bodiny ve své poutavé přednášce. Promluvil o
špatné výchově mládeže a současně dotkl se všech
bolných stránek naší samosprávy a promluvil o
nutnosti nápravy. Po schůzi vybráno 324 K na
agit. fond. načež přistoupilo nových 20 členův.
Poté poděkoval místopř. za tak bojné účastenství
a zdařilou přednášku též p. řečníkovi, čímž schůzi
ukončil. K volbě předsednictva nedošlo pro pokro
čilý čas; stane se tak při druhé naší důvěrné
scbůz:, již budeme cdbývati v nejbližším čase. Kéž
tato nově zalo.ená orgapisace se utěšeně rozvíjí
a též pilně a čile pracuje! K čemuž voláme srdečné
Zdař Bůh! Zapišovatel.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecósmí. U vyřízeníkanonické

gon. visitace r. 1909 vyznamenání jsou ve vika
riátě jičínském: vdp. Jan Sehnal, č, konsist. rada,
b. vikář, děkan v Lázních Bělohradě, jmenován
skutečným radou a assossorem b. konsistoře; p.
Frant. Dittrich, vikar. sekretář, děkan v Jičíně,
čestným kongist. radou; p. Vince.Mrštík, b. notář,
farář v Nové Vsi, osobním děkanem; p. Antonín
Boukal, farář v Pecce, p. Ign. Weiss, farář vChotči,
p. Joa. Pauer, furář v Železnici na odpoč., p. Jan
Vaněk, farář v Popovicích, p. Frant. Dohnálek,
farář v Libštátě, biskupskými notáři; p. Fr. Malý,
exposita ve Staré Pace, osobním farářem. — Er
positorium canonicale obdrželi pánové: Fr. Donát,
farát v Železnici, Ant. Láš, farář v Lomnici n. P.,
Josef Okrouhlický, prvotarář v Robonsech, Josef
Vomočil, farář v N. Pace, Al. Kovařík, katechetu
ne reálce v Jičíně, Váeslav Fayks, katecheta na
paedagogiu v Jičíně, Josef Gabriel, I. duchovní
správce v Kartvuzích, Vinc. Rameš, farář v Rs
dimi. — Farní synodalie pp.: Jan Baborovaký, II.
duchovní správce v Kartousích, Jan Svoboda, ka
techeta v Lomnici n. P., Václ. Hanuš, katecheta
v Nové Pace, Frant. Burghart, kaplan v Jičíně,
Bohuslav Beneš, katecheta v Lázních Bělobradě,
Frant. Salfický, I. kaplan v N. Pace, Jos. Černý,
katecheta v Jičíně, Jarosl. Sobovanee, kazatel u
Bv. Ignáce v Jičíně, — Uznání nejdůst. b. Ordi
nariáta pp.: Viac. Krátký, os. děkan, bisk. notář,
farář v. v. v Jičíně, Jan Vaníček, farář v Oubi
slavicích, Jan Grob, farář v Lužanech, F. Plichta,
farář v Levině, dr. Jos. Palička, gymn. katecheta
v Jičíné. — Ustanovení jsou pp.: Jan Volánek,
farář v Běstvini, za děkana v Jaroměři; Karel
Zieris, administrátor, za faráře ve Forstu; Josef
Kubík, farář v Kórbra, sa taráře v Janově; Josef
Zelinka, katecheta v Poděbradech, za katechetu
dívět obec. školy v Cbradimi; Orokar Semerád,
katecheta v Čáslavi, sa katechetu do Poděbrad;

Alois Dostál, administrátor vo Znal za admin.do Bystrého; Fr. Paulus, kaplan v Žehuní, za kapli.
do Nov.Bydžova. — Uprázdnéná místa: Běstvina,
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Dáložní ÚTĚTNÍÚsta!

v Hradci Král.

Akelový kapitál:

K
10,000.000-—.

Bosorvní lendy:

K

ca 1,300.000-—.

Sstavvkladů
81. ledna 1010 celkem

K 28,629.790-01.

VKLADY

U-4 až 4% „a
dle výpovědi.

Eskont
směnek a faktur.

Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

FiliálkavSemilech.
m E

Velkoobchod

% UHLÍM X
Filiálka w Praze.

(Josefské náměstí — palác Obchodní
a živnostenské komory).

Expositura v Turnově.ek
Zaádáě

fara, patron. ÚoydacoMillegimovské od1. mora1910; Kodrber, fára,patrok, Kal. Tburo-Tagiso.
od 1. března 1910. -— M

O regulaci měsí se zvláštnímzřetelem
na regalaci Hradce Králové přednášeti bude v 80»
bota dne 19. února o půl 8. bod. več. v městském
Ktieperově ©divadle ' delegát technielko-sdřavotní
sekce Svasu českých měst p. arch. Vlad. Zákroje.
inž. regulační kanceláře král. blav. města Praby
a spoluantor projektu první cenou poctěného ma
sestavení labských a orlických kotlin v soutěží
vypsanév loni městskou obcí Královábradeckoa.
Přednáška doprovozena bude asi 100 promítoutých
obruzů. Vebledem k osobě přednášečově a k ča
sovým poměrům alibuje býti velice zajímavon.
Vstup do přednášky na všechna místa mimo se
dadia v loži, která jeou vybrazona Členům sborů
sestupitelských tu i okolních, jest volofý. Před

ban pořádá městaké průmysl. maseum v Hradcirřalové.

Úmrti. Dae 13. t m. zemřelu v Hradci
Králové pl Kateř. Markapova, vdovapo správci
Pražsko-železářské společnosti, matka pí Hedviky
Leodecke, choti c. k. vrob. rady zemského soudu
v Hradci Králové Pobřeb konal se dne 16 £. m.
za velké účasti všech předních krahů na hřbitov
ov. Jana na Kopečku — PaaoAnton Slaka,
měšťan Královéhradecký, majitel realit, býv. ob
chodník, člen městské rady, eprávní rady právo
várečného měšťanstva a správní rady Zálož. úvěr
ústavu, zemřel po krátké nemoci dne 14. t. m.
Pohřeb zasl užilého měšťana konán včera za v6
liké účasti na hřbitov Ponchovský. Odpočiňte
v pokoji!

Přednáška Al. Svojsíka o cestěk proti
nožcům oaploila dne 16. t. m. celoa dvoranu
Klioperova divadla. Miwo jiné vsácné bosti do
stavil se Jeho Exc. udp. biskup dr. Josef Dou
brava, vadp. gon. vikář dr. Al. Frýdek a j. v.
Slovotný cestovatel přednášel jadrně, úsečně,
kořenil řeč zdravým vtipem. Neunavi. ani
v nejmenším, nádherné světelné obraty rychle
se střídaly. Každý odcházel a nejvyšším u3po
kojecím. Jestliže tudiž dostalo va velice vděč
ného poslachačstva cestovateli všude jiode byl
jebo výklad uvítán 8 nadšením i při drohé
návštěvě našeho města.

Věelařský kurs. Včelařekýspolek pro
Hradec Králové a okolí uspořádá letošního roku
za přispění zemského ústředního včelařakého spolku
a jiných korporací Sdeaní včelařský kara v Hradci
Králové. Výbor spolku. uváživ, že mélokoma
motno z různých příčin 5 dnů za avboa kursu se
věnovati, usnesl se pořádati kara rozděleně a ur
čeny tyto doy: 5. května, 6. června, 17, července
a 14. a 15. srpna. Přednášeti budou skušení od
borníci. učitelé včelařství p. t. p. František Hájek.
Hdící učitel z Velu u Dobrašky a p. Karel
Pazourek, řídící učitel z Čestic u Častolovic. Ve
dnech 14 a 15. erpna uspořádána bude včelařeká
výstavka. Program přednášek a praktických vý
konů pro jednotlivé day, jakož i místnost a po
drobnosti budou včas oznámeny.

Dva koncerty moravských učitelů
v Hradel Králové budou v neděli dne 37.
břesna o '/„4. bod. odpol. a o '/„B. hod. večer.
Odpolední koncert určen jest v první řadě pro
venkovské p. t. návštěvníky, je váak nutno, při
hlásiti se obratem pošty. Pt. divad. abonenti
mají uvá místa reservována pouze na večerní kon
cert do noboty 46 února večer. Záznamy na sc
dadla přijímá kaihkopec p. F. Píša v Hradci
Králové.

Houpěé demu. Pao Fr. Xav. Skřivánek,
c. k. oficiál v Praze, ukoupil od pí R. Špalkové
1. května pravovárečného domu č.p 13. v Král.
Hradci v odhadní ceně domu 59.000 K.

Moravské Wvrýcarsko. Bujnosta pu
stota, útulnost a divokost, malebnoat a jednotvář
nost, obudoba a bohucatví, úplný klid a šum čis
tých vod Jsou zvláštností „Krasu“ Středomorav
ské vysočiny v okolí Blanska, Adamova a Slonpu
s proslulou propastí Macochou; těsná a divoká
údolí vyznačují se aráznými stěnami okal = po
nornými potoky. Zajímavé tyto přírodní partie
snásorněny jsou řadou pohledů v panoramé Ná
rodní Jednoty Severočeské v Hradoi Králové od
19. do 25. února.

Změna platebních lhůt pre daň
člaševní. C. k. ministerstvo financí nařídilo

se dne 7. ledna 1910 č. 94027/09 na
základě zákona ze dne 11. června 1894 č. 110
+. z., že Činžovní daň, která ve výběrčím okresu
Královéhradeckém dle dosud platných ustanovení
ve lhůtách čtvrtletně předem eplatných a to: dne
1. ledna, 1. dubna, 1. čĎeřvence a 1. Hjma měls
se platiti, bude ae v tomto okresu na dále sa
pravovati ve čtyřech stejsých dne 1. února, 1.
května, |. orpna a 1. listopadu katdého roka
eplatoých lhůtách. Tyto platební Ibůty mají
dle 6 7. zákona ze das 9. února 1882 č. 17 ř.
s. platnost i pro 5*/, daň z čistého výBosu z oměch
budov, kteréž z důvodu stavebních (novo-pře a
přístavby) zcela ameb> částečně od placení čin
šovní dané jsou dočasně osvobozeny. Shora ure
dené nařízení vejde dnem 1. dubna 1910 v plat
nost a uveřejňuje se aa základě výnosu c. k.
semského finančního Fiditelství v Praze se due
25. ledna 1910 č. 6623.



7 berního úřada. Za příčinoučištěníú
fedníčh místedstí nebudouse dne. 21. února 1910
peníze přijímati aňi výdávati. ©

Penchov. Proti tělocvika, vzdělávánía pě
stování vlasteneckých citů, jak bývalo ve starém
sokolstva, jistě nikdo ničeho míti nemůže a neměl
by podnes, kdyby v sokolských spolcích nebylo se
sabnízdilo něco jiného — nenávist protikatolická.
Nedávno přinesl pratský „Česb“výpis z ústředního

ohléševo, že bylo stanoveno, aby sokolové do míst
ností vysvěcených pevcházeli, zvláště praporů aby

Eato'ická kaple a kostel. Do kostela katolického
nesmí tedy dobrý sokol vkročit? Zato však sokolové,
"teří projevají vůči katolickým chrámům a boho
službám tak veliký odpor. propůjčují sokolovnyku
konání bohoslužebev imgelických. Není tudíž z toho
dvojího jednání až přílié zjevna krejní nesaášelivoat
sokolů vůči vyznání katolickému? Jak potom může
dobrý katolík a sbožaá katolická dívka státi se
členem sokola, jenž uráží tímlo tásazem nejsvů»
tější katolické city a zájmy? Nelze přehlednouti
také toho, že sokolatvo často bere podíl na štra
nicích proticírkevních, pořádajíc husitské oslavy
v ducha protikatolickém, rozšitujíc spisy a noviny
protikatolické, konajíc přednášky protináboženské.
U nás na Pouchově zaráží také to, že dívky ka
tolické vábí do spolku sokolek muž, jenž znám
jest co tvrdý nociální demokrat. Proč sociální de
mokraté derou se u nás teď najednou do spolku
hasičského a sokolského, lze ei lehce 7yložiti Po
čítají asi takt>: Časem, až svudrahů bude bodně
v těch apolcich, zmoeníme 80 jich a přeměníme
v točiálné demokratické. D kud nás soudrahů tam
bude málo, získáme sokoly a (snad) i hasiče za
pomooníky proti katolíkům, jichž činoost máme zde
„Daralysovat“, dle rozkazu „Východočes. Obzora“
se dne 23. ledna t. r. Dejte si, katolíci, pozor a
nenecht> se chytit ne sociáloě demokratický lep
sokoleký, ale zůstaňte si důslednými a odmítněte
členství sokola, jenž svým členům zakazuje vkro
čiti do místnosti vysvěcené, do níš jako katolíci
každou neděli a svátek docházeti máte. Všimnóte
si též, katoličtí jinoši a dívky, jak zdejší sokolové
a sociálně demokratičtí předáci vybýbají se kostelu
i na mejvětší svátky. Dokud takové poměry v 80
kolstvu budou, dotad nemůže upřímný katolík býti
opravdovým sokolem, zvláště však ne. dokud do
pokola verbovati budou sociálně demokratičtí pře
dáci. To jest vždy výstražným znamením, aby
katolík řekl: Ne! Katolická zbožná dívka měla
by ovšem říci rovněž ne, a je-li jiš členkou, měla
by s takového „sokola“ vymtoupiti a neměla by si
dáti libiti příkas, že jako sokolka nesmí vetoupiti
„do mistnosti vysvěcené.“ Řekne-li vám kdo, že
to není pravda, žádejte, at rám dají „Sokolský
věstník“ a prohlélnóte si jebo názory náboženské,
svláště však přečtěte si v něm dobře zmíněný
zákaz (před šesti lety asi), že nokolíci nesmějí
ve stejnokroji vstoupiti do místnosti vyavěcené.
Přečtěte si to a uvěříte, še jako katolíci a katoličky
du sokola sa členy jíti nemůžete..

Zbytečná starost „Osvěty lida“. Ži
dovská „Osvěta lidu“ v Pardabicích věnuje skoro
v každém svém čísle dojemoou starost všemu ka
tolickému. Nejvíce tísní pokrokářeké její srdce at
jit skutečné ať domnělé a vylhavé poulesky ka
tolických kněží. Nad tím je židovský žornál
v líčeném bědování celý bez sebe. Nemůže-li ně
jaký ten břích katolického kněze vyalidit vo svém
okolí, pak běží třeba na Moravu, do Uber, Sedmi
bradska a třeba až za moře; někde se musí stůj
co stůj něco pikantního sehnat, aby se děber špíny
mohl vyhrstnout na kočze. Je-li to pravda či lež,
na tom židovskému listu málo sáleží. Napadený to
nečte, nešalnje a „Osvěta lidu“ dosáhla, co chtěla.
Ostatně i kdyby žaloval! Před porotou to pro re
daktora dobře dopadne a hamobí se dál. „Osvěta
lidu“ zakroutí farizejsky očima a postaví ne v pósu
meotora. Onehdy rozhorlil se sám p. redaktor nad
celibátem tak, že dal katol. kuěším alternativu:
baď pryč 8 celibátem aneb: vás společnost naše
mosí vyhoditi ze 640)! Vida a jak pak to udělá
„Osvěta lida“ s těmi pokrokářskými učiteli, kteří
nejsou vázání celibátem, jsou docela ženatí ano i
otci dětí a přece . . . ? Věsk „Osvěta Jidu to ví.
Proč tam neobrátí svoje koště? Proč milostivě do
voluje vyučovati nešenatým učitelům a celibátním
učitelkám? Proč nehrozila pokrokářukým učitelům
vybazovem se škol, když se sběhi známý sexuální
škandál ve Žďánicích a má to srovaa za hlavou?
Kde byla tehda pokrokářská očista a amravné
most? Farisejci! Meftenejprve před svým vlast
mím prahem!

Pokrokářský charekter. V Pardubi
cích je pokrokářský sklenář Walter. Má Již nyní
dům na „Zeleném“ a zavedl si tam velký skle
nářeký závod. Jest to týž, který při školním zépise
svláštním, „Volnou myšlenkou“ vydaným formu
lářem ne ohradil proti jakékoli účasti svého dítěte
na bohoslušebných úkonech. Kdekoli jen mohl,
ukásal katolickému smýšlení spokrokářskou arro

gancí svoji nenávist. Jea pouhou náhodou došá
a, aby ve svémv Hadě dovolil zavěsití vyhlášku o přednášce „O vývoji řemesel v Pardubi

cích“, kteráž se konala na popad katolické jednoty,
odepřel tak učiniti slovy: „Jájsem pokrokář“.
Dobře. To jest zajisté všecko důsledck jebo po

krokářekého omýšlení. Ale v katolickém kostele

— tělo se stíditi nové kostelní okoo. A hle, po
krokáfs<ý p. Walter se docela nic neostýchal pře.
vaíti tuto prácí v katolickém kostele. Vyhláška

1 emýšlení, ač 86 jednalo pouze onejvlastnějších
mech řemeslníků — poskvrnila jeho pokrokářský

| det, ale výzozná oklonářská práce v nenáviděném
katolickém kostele ani dost mál; cbarakterního
pokrokáře neloká. Jak se toma říká, p. Waltře?
Jame opravdu zvědavými, jak to pokrokářské okno
bude se vyjímati v katolickém kastels!

Čachotím. Náš čilý zemský poslanec p
Jos. Adam aspořádel v neděli dne 13 února ve
lice sdařitou schůzi ve své domovině, v Čacho
tíně. Ve své přes půldrohé hodiny trvající řeči,
jež ochvacovala všecky velmi četně abrómážděné
voliče i protivoých politických stran, osvéděil na
jako vyškolený tečník, jehož slova Bla od srdce
k srdaím. Ličil úchvatné vřelé touby a neodkladné
pošadavky českého venkova a čionost, či spíše
nečinnost zemského sněmu českého, jenž — ač by
rád — vybověti nemůže českémo lidu pro umí
nén.u zatvrzelvu obstrakci Němců, trhačů kra
lovství Českého. Za svou vfelou zprávu posla
neckou a ža svou horlivoa činnust ve prospěch
svých volebních okresů byl pan poslanec odmé
něn hlačným potleskem.

Hlimeke. „Kroužek mládenců hlinsckých“
uspořádal na masopustní pondělí 7. února t. r.
v místnostech hostince „V sanatoriu“ (p. Lorenze)
masopastní merendu ve prospěch „Milionu Úatř.
Matice Školske“, která jak po stránce morální,
tak i nauční vydařila 60 znamenitě. Čistý výtěžek
v oboosu 140 K odveden prostřednictvím „Národ.
Politiky“ svému účela. Všem, kdož jakýmkoli spů
sobem ku zdara podoiku tohoto přispěli, vzdává
pořadatelstvo opřímný dík. Jeat si jeu přati, abychom
nejen tentokráte, ale vždy, jedná-li se o podobný
podnik, přiložilí bez ohledu oa politické přesvád

he roka k dílu a tak zdar podníka předem zaistili.

Bystré u Nového Města m. Metují.
Našemu bývalému vldp. faráři Vincenci Erlebachovi
ve Zvoli nad Úpou. Jelikož jste u nás, veledůstojný
pane, přes třináct let duchovní správu vzorně
vedl u při odchodu od nás nemohli jsme Vám
upřímné díky vzdáti za láska, kterou jste nám
věnoval, činíme tak touto cestou. Jest nám velice
bolo, že jsme Vás museli stratiti, uznáváme Vaši
neúnavnou práci, kterou jste jako duchovní správce
po 13 a '/, roku mezi námi milerád konal. Za vše
voláme Vám srdečné: Zaplat Pán Bůh! Za náhradu
lásky naší přejeme Vám lásku osadníků v nastá
vajícím Vašem působišti. Tolik přejí Vám osad
nici z farnosti bysterské.- Důvěrníci.

Bůzné zprávy.
Úmrtní dem ov. Cyrilla, apoštolaSlo

venů, připadal na 14 t. m. Palacký ve svých
„Dějioách“ (I., 134, 135, 137) připomíná, že v čase
příchodu svatých bratří na Moravu velmi málo o
dějinách Velkomoravské říše víme. Praví, že cokoli
se stalo, „zůstalo a sůstano navždy tmou nepaměti
pokryto, an šádoý bodnověrný svědek nás o tom
spravovati se nejal. Jen jeden jediný, avšak pře
dólešitý skautek věku onoho zachoval ae v paměti
potometva, jelikož símě jeho blahoplodné njavši se
pevně, odolalo bouřem potomních všech věkův, a
1 podnes ještě hojné a spasitelné ovoce milionům
lidstva vydávati nepřestává. Byloťto povolání obou
filosofů Cyrilla i Methodiu na Moravuajejich apo
Štolování mesi Slovany.“ Dále týž Palacký vypra
vuje, kterak uschopnéni byli ev. Oyrill a Methoděj,
že „mobli literaturu slovanskou založiti a řadu spi
sovatelů slovanských co nejdůstojněji započíti.“
Výslovně pak připojuje: „Cyril a Methoďine. sy
nové soluňského patricis Lva, vynikali za svého
věku mezi učenými cařihradskými jak známostmi,
tak i pobožnosti šivota Zvláště psk Cyril ( jebož
£ mládí Konstantinem nasývali), uměl se zároveň
ve věcech i božských isvětských, a slynul neoby
čejsou známostí jasykův řeckého, latinského, slo
vanského, arménského i obazarského.“ Dr. Pastraek
ve svých „Dějinách slovanských apoštolů Cyrilla
a Methoda“ na str. 91. napsal: „Cyrill zajisté byl
muž, který požíval jak v Cařibradě tak i v Římě
— podle svědectví kaihovníka Anastasia — pro
neobyčejn a ačenost theologickou (bohovědeckou),
pro ohnivou výmlavnost a horlivost v šíření pravé
Víry, pro nevyrovnanou skromnost, pro čistota a
Svatost svého života toliké vážnosti“

Jen Ames Hemonský maredil se
v Uher. Bredě. Jan N. Jelínek, farář v Boj
kovicích, uveřejnil v „Časopise Českého musea“
výsledek svého dlouholetého bádání pozjištění
rodištá Jana Amosa Komenského, pod titalem:
„Záhady se života Jasa Amose Komeaského.“ P.
Jelínkovi podařilo se nalézti dokumenty, které
potvrsnjí, že Jam Amos Komenský s0 narodil
v Uberském Brodé. Jeho otec, Martin Komenský,
bydlel od r. 1672 v Uh. Brodě, kde také zemřel
r. 1604 — tedy když Jamu Amosori bylo 19 let
— a Komenský přikázán svým poračníkům v Ni
valci, nikoli do Strážaice, jak se dosud soadilo.

Tím vysvětluje se jméno „Nivnicensis“ a „Niva

kusé, "které Komenský či dáral 1a svých utodif.
Jak účinkují komoty manaší zemé

kouii. Dokazuje se nyol, že strach z komet
v l:datva nopochásel pouze z pověrčivosti, -ale
teké ze zkubenosti, še komety zoviňují vážné po
rochy ve vzdochu j v zomské kůře; tím orňem
se přivodí maobo škod. Theorie prof Zongerova
podává následující výklad o účincích komet na
naši zeměkouli: Přibilží-li se kometa naší zemi,
tu můše svým elektrickým účinkem navoditi
v semské almosfóle a kůře rušivé elektrické
proudy, které mohou být: příčinou elektrických
cyklonů. Podle tohb»,ve kterém prostředí vznik
nouelektrické víry, vsniknou bouře. povodně, se
mětřesení nebo sopečné výbuchy. Kometa, která
byla viděna r. 1882 v mésíct září v pravé poledne
u samébo slance, jevila neobylejně mohutné ú
činky na zemskou atmosféra. V alpských krajích
způsobily neslýchané bouřky, deště a stržs mra
čen, neobyčejné porodně. které pustošily alpská
údolí « přerušily po dobu jedaoho měsíce všecka
spojení drahami. Tato zářijová kometa z r. 1882
je památná tím, že „explodovala“ elektrickým
účinkem slunce a že jádro její rospadlo 80 Da
jádra čtyři. Kometa Halleyova bude míti podobaé
účinky na naši zemi. Od 20. dubna bode ae její
elektrický účinek spojovati s elektrickým účinkem
elonce; i lze dle theorie Zengrovy snadno určiti
dle výše uvedených tabulek všecky kritické dny,
ve kterých mohou nastati katastrofáloí účinky Da
semi. Jmenovitě dny 15, 20. a 22. května badvu
doy největších atmosforických porach. Den 20.
května jest dnem sluneční periody a 15 a 22.
května prochásí země pásmem létavic; budou se
tedy elektrické účinky slunce a létavic spojovati
8 elektrickými účinky komety, a lze očekávati,
že navoděné proudy budou dosti silné, aby způ
Bobily katastrofální převraty. Ve dnech těch mů
žeme čekati velká borka, prudké bouře, cyklony,
strže a povodně, zemětřesení avýbuchy třaskavých
plynů v dolech, padání létavic, přerašená tele
grafal a telefonní spojení a jiné podobné příjem
nosti. K sopečným výbuchům snad nedojde, po

R maximum oluneční činnosti nastane ažr. 1912.

Apošt. mloslonář J. M.Cerre v Ku
mamote v diec. Nagasaki v Japonsku úpěalivě
prosí za podpora pro své Skoly, katechistky a
malomocné v kraji Hig>, kdež 8e ovangelium za
čalo hlásati v březau 1889. V posledním roce (od
15. srpna 1908 do 15. erpna 1909) působilo tem
9 domorodých katechistek, kteréž panny tijí s ře
holnicemi a jsou jim podřízeny. Jejich povisností
je vyučovati náboženství, navětěvovati nemocné a
v nouzi křtíti. Vydržování jedné z nich atojí ročně
asi 600 franků. Náboženství bylo ve vzpomenatém
roce vyučováno přea 1868 osob, z nichž 1378 při
jalo sv. křest. U 1906 nemocných byla vykonána
vávětěva a křest z nouze udělen byl ve 316 pří
padech. Obětavého misionáře doporučujeme přízni
svých čtenářů. Laskavé příspěvky mohou býti za.
slávy také časopisu „Die Katholiseben Migsionen“
nakladateství B. Herder, Vídeň I, Wollzeile 33.

Jak se kde spí. Člověkprospí asi třetinu
svého života. Proto není divu, že vénuje jistou
péči místu svého nočního odpočinku. Francouz
libuje si v posteli široká, ale etele ji tvrdě. Zují
maví jsou Norové: vytáhnou avé lůžko teprve před
upotřebením z nějakého zákoutí. U Švédůi v t. zv.
lepších rodinách je běžným lože trojdílné, jehož
díly se zasouvají do sebe a na noc se teprve
„smontojí“. Ve střední a jižní Americe naši postel
nebražojí „hamáky“ (altě) a viauté rohože. Indiáni
v Gnianě pletou si tyto rohože z travin a pěkně
je barví. Japonec spí na rohožce rozložené prostě
na podlaze; při tom používá tvrdé, nepohodlué
podušky — pro nás by takové lože bylo mačírnou.
Podobných roboží a pletených přikrývek používají
teké Číňané, jen že ti si je stelou na Bvá Di
zounká lůžka. V simě se Číňané k spánku nesvlé
kají, nýbrž oblékají na noc tlusté bavlněné šaty,
Nejméně okolků se spaním nadělá černoch Převal
se kamkoliv na holou zem, stočí se jako divoké
svíře a spí spokojeněji než mnohý na prachovém
peří.

Wejvadělanější řemeslník je český— Jak vidětiz úřední zprávy o návětěvě pokra
čovacích škol průmyslových v Rakousku. Celkem
navštěvovalo tyto školy 186.205 učedníků; z nich
bylo Němod 66.035 1.j. 44-49; Čechů 55.99%t.j.
4439,; Poláků 7.087 t. j. 5-69, atd. Na králov.
České připadá takových učedníků 49.965, na Dol.
Rakousy 88.766, na Moravu 12.966 na Slezsko
3.677. Když uvážíme, že Češi netvoří ani 259,
obyvatelův v celé říši a udedníků oavštěvujících
školy mají 44-39, je vidno, že Češi dbají nejvíce
o vzdělání řemeslníků

Plesový obrázek. Prvni sobotu v únoru
zastaveno v prostějovské zastavárně 800 — peřin.
Do bálu ve musí; bílé atřevíčky musejí být, bed
vábná blůzka masf býti, po půlnoci musí se draho
podruhé večeřet, ale doma není co do úst a apl
se třeba na podlaze..

Honšinový © ©cílech sociální
deinokrnele. „Upavský Týdenník“ napsal dae
13. t. m.: „Sociální demokracie má ve svém pro
germu | který ovšem ve skutečnosti nedodržuje
— také krásné heslo: volnost. V žádné politické



demokratických řádí. Ne laskavé slovo, no
vrědčení, nýbrů kisoek je to, jenž ulakárě obe:
volné, otrocké přivršence sociální domokract. Hu
pojili sbožív obchoděa nebodílise mí,opustím
obchod, nejsem povinen kdupit. To je volnosti
Kdybytaková zásada vala v řadáchsoslální
demokracie, pe« by dnesorgamisace 800. demo
kratické vykamovaly velmi malý počet skutečně
oddaných a zpřesvědčeníke straně inoucích při
vršenců.“ Když soc. demokraté iděli, že národ
ně-sociální strana roste bojem proti rudémn Intor
nacionalismu, začali k vůli své záchraně ukaso
vat ma oko pení pro české otázky, svlašté
pro otázky školské. Tak zaalepili část inteligence
a měšťáků,kteří e nimi koketují; „za tuto koncesi

práonn se všechny hříchy soc. demokracie,mž České měšťactvo a střední stavy poma
la, ale jistě stanou se kořistí internacionály.
Vidíme to již daes, jak obce musí se saby, nehty
bránit, aby selský atav medostel se do podruší
lidí, kterým zájmy obce na srdci neleží, nýbiž
vlédychtivost a knuta na usedlé občanstvo a sjed
mávání průchodu úsadám sociálně-demokratickým.
A to 50 jim daří znamenitě, protože tisk, svláště
tak zvaný pokrokový, který nemá o dosahu ne
dtěstí pro Český lid z vítězství soc. demokratů
ani zdání, je v ude podporuje, a jest, abych tak
řekl, předvojem pro plány sociálině-demokratické
na venkově i v městech. Pokrokovému tisku Im
ponoje boj sociálně-demokratický proti klerikalisma,
který považuje sa méně národní, než soc. demo
kracii. Kdyby to byla pravda, Še pokrokovému
tisku jedná 86 podže © národnost A ne 0 nábo

ženství, pak bychom mohli ponkázati na sousedníPrusko, kde právěklerikalitmye vzdor pruské ger
mapigaci udrěule národní slovanské vědomí v lidu
2 okazují to nápisy na brobech a křížích vedle
cest, že právě kleriklismao je to, který v lidu
udržuje slovanský nátěr a to takřka až po Vra
tislav. Kdyby to také skutečně bylo pravda, še
sociální demokracie pro české školství pracuje,
pak bychom to přece musili vidět, zvláště v pr.
myslových mistech. Toho však je pravý opak. Po
dívejme se na Pol. Ostravu, Mor. Ostravu, Mari
anské Hory a jiné obce průmyslové, že německé
školy rostou jako houby po dešti — a přece, bu
dete-li se tázat rodičů, k jaké straně náležejí, po
vědí vám, že k nociálně-demokratické, a jsou 8lo
vanského původu. Mobl bych i citovat výroky
z pvslední doby pronesené nociálními demokraty
o českém Školství, že jim Školství české je právě
tak cizí, jako je jim cizí boj národní. Že některý
nejpřednější vůdce hlásá potřebu hesla: „České
díté do české školy !“, je přirozeno. Předně dělá
to skutečně z vlastoího aázoru jako inteligentní
sociální demokrat — a za drahé, z natnosti k vůli
měšťákům, ne jejichž podpora v politických akolch
počítá a počítati masí. Na Ostravsku vycházejí
tři sociálně-demokratické listy. Čtěte pozorně tyto
listy, neleznete-li v nich něco, co by dělníka nadchlo
pro národní boj. Naopak, útočí-li se na nějakou
obec, píše se posměšně o českých lidech „vlaste
neckých“, což znamerá v sociálně-demokratické
hantýrce nepřítele dělnictva, zabedněnce, fa!pasa,
který vo svém vlastenectví provádí nejnečestnější
skntky, které pak přikrývá vlasteneckým pláštíkem.
Píše-li sociálně demokratický list o některém
českém předáku, nejprve mu vynadá, sesměšní ho
a pak dá přídavek „vlastenec“ Pak chtěte, aby
takový český člověk v některé echůzi mluvil pro
české školatví, když se na druhé straně hlásá, že
české školství vychovává „vlastence“. Když na
Ostravsku stávala párodně-nociálníorganisace, pak
ve schůzích byli dělníci národně-socialní titulování
„národní kubíci“, nebo vlastenečtí „Honzové“. Ba
jsou ještě důkazy po ruce, jak bojovalo Be v aoc.
demokrat. listech proti sbírkám na české školství.
Za tyto koncese, že přestala sociální demokracie
„Česko-slovanská“ na národní instituce útočit, na
šla pardon v pokrokovém tisku a tyto koncese
zaplatí zas český lid a české obce tím, že bude
internacionála dobývat obce a vládu v nich a za
vede sociáloě demokratickou krutovládu. Pod hes
lem „Pokrok a avobodu!“ zavede radé náboženství.
kterému se bude muset každý podřídit a kdo ne
bude chtít, pak bude tak dlouho štván, až proti
své vůli a přesvědčení bude se maset podvolit
rudému otroctví. Na tom, jek již Fečeno, nese
velikou vinu a zodpovědnost náš pokrokový tisk.
Dělá to Sice £ u vědomosti A z neznalosti věci,
ale často i z bříšné úmysluosti. Nedivte se také,
Dnes je beslem pokrok. A z čeho je čarpán ten
pokrok? Směrodatoým pro pokrokové hlasy jsou
vídeňské barsovní listy, z kterých čerpá rozumy
jak pokrokový novinář, tak pokrokový měňťák.
Samostatného úsudku najdeme daes velmi ařídka
v blarách n ších pokrokářů, protož ©úsudek o
dělnických otáskách berou zo sociálně-demokra
tických listů. Nějekých vinetních zkušeností páni
nemají, ani se také oenamáhají, aby jich měli.
Umějí křičet, j ou útoční, beso.lední a kdo ne
chce okusit jejich pokroku, pal Be Jích atraní,
s aby vůbec měl pokoj, straní ne každé činnosti.
Následek toho je, še hrontíme ne do propasti,
jene čím- dále tím více stahování železrým kra
hem germanisace.“

J hěíší k
adí čivádoučasod 1 mHěčet stíraál tak udáteě, jak Rolasd.
Ale s jejich váločného poplachuúičoj nedělá Čen
ibdo dobře jejichtéktíku zad. Jednou jse obobl
docels na dolačrakodské eoudrahy pro jejich bla
sovází proti čóskýmškolám, slibovali, jaký nastane
odpor v českých dělnických batallonech a pak —
hrobové ticho. Nyní neklerikálaf „Hlasy u Hané“

vě dě: „Předdvěmalety českoslovanští noc. dem.v Praše hrozili: ochromí-li němečtí
poslanci český gněm, od něhož žádáme volební
oprava, salarmujeme proti nim savé batailony.
Avšakaž posad ticho, mrtvýkliď vtáboře:noc.
dem.Stalose ns objednávku?“ © B

Zákonem uařízený postup proti
škůdohmnomědějetví. oben hronntia
bmys, zvláště též mšice chmelová a mšice krvavá.
(Zákon ze dne 90. dubna 1870, «. z. č. 38.) Každý
držitel pozemku jest povinen, do konce března
každého roku své ovocné a ozdobné stromy, keře,
a ploty atd. tak čistiti, aby tam zapředené hou
senky, vajíčka hmysu neb kukly nezůstaly; na
obíraná pak hnízda housenčí a vajíčka má zničiti.
Stejným způsobem baďtež housenky jakož i jiný
škodlivý bmyz, jakmile na jaře se objeví, ničeny
($ 1.) Rovněž jsoutyto osoby povinny housenky,
ponravy a kukly jiného než v $1. označeného
škodlivého hmyzu, jakož i tento hmyz semotný,
pakliže v některé době roční aa polích a lakácao
způsobem obavu vzbazojícím zboubně by ge vy
skytl, pičiti ve lhůtě, kterou starosta obce veřej
nou vyhláškou určí. ($ 3.) Toto zákonné ustano
vení platí zejména také o hubení mšice obme
lové a mělce krvavé. Vydatně bubiti lze mšici
chmelovou dle dobrozdání snalců obzvláště atří
kéním chmele roztokem petroleje, tabákového
extraktu, aueb guaasie. Při hubení mšice krvavé
budiž užíváno následujících opatření: s) Čištění
kůry na podzim od lišejníků a mechů a staré
vrohní kůry o vyřezávání rakovitých míst. b) Větve
a sněti mšicí krvavou giloě napadené buďtež od
řísouty a spáleny. Staré sacbvácené stromy, ne
nesoucí ovoce, buďtež odstraněny. c) V simě neb
sáby s jara budiž wdice krvavá habena buď ná
těrem Neselerovou tinktaroa (směs 160 g dranel
natého mýdla, 200 cm“ přiboudliny, 9 g kyseliny
karbolové a 1 litra vody, jež před použitím se
ztedí na 5 litrů), neb Gěldovon tekatinou (směs
20 g terpentýmu s olejem terpentýnovým a 60 g
gladkého mléka a 20 g alroublíku) Poalednější
tekutina je velice zápalná. d) V létě buďtež stromy

prostříkovány 1—1Y, procentním roztvkem vý
tašku z tebáka aneb mýdelbou jíchou petrolejo
vou. Rovněž tak buďkež chrousti po celou dubu,
kdy lítejí, denně se stromů setřásání a ničeni.
V poli bnďtež pří orání ponravy za plubem abí
rány a taktéž ničeny ($ 3). Za sebrané cbrouaty
a ponravy vyplácí Be odměna, jejíž výše každo
ročně ss uveřejňuje. ($ 9) Zanedbá-li se vyplnění
ehora uvedených povinností, budou opatření tato
— unehledíc zákonitého potrestání — na útraty
liknavých provedena. ($ 4.) II. Révokaz (Pbillo
xera vastatrix). (Zákon ze dne 3. dubna 1875.
z. R. č. 61.) Držitelé vinic jsou povinni, když
shledali saámky Da objevení se róvokazu pouka
zující, ihned starostovi obce oznámení učiniti. ($ 1.)
III Vřetenatka róvová (Peronospora—viticola).
(Zákon ze dne 16. května 1898, z. z. č. 37)
Držitelé vinic a jednotlivých keřů vinných jsou
povinni, aby každého roku včas avé keře vinné
opatřili ochrannými prostředky proti vřetenatce
révové. Návod o těcbto ochranných prostředcích
($ 2.) byl oněm obcím, v jichž obvcdě vinná
réva se pěstuje, doručen. Potřebná ochranná 0
patření dá starosta obce — nehledě k zákonitému
potrestání — na útraty likoavých provésti.

(Dokon .)
„Útulek sv. Josefa“ pro opaštěné

dítky na Král. Vioohradech, který vychovává ve
svém ústavě 110 opuštěných sirotků, vydal na rož
1910 krásný Lalendář s bohatým obsahem a pěk
nými obrazy, jehož náklad několika tislc jest již
rosehrán a zbývá již jen 400 zueů. Kdo sašle 1 K
třeba v poštovních zaámkách, obdrží jej obratem
pošty. Shtujte se nad ubobými sirotkyl

Soudní sper. V-eoudnímsporu p ThDra.
Fr. Reyla proti p. Jaroslavu Peřinovi, rodaktoru
„Ratibora,“ došlo před sapočetím porotního lídení
dne 19. února b. r. ka smíru na základě víže u
vedeného vzájemaého prohlášení. I. Pan soukromý
žalobce Tb. Dr. Frant. Reyl učinil toto prohlášení:
Já podepsaný Tb. Dr. Fr. Reyl v Hradci Králové
prohlašoji, že jsem ve evém „zaslánu“, oveřejně
ném v čísle 36. periodického časopisu „Obaova“
ze dno 4. září 1909 uvedl, že „Ratibor“ bezo
studu vykradl feuilletony Macharovy v „Case“
uveřejněné © Toto mé tvrzení spočívá na nedopa
tření a poněvadé jsem se přesvědčil, že „Ratibor“
svolení Mecharovo k uveřejnění feuilletonů těch
měl, odvolávám ono své tvrzení. Th. Dr. František
R-yl. — IL Na to žalovaný p. Jaroslav Peřins
učinil toto prohlášení: Já Jaroslav Peřina, re
daktor „Ratibora“ v Hradci Králové, vzhledem
k tomato vyjádření p. TbDra. Františka Reyla
prohlašuji, že článek, uveřejněný v čiele 36. pe
riodického časopisu „Batibor“ se dne 4. sáří 1909
pod nápisem „Dr. František Boyl“, jehož obsabem
so týž uraževým cítí a jenž byl vyvolán pouze

Zasláno.

Bobamila Bokovi,
eocbaři a řeskáří

VHoše Kutné.

Socha PanwyMarie s baldachý vodům
dolls. Joem a prací volní ojkm:orládkěoblišej

O deajapneje ( váhukladu—jest
nejlépe , níru ý aproto vás mobu00

Fozní úlně va Křtěnici, 11. srpna 1909.
Ondřej Králík, farář.

záleži v tom, že nežádá při nákupu
Kathreinerovysladové kávy Kneippovy
pouze sladovou kávu, nýbrž vždy vý
slovně zdůrazňuje, že si přeje Kath
reinerovu a přijímá pouze původní ba
ličky s obrázkem faráře SKneippa,jako
ochrannou známkou, a se jménem
WKathreiner,neboťtyto známky poskytují
samy záruky za pravou Kathreinerovu.

je

Továrna na cottagová americká “

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráz spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózsef
kórát 1564. — Prala,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídež-VIT.,Mariahilferstr.
86.

P. T. duchovenstvuzvláštnívýhody- Ea
Prrní český katolický zárod ve Vidal

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

© stelních rouch,
E korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,kříže

, t d.?Vade o
> VLo., Kaiser

strasne 5., vedloLa
zaritekého chrámu

: Páně.
“ Na ukázku sasllá

se vše Franco.



Židle s obýb. dřeva
v měsných úpra

vob od K 310. S7e0o koposl

Stojanyavěškky lest MEe
s obýbaného Sedáťkera šroubu

dřevaod K 30— od... Kl2—

a jiné, v nejmodernějším provedení

SO- a <cenách nejlevnějších"00
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindělšeká ulice 1.

E RED A BD K

ÍJan Horák,x
soukenník g

$v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy »*

je roční salseny kolekci

7nejnovějších druhů„pravých. iněných
své vlastní výroby, rn i tu- i cizo

a. zemských.Četná uNmÁMÍ zvláště z kruhů velo

ne)n dod svědčío skéob
rdaba vavícenež t jletéhopnéUčiňte, prosím, malou objedná

zkoušku.

vyFelejemno létky na úaláry.T6žnaoplátkybezzvýšenícen!
GE GODX BD XCBD

orazamenkumánímodni
Yeladůstojnému duchovenstvu

doporučuje se

prvni a nejstarší odborná dílna pasířskéEarla Zavadila
v Hradci Králevé č. 88.

stala A rpg ktoa jiných kovů, od n
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jednodně
šího provedení, v

vzorku4a ryze kerní sloje
Vše přesně, čistě a d

uhotovnje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
ml dodativeledttstojnému da
úhovenstvu práci trralon a
uměleckou za ceny

BiakupskouMřlostí roride
vázy.

MešnínádobyEobr v obalalatím za ceny v
Veškeréopmvy

ntelních se rychle,
levně vyřizují,

M zasílámjenoo
ppo pojt7 náhotovése zašlou.SEEodporačeníačestnýchnznázíporuce."i

. Prosim velod duchovenstvo o laskavou přízeň
sávododomácímu.

vd oa tg n ovodoní
OPřijmu

krejčovakého dělníka
je ae slnšným platem

Jan Michálek,
' Králové,Seminář

. se výhodných podmínek,
zápůjčky prodáváakupuje u

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slodnémilisty pošt. apořitejny, které
zašlou se na požádání. —Zálofna pod
lébá povinné revisi Jednoty záložen.

nížení j j
9 „oO6RH+c
jiš ge zimního pleteného i trikovéhopánských vest, čepic, obránítek,

límců, dnachek kabátů pletenýchatd,opra
vila firma

Fejg! A Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelal ulice.

Sne Pasképřesůvky,*jarnívesty
eštníy, ruské přezůvky, hřebenovéPouprsvy a pod. :: :: Novinky kravat. “

Kněžskéholárkya máprsenky.
00000000000000000G0000O00000000000000000000

© o

Šeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradel Rválové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

=E za Ko ažB ===
úrok a to dle výpovědi.

"GNP* Složní lístky na požádání zdarma. <U

Uhlí zokijaky00 nejlevněji =

Gráfova kostka
velejemná

za 6 haléřů
sástane 1 na dále vrohelemdokonalosti. :

Ye vlastním zájmu žádejte původní krabičky

Gráfova kostka= hal.
předěí daleko každou napodobeninu, o černě
jedimý pokns přesvědčí!

R. STEYSPAL, PRAHAVIL.017.
PRAHA VIIK.-917.m

Velodůstejnému
duchovonstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo

reějti veškeré kostelní nádoby a

nášisía to: moirnce,adbáře, nádob ténky,
svícny, lampy, telníce,P goa 1
církevním +ovhovojící Btáré před
mátyopraraje hirodaí inteaci .stělbí nebo proti do
plaku zanové vyměňuje. Hotové

bvý! sasílé
Řásk Funke boszávecnosů koupě:O

madenek, ratýnků,náramkůatd. 23
protony, tabsšrky jídelnínáčinízestříbrapravého

1 inakéhovědyns
Stare slate, stříbro adrahokamybupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paslě a alselour

Praha L, u. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma) :

| v Jablonném nad Orlicí (r Čechách) M
E (bratr P, J. Hoškudiy, [arářo ve Yýpracáticlh) JE

E doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva [E
ú P ordj osvědčený a často Vyzummenaný

: -| výrobní závod

všech kostelních„Paramentů,k přaperů a kovov j
Hi Cenníky, ha hotová na ukázku [i

š mč za ošáán ako zašlou. :

paskály a tranále
dodávánejlevněji aprosí
- ©všasné objednávky 

Josef Jelínek,
mydlář

v Hradci Králové.

dan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborký
—umělecký závod —

pro MálU

oken kostelních.

PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. S9nové blíše Ma

mový Nejšího aš k bohatému /i

guralnímu provedení a
sice i se Šelamými

rámy, síléma, vsaseními.

Veškeré rozpočty, skirmy| odborná radab»
vší závaznosti ku definitivní ©

Založeuv roku IB25.



Přečetnávyznamenáníadoporuóení.
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od rmy

Josef Ježek,
prvni královéhradecký c. k. mistodržitelstvim koncesovaný

elektrotechnický závod
EEZEEEE—v Hradci Králové.e 28

Velký výběr lustrů a všeho instalačního matertála.
Vontilatery, motory. Zvonky. Telefony. Eromesrody.

Mnohopodhvalnýchuznání.
"VABIZFIOIZO0EIŮSuUOPORONÍVE

Uznaný za nejvýhodnější “ nejlevnější ná
kapní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách |nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. ==
Obrázkové cenatky, rozpočty, vzory a hotové zbeží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné 06 vyproňuje.

NONANLONONONDN NRARNONONORONOANOOAWNO

Veledůstojnémuduchovenstru!
Dříve, neš nové

Boží hroby
GRP*>C. k. místodržitelstvím koncesovaná

nformační kancelář

fo Pavel Bayer, Hradec Král,zakoupíte,

dopištesi o borplanýúl rad vzorkyutěšeně — podáváEd Spolekín nt“

| Bohumil Bek, —-nyni ví na
sochařství a řezbářství "9 Kna mdllní splátky. —— —

na Horách Kutných. IT T T
Podporujte umělecký průmysl svého kraje.
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úmrtí a pohřbu vroucně

vzdáváme
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Dikůvzdání.
ti, kterých se nám dostalo při

milované, nezapomenutelné matky, babičky, tchýně, sestry a tety pí

Dr. Josetu Doubravovi, vysoceJeho Exoellenci nejdůstojnějšímu panu biskupu Th,
důstojnému panu Musilovi, měst. děkanu a kanovníku,
nému panu Dru. Frant.
obřady při uložení do rod
panu Dr. Al. Frýdkoví,

pohřební

©. k. mlstodržitelskému radovi, vysoce otěnému panu
c. k. presidentu krajského soudu, veleváženému pánu
krajského soudu,
zástupci, velectěnému C.
vážené paní maj
a velectěné pi

k. úřednictvu, osvědčeným a věrným

radové Nápravníkové,

průvod vedšímu, veledůstoj

anu Stelinfeldovi,

přátelům rodiny naší, vele
prolessora Fischera

přátelům a známým a vůbec veškerému obyvatelstvu a všem, kdojakýmkoli
způsobem lásku a přízeň svou drahé zesnulé na jevo dali a hluboký žal náš nad ztrátou její
zmírnitise snažili. Bůh o dplatiž všem!

V Hradci Králové, dne 17. února 1910.

Vrchní rada Londacko 5 rodinou.
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„Věproopičoh ohudých dítek. —| w promich
(Kaplan Smetáček vrátil se o půldrabé NOE RE V

odpoledne s venkovské školy a zasvoull a re- ,
sldenční své fary.

„No.to sa8cesouda botáchpůlokresní Bohatý sklad

knih, hudebnin
:a antikvariát:

silnice“, vzdechlu si křitujíc se obetáriá hc

doporučaje

spodyně. „Tak "dvu a stáhova ty kothorny a

východočeskéknihkupectví

Napes

přídou brzy, mají tu zase překvapení“ páni
už čekají.“ — Kaplan vklouzl do teplého po
kojíku a cbvatně tahal ce sebe promočený
oblek. „Zase návětěva“, pravil, „aš bych mohl
těmi návštěvami v některém německém knižc
ctví opatřit slučnco armádu. Snad to není do
konce pan vikář? Pochvalný dekret mi sotva
nese“, pravil s trpkosti, „splš nějekou diaci

linárku — teď jest svět všeho schopen! Do
ospody ostatně nechodím, netaočím, kouřím

jen někdy portoriko nebo kraťasa, panu faráři
také nedělám oschvájností, bospodyně někdy
bručí, to jest pravda, ale klepna ce není;
v tom je pravý cokrkandl. Snad nějaké udání:
o bytostech, které se píší v prením páda
s krátkým „8“ — na př. husa, kachna, Týna,
Francka a pod? Bodu patrně nucen mluviti
a každou osobou rodu ženského skrze abroa
sek, aneb jen s tím, koma dá zdejší klepna
Rešplová vlastnoračně podepsané vysvědčení
zachovalostíf — Kde pak mám drubé boty?
Vida, ty ei včera odnesl „pohořelý otec tři
nácti dítek.“ Ta prolbanost! Ještě že neřekl,
že má asi pět žen a tři tchýně! — Počkej,
Smetáčku, vezmeš si dnes vyšívané střevíce;
každý přec pozná, že já jsem „to“ nevyšíva!, a
pan vikář, je-li tu skutečně, bade moci sačít
bez úvodu. — Nu, teď bych byl oblečen jako
pravý Říman,až na ty strakaté pantofie."

„Tak, velebnička, doo už bez bázně. Oběd
od.ad 906 a.pěo. čto zanich vy

Bai;dbát M ně jndtt—— „Tak pěkně vítim 2 cestý“, práví pan

v „šleco to vidím,vyjste ue,bražij,ojil, jsko k visitaci.“ „No, vždyť e
že jiného obleku nemám — osťátaě,

kr ýŘ tosnadpanfi"

vHradoil IKrálové.

gap- Zásilky na venek franko
při poslání peněz předem. - 

Sesnamy zdarma.

8 Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

de

„W

Kniturní48.

Pryč a křesťanskou cbaritou, ať žije moderní bu
maolte: Alidé takto mlovící vysnávají na bursách,
vubelných dolech a fabrikách ehudé lidi dále. A
poštoleká stolice však místo dloubých.řečí zabájia
na Italy postižené zemětřesením stírku, která vy
nesla 8,800.000 lir. Na ubošáky postižené povodní
v Paříži dslSv.. otec 30.000 lir. Skutky uloví.

Pochvala = úst edpůreových. Pokrc

„l toto, páh vikáfijízvací výšo ta tyl.
ja pozván je kon ve přbášch obddé

pimeže Skolni. Zaplaťil jsem vstopeňky $- mů
aja se těšiti, že budete zase brzy pozvíš. Ji
am. —Hádejte, Smotáčka;kolik jeká mi letce kářeký „Přehled“ napsal o mcravaké politice:

jike dbá -sa kUosrty * V. boyPor „V lidové straně pokrokovéza dnešníchpoměrůkóran. Ostatní jste si plařil sálů.“ vážně politicky pracovat nelze. O politice stranyrozhoduje absolutisticky a suverénně dr. Stránský
a jeho LidovéNoviny. A že politika dra Strán
ského svým radikalismem, svou negací a neupřím
ností vážnější a soriósnější živly jen di-gastuje a
čím dále tím více odpozoje, je jen přirozemo.. .

berní úřady do rozpaků nemáli se cbadé mlá-| Nibilism politický dra Stránského je přímouprací
deži vyměřit daň zpříjmů. Tak jen s Nouzova| 9 PrO klerikalismu. Neboťčím méně se může
byli sdeod těchto spolků a plesových výborů: pří nějhkéskutečné vášné práci 8drem Stránským
zemědělského, všezělnického, baráčrického, | počítat, tím více se počítá s klerikály jakošto se
zvěnečku dívek, od plesu „paní a dívek“, edru-| Sranou v polišice skutečně seriósní, stříslivou a
žení řečnicko-politického, besedy čtenářskc- | "02WMR0W,Ješ se každé positivné práce ujme a
dramatické a pleeu meškarního. Pane faráři, | chcesa měnást 64 sodpovčdnost.“— Tentokrát
naše chudé děti bndon teď chodit v bedvábí a velmi dobře pověděno a jost satisfakcí našema
brilliantech, právě tals jako Ústřední Matice, | poselstva, kritisovanému někdy zbytečně i od
„Komenský“ Jednota Počumuvská a j. badou krabů koneervativních.
sárodit e Rothachildemo bohatatví. Celý ná- Já škrtále čtvrté přikázaní. Vrudém
rod tančí, hraje jen k vůli těmto a obudýmmi listě pro mládež „Jaru“ sot. demokratický pšsatel
dětem a tropí všelijaké legrace.“ v básničce pravík synkovi, že škrtá čtvrté přiká

„Zdá ce mi, milý Smetáčka, že máte zlost, saní, ať už třebasděteký vzdor jej někdy raní.
še nemůžete sám tančit“, dobiral el farář ka Zatím jest známo, že rudí otcové mrskají své děti

plans, „a pak še vém uteklo hbeskýchkoranek| jen pož! Tací Jidé,k Ekranví tak zhneta lebkyletos. Ale účel je přec jen tak ideální“ „Ano, dospěl ch mužů, ovšem nenstoupiltrpělivé ani ne
účel, ale provedeaí, a ten ubohý výsledek| sbedným lam. Jsk by to v rodinách po šertnotí
mravní j hmotný. Tak pa př. ve škole: Fram-| 4. přikázahí.Božího dopadalo, o tor svěděl tento
tiško Petrova, pročpláče“ „Prssím, velebný | výmluvný příklad: Učitel měšťanských škol v 10.

tahle Kai«ova řekla, že jsem šebrota a| vídeů. okresu A nadto otec chudýtii '11)Kafel Jast

kdsb3 ea na nás nesbíralo, že bych byla| byl obšelovánvlastním oteenr,chudýmdělolkem,na flas
Tak se u nás sbírá na cbodé děti. Děti

masí napřed věděti, že se bude „jen“ k vůli

nim tančit, brát, k vůli vim že 50 vypije mooira, k vůli chodé mládeši se posílaj „chudé
detí“ s archém vybírat us „chudou mládež“ —
A ty výsledky hmotné! „Na ples v Kotrmel
cově zavítalo s blízkai « dáli mnohovzácných
hostí, kteří nelitovali pro obudou mládež“.. - | radu advoká
atd. nebo: „animovaný ples ve Vyhasově byl| ředitel měst. úřadůs platem 6000 K « natnrálním
důkazem lásky k naší chodé mládeši — — —| bytem — uvolil se povílati každý měsíc 6 K; ale
deorana byla natřískani“ — — — — a teď| pan učitel nechtěl platit nic, pokud: ho soud ne

správa :. „pro chudédrby mečp plesů odevoláno Pant „pleti K měsíčně. Odvolání k vyhší
do 7 bora 16 1 — Neul to ko-kanci zordémů“panů pynď něpomobio-Vylil
medie? Pane faráři, víte velmi dobře, co nás| si tedysvůj vata Jiným spon Hred první
stály letos ty plesy; ale budoucně bada abirat | aplátku poslal tanto „otéc chydých“otci nstřikrát

s a na poukásce v místě určeném pro adresa ode
„To můžete, ale pochýbuji, že dosáhnete

povolenf k tancování; a bez tance nedostanete | Josef Gemelner(sprosták); podrahé:WenzelBehnft
do sbírky u nás ani heléře. Ostatně buďte | (podlý © an); po třetí: HugoLump. Ovšem ty
satítb klidný, diéto kuradé středě a teď | výrazy vlastně velmí dobřeodesílatele charakteri
konc sábavůní * m sovaly. Leč otec věděl, še se talk synádek podpi

N'ěkdo klopá na dréře. „Volno l“

„Žaplať Pán Bůh za mi.ó překvapení“, a
šklíbl se kaplan, „Ale jest emiaspoň útěchou,
že to je „pro chudou mládež.“ Půjde-li to tak
dále, pak nám te-cbulá mládeš z těch koc
certů, plesů a divadel tak zbohatne, že uvede

se dlouho do únavy, ady měl ze synů pány. Leč
mladí pánové oba zachovali Bo k svému otci špatně,
jakkoli ce domobli pěkočho postavení a dobře'se.
oženili. Zapověděli starci návštěvu svých domá
eností, stydíce se ze ubolióho dělníka. Když so
stal oteo k prácí nesčhopným, šádal syny několi
krát písemné o podporu, slo mařně. Tadiž jim na

pohrozil žalobou. Tu teprve eyn,

dalova!; o sys odevasemk 20 K pokuty.V ros
sadku se pravilo: „ik učitel p.: Karel Jest
prohlásil, že elovy „sproe bok- s jomp“ označil
obe jakoadresáta, přece jimi urasil a veřejnému
posměchuvydal úaloboe neboť teu octl se v po
destení, že má styky s prepodisnoa spoledností/
Vyšetřující soudce sám řekl: „Nechci seani: vy
„ddřiti blíše o tom,- sda-li jednání eyna žahboe,
učitele a otce chudých, jest důstojno člověka, jemná
pvěřena jest výchova maších dětí -a a něhož Jas
předpokládati nejen inteligenci, nýbrá aspoň pri
mitivní zásady úcty k rodičům . . . .“ — Ejhle
škrtoutí 4. přikásení! Dělolci radí křičí « plných
plic proti „vyssavačekým. továrníkům“, kteříprý
mají býti vděční, še je dělnictvo živí! Ale syod
ček, kterého dělolk svými mozoly živí. opravdu
s obětavostí bespřikladaoau. mohl by otravovatí
avému největšímu dobrodinci život mapořádí Jen
at škrtaou dělníci 4. přikázaní! Pak z rodinného
ráje budou míti botové peklo. . "

. Až ta moderní omaneipace'čon so
dekomá! Velice otihodnou ženou jest vzorná
matka (af oš prostá nebo nčená), která vyčhová
národu zdatné a šechetné dět. Ctihodnou ženom
jest řeholnice, která neunavně ošetřuje němocné.
Akterá žena vynikne v umění nebo ve vědě, bu
dit ji také čest! Leč překotné emancipivání, od
čitení ženy důležitým úkolům, k nimž mé největší
schopnosti, nikdy nebude společnosti lidské udráve.
Přemrštěná besla pokroková až agní 8e mstí ok
ženách amerických a francouzských. A vČechách
přemrštěné dámy, nemající mnobo hmotných otc
rostí, starají se pečlivě, aby pastel neklid a né
spokojenost v rodinách dříve klidných a přirozeně
žijíclch. — A roatrpěenost, nesvornost vládne mesi
emancipovatými damami samými. Před uěkoli
lety se dostaly do tubéko konfliktu pániMadary
ková s pí Humpal-Zomanovou 4 Vikovoa-Kuné
tickou. A teď se odehrálo divadla, k němužsluší
obrátiti velikou pozornost. V Praze sebrála emalt
oipovaná slečna Machová výstup, který vypadá
jako břitbá satyra na emancipaci vůbec.
„Opavský Týdenoik“ probladoje, že t=táž dán
rovedla ve Slezku- nekonečnouřadu busarských

kousků. Co provedla v Praze, o toa napsaly „Ná
rodní Listy“ : Zajímavá valná bromada konela Be
včera odpoledne: ve škole u av. Jiljí a týkalu se
sp lku „Zácbrane“, ústředního“ wdružení žen na
prospěch mládeže: Schůsi zahájila místostarostka
spolku sl. Brožova a avítela shromážděné. V toi
však byle vyrašene. Na podřam vystoapile sl. M3
chova a začala předčítati protest proti svolání této
schůze, která prý uemůže být nazvána valnou
hromadou, nebcť řádné valná hromada je svolána
ko dni 16. února. Nenadálé -toto intermezso pů
sobilo tak překvapujícím dojmem, že v místnosti
nastalo hluboké ticho. Jakmile však si. Machova
prohlásila, že jako starostka spolkusakaxuje každé
jednání, zazněla vševbecná veselost a odpor. 3.
Machova odevzdala svůj písemný protest vládnímu
sástopci, Dále protestovala el. Mechova proti pří
tomnosti zpravodajů novin a kdyš protestovála po
třetí a po čtvrté, konečně se přítomné dámy c
svaly a žádaly : „Přes'eňte | Nemátepráva- alavit 1“
Slečna Machova.je však všechny: přektičela volá
ním: „Protestnji 8 zakázojí každé další jednání a
mlavení!" Předeedající al. Brožova konečně pro
hlásila, že odnímá al. Machové slovo. (Hlučný
souhlas a potlesk.) Kv všeobecnému překvapení
obrátila se sl. Machova k al. Brožové a zvolala,
že sl. Brožové“ odnímá slovo: „Jáko starostka
spolku nedovolím žádné jednání a béřn rám slotů!
A protestují a zakazují (= SI. Bedžora: „Nedovo
lojí vám mlavitil“ Slečna Machova: „Béřuvém
slovo! A protestoji a zakazují . - „1“ (Všeobecké
pohnutí a rosrušení.) Hlasy: „Tos je skandál!
Vždyť přece ons není naší starostkou“ — 81.
Plamínkova (ke sl. Machové): „Nersěte rušit jed
nání!: Vždyť přece můžete mluvit věcně s před
vésti nějaké důvody !" — Sl. Machora: „Bétu
vámslovo! Zakasuji a protestaji jako starostka,

HHeny:: Vždyd vy nejste
staro:tka| Zvolila jste se samal“ Zakávují©)pro
testuji a nepřipoaštím debstu ! VI. komisařdomloavá
sl. Machové, aby nemařilajednání. SI Machova:
„Béřuvám slovo! A zakazoji jako starostka, sby
sde někdo jednal !“ Komisař: „Tedyi já musím
mičeti |“ (Hločiné vesolost. SI. Machova stále a
stále volá: „Protestuji a zakasuji“.-( .I*) 81. Bro
fová počíná ze všeobecného zmatku čísti zápis o
minulé echůzi. SI. Machova uobepila svomek, cho
dila kolem stolu, zvonila pronikavě a volala neu
stále: „Protestji a zakazojí baždé jednání!“ Po
jedoov přiskočíla k-ní jedna dáma a zakryla jí
dlaní ústa! Všeobecné voselost. 84: Machové'wd
strkaje dámu a volá t „Béřu vám slovo! Protestaji
a sakazuji,a vyzývémnovýnáře;aby"odešli"—
Účastnice této opravduitromobyčejně mimořádné

eházely z místaosti, aš tem abyly
pouze sl. Brožová, di:Mismlaková, býválá starostka
pí Jedličková a vládní komisař. Bl. Brožove : ,0
znamoji, žese sobůze odroduje 1“ BlešnaMachova
(svoní el. Brožovéa hlavy):“ „Béřu rám olord a
sokazují každé jednání“ Vládaí komisař: „Vědyt
už není žádné jednání! Schůze je odročenaI“ši.



Machova: „Béřu vám slovo a jako starostka
testuji a zakazují každé jednání !“ Btálo
po učebaě, zvoní a volá: „Protestuji a zakazují l“
— 81. Plamínkova: „Vy nám sem zavádíte po
divné svyky! Jakým právem se tímto spůsobem
zde chováte? Jste opravdu řádně zvolemou ata
rostkoa?" — Slečna Machova:„Béřu vám slovo
a zakazojí jako starostka každé jednání! Já jsem
zvolena zcela řádně a mé čestné slovo, že dám
tisice zlatých, poridám alatých, když se mi dokáže
opak! Ale s porinnosti jsko starostka protestaji
a zakssuji každé jednání !“ UI. Plamíaková: „To
vě je pechutnélJá jsemzvyklabojovatifaktya se
frásemi !“ S). Machova: „Béřu vám alovo| A saka
zuji jako starostka další jednání |“ — Konečněnikdo
pesbyl v účebně a al. Machova se rovněž vzdálila.“
Ovšem členky „Záchrany“ nedaly se tak snadno
odkopnouti. „Čas“ dne 14 t.m. napsal: SI. Eliška
Machová, která stala se pověstnou na Moravě i ve
Blezaku, dosáhla i v Čechách rekordu netaktnosti
s útočnosti ... Počínání si. E Machové kompro
mitovalo do té míry spolek Záchranu, že mu hrosí
úřední rozpuštění ... Pozvala si zvláštními po
svápkami několik dam sobě vérných na členskou
schůzi Zácbrany do Merkeru v sobota 12. února
a toto „plennm“ se umeslo na prohlášení, že sl.
E Machová „správným postupem byla zvolena
starostkou spolku, kteréž prohlášení rozeslala pak
jako oficiální správu pražským redakcím — i tém,
o bDichžsa tvrdí, že jsou podplaceny rakouskou
vládou. Proti tomuto jednání svolána byla veřejná
achůze na neděli 18 února odpol. do sálu „U
Vejvodů“. Dle zprávy „Nár. Politiky“ (ze dne
14. £. m.) slč. Toyaslerová sdělila tato fakta: „Slč.
Machová svojí panovačnostía neanášenlivostí brala
každému ve spolku choť ku práci a snemožňovala
jeho činnost. S penězi hospodařila dle vlastní vůle,
sdrábá se oložiti účty, nepfijímá jako jednatelka
api doporučené dopisy a překazila již dvakrát
konání valné hromady. Z protokolů vylrhala listy,
vyškraborala v ních slova i celé věty, ba donutila
sapisovatelku, še je psala tak, jak ona si přála
K vůli ní resignovaly ty nejváženější dámy ve
spolku, členové vystapují a spolek hyne. Jak to
rozeštvale na Moravě, tak působí stejně i v Če
Aách a proto jest nutno učiniti jejímu samozva
nému panování konec, aby jak „Záchrana“, tak i
celé ženské hanti v Čechách morálně netrpěly.“A
kdo se zastal sl. Machové po tom sdělení nejhor
livěji? Byla to deera velice svobodomysiného če
ského literáta a velikého chvalořečníka K Ha
vlíčka slč. Tůmová, která pe ucházela o sněmovní
mandát na Vysokomýtsku. Každý člověk, který
má aspcň trocha smyslu pro spravedlnost a sná
čelivost, věděl bned, jak o despotickém jednání
Machové souditi. Ale alč. Tůmová žádala, aby la
ková malichernost (tak!!?) byla pominutave jménu
společného boje proti aveřepému nepříteli —
Němci (11) Prý jest Machová přílišnou prací pře
možena a snad i nervosní. (Pak se však k takové
práci veřejné nehodí). Vůli prý má jistě dobrou (!!).
Ať nastane smír a 5e alč. Machovou neobťse vy
jednává! Po debatě však jednání Machové odsou
zeno, protoše zesměšnilo ženské hnatí. Takovou
tedy „avobodomyalnici“ bájí svobodomyslné, bu
sitská bývalá kandidátka poslanectví|

Nový biskup Litoměřický —
ndp. Jose! Gross!

(Něco s jeho povahy). Píše Filip Jan Komočný.

Prolétlo již novinami. že novým biskupem
+ Litoměřicích stane 8e vadp. arciděkan Falknov
ský, Josef Gross. Známho osobnědostidobře.
Co tedy soudím o schopnostech a vhodnosti no
vého biskupa Litoměřického, zvláště o jeho jasy
kově-národnostnízpůsobilosti? Stane-li se skutečné
biskupem — dosud jeou to (12. února) jen novi
nářské zprávy, nikoli však úředně potvrzený fakt
— možno to sa nynějších okolností povašovati za
nejlepší volbu jak = ohledů náboženských tak i
národnostních, neboť p. t. pan arcidékan Gross je
muž cele církevní: vsorným knězem, moudrým a
obětavým i energickým duchovním správcem,
jemuž blaho svěřenýchduší a sájmy církevní jsou
nade všecko. Ař douud přinášel tómto ideálům
všeliké osobní i hmotoé oběti, a přinášeti je bude,
u větší míře a s větším důrazem i jako biskup
poněvadě bude k tomu míti více moci, prostředkův
a povinnosti. Praesumptivní kandidát biskupského
stolce v Litoměřicích p. t. Josef Gross je mužem
v nejkrásnějším zralém věku — a ta již člověk
neměnívá své názory, jimě zasvětil život|

Z naší české atrany poukazuje se při této
- volbě na tu okolnost, že nově jmenovaný biskop
je rodem a amýšlením Němec. Jest Němec, ale
tak spravedlivý a nám Čechům nakloněný, še

bude asi lepším i vůči svým českým diecóésánům,neš by byl nějaký slabý Čech. | Budouc
nost zajis.é nám ukáže, še katoličtí Čechové
badou míti v biskupu Grossovi otcovakého přítele,
jenž o jejich náboženské potřeby bude horlivě
pečovati. Jak budoucí biskup Litoměřický na češtinu
nasirá, osvětluje následající opisodka. Na ducho
venské schůzi ve Vrchlabí roku 1904., kdež p. t.
Falknovský arciděkan Gross vykládal nám s ay
nějším p. t. opatem Albánem o hautí „Pryč od
Říma“, přistoupil nově jmenovaný biskup Gross
k pisateli těchto řádkův a pravil:

> „Vás js dávno znám.“„Mne? Odknd? Vád
leda vo své farnosti německé?" .

„Znám Vás z Vaší spisovatelské činnosti—
čitávám ve „Vlasti“ Vaše články“, odpovídal pz
arelděkan.

+Odebíráte „Vlast“ v zěmenkém Falknově —
Vy, německý kněs?", tásal jsem 80.,

- „Čítávám „Vlest“, zdůraznil p. arciděkan a
přločují se z ní česky. Můj jeden p. kaplas je

Čech, odebírá „Vlast“ a já čítávám si v mí,abych
a lidem českým, jenž I u nás rostroulta jest,
v jeho mateřskétm jazyku hovořiti a jeho dachovní
potřeby obstarati uměl.“

Tak mluvil a činil nově jmenovaný kandidát

prostala biskupského v Litoměřicích před šestiety, kdy ani tušení neměl, že by kdy ve smíšené
diecési vrebním pastýřem Čechů a Němců se státi
měl! Dobrý znalec a přítel jeho, jent předvídal.
že vedp. arciděkan stane se biskapem, řekl mi
kdysi: Hodí se za biskupa do smíšené diecése:
je spravedlivým us všecky strany, horlivým, opa
troým, a umí česky tak dobře, Ze sloves i písmete
dovede působiti po krátké průpravce: potřebuje
jen trochu cviku v češtině, k níž v německém
Felknově příležitosti ovšem seměl, vyjímaje tu,
kteroa sám si ve svém domě a úřadě uděla

Jak znám vysocedůstojného pana arciděkana
Falknovského Grossa, uepříjal by nikdy úřadu bi
skupského ve smíšené diocési Litoměřické, kdyby
ve svědomí poznával, že nedovede jasykově vyho
věti svým německým i českým diocésánům. Že za
oynějších politických a národnostních poměrů
v pedosedne do silně německé diecáse
na prestol biskupský rodilý, rozhodný Čech, je
každému našinci jasno : proto je tato volba v osobě
ndp. Grosse, Němce spravedlivého, Čechům přá
telského a kněze b.rlivého, nejlepším, co jsme
vůbec jako čeští katolíci dostati mohli.

Nově zvolenémupřejeme: Boší pošehnání,
sdraví, štěstí, a hojně sdaru v biskupském úřado
vání — a lásku Němcův s Čechův!

Mravní rozsudek nad Ondřejem
Hlinkou.

Kašdómu charakternímu muži slnší apřímnost,
otevřenost. Proto jest chvalitebno, že Hlinka své
přesvědčení i v žaláři nepokrytě projevuje. Nechce
sa bezcenné pozlátko pokrokářské chvály tajití ka
tolické zásady, které celou duši jeho provycují.
Chce, aby bylo v naší veřejnosti úplně ojeho pře
avědčení jasno.

Leč statečnost Hlinkovy povaby rozlítila ve
lice pokrokáře. Slyšme granátaická slova malého
Velikénoviče K. Horkého.uveřejněné v lednové
„Stopě“: „A dnes je « Hlinky pop, sjevný 8 po
fouchlý (zásadní přímost je potoucblostí?) fimský
farář, který přes Černovský břbitov Bilhá po Vati
káně. (Kam má „řilbati“ charakterní katolický
kměs, pokud ve své církvi trvá? Kdyby oslavoval
podvodníka Ferrera nebo šilhal k táboru buda
peštských volnomyšlenkářských židů, pak by jej
pokrokářský tisk prohlásil sa „velicecharakter
ního kněze“). Už sám promlavil a jako had pře
vléká ve vězení avou kůži (Tohle je přece zřejmá
nepravda. Kdy měl Hlinka, patnjícípo Čechách
v klerice, kůži nekatolickou ?) Z Hlinky vybarvil
se obyčejný (!) římakýsřísenec, jemuž vlast římská
je bližší, neš vlast slovenská . . . (Proč vlast elo
venskou neopnstíl ani tahdy, kdyš měl být vlečen
do vězení ?) Je to pop, člověk římský a jenom
v Římě je jeho vlast. (Jak je tomu dlouho, kdy
mladičký Karlíček Horký opouštěl naši zem S na
bubřelým a pobrdavým prohlášením o českých
kruzích? Vidyt tenkrát litoval, že spadl ne tato

planeta). Člověk, který prospěch své vlasti před
|stavuje si bes pokroku (tedy Hl. se staral málo o

uvědomění Slováctva?) a bese svobody myšlenky
(Hl. přece právě jest mučedníkem za svobodulidu
slovenského),je vlastí škůdcem a jeho sáměry jsou
jidášské. (Dle toho velkohubého bromobití by tedy
byli Karel IV., Arnošt s Pardobic, Rieger, Tomek,
skladatel Dvořák a jiní katoličtí zvelebitelé národa
českého Jidáší, Jak dovede bned pídimužíkpro

nášeti nkrotný soud nad velikými dobrodinci národa!) Vše bylahra (Karlíčku, chtěl byste jen
pro pouhý špás a = legrace seděti několik let

“ kriminále?)a So ee ovn (e0—no!)lovým výstupem ko a.

rakule bamosvaný přísný soudce udělel rá

sem = Hlinky mrtvolu. Kdyby se dalkatolík prosvůj národ každý měsíc bičovati a seděl v
val) život, zůstane poťonchlíkom, neupřímnýcmko
medisntem, pokod svého přesvědčení neodloží.
Jestliže však některý zasobaný žid jen jedinou
větou prohlásí, že se nemá Čechům abližovati, jiš
se před ním kloká na kolena jako před malem
nejšlechetnějším, i kdyby sebepilněji navštěvoval

ayoagogu. Tu možnoviděti nejlépe,je smáše
čení olastence katolického. Jejich slova o toleranci
jsou jen dunícími frázemi.

Kdo tak pánovitá dovedeo Hlinkovi mluviti,
nevidí ani tři kroky před sebe, Aby pormal, jak

šenevoduna O mlýn,Jakouradostdělái nepřátelům Slováctva- tý

M ZĚRÍoTÁ zaTanojd
zykem slov m, nepsal Š. úaora: »
tiatoch o vvojej robote (práci) mlčí, teda táto ro

bots (proti:Maderům||) nebolapoctivá.Nemožeme
: Muj len u účinok jebo,ktorý by bol
pro Slovákor užitečný býval,- alebo s by
bol len jednému Slovakovi avpož len víkčk do
hánu (tabáku) kápil. (ProlbanýItvte. cožty tisice,
kteró sebnal Hlinka na čereovany?) Jehopoli
tičná acilovnost pozostávala z toho, že najpry bol
„séppartistom“, potom sa obrátil na „liberála“, a
z liberála ostal „panslerom“. Ani a týmto nebol
azokojný. Stal se z meho Červený medsinárodný
eocialist. (Tu není ovšem potřebí připomínati, še
„Kraj“ kupí lež oa lež. Kdyby byl Hlinkaprodě
lal takové proměny, byl by měl Párey + rukou
proti němu sbraň velice vítanou l) Žo vydrži aval
prednášky v Čechách, s tým dkodil svojmu ná
roda. Rozširoval nedoveru medzi Maďarům oproti
Slorákom. Potvrdil to opodesrievanie, ša „náro
dovci“ paktujú a0 zahraničnými nepriatelmi ubor
ského štátu, še kráčejů cestou vlastizradstva. — —
Čím viacej bude cbodiť Blaho a Hlinka do cud
sozemské obrábať svoju vlsať,tým riao budo klesnuť
důvera Maďarov oproti Slovákom“ ...

Ovšem že příkulhaly také listy jiné s troškou
bláta, aby potřísnily Hlinkova říza. Na př. dae
11. t. m. napsaly „Podkrkonošské Rozhledy“: „Tak
vidíte toho pátera, jakým je ve svém nitra ; —
jsko každý jiný páter, nic jiného, neš pokroku a
osvěty nepřítel zapřísablý“ — Ti lidé, kteří ve
lebí křiklavé nepravdy Macharovy, jsou ovšem
nejvýš osvícení! A předtím již napsal týž rad
list: „Vědycky 8e nám zdál Hlinka takový kleri
kální poťouchlík a teď ge to dokazuje. (Ovšem
Kudrnáč, na něhož viuěla redakce tolik = blízka,
se jí potouchlým nezdál ani tenkrát, kdyš už si
kladl oprátku ne krk). . . Dají-í mu pořádnou
faru, do emrti nevzpomene, že byl Slovákem a že



poťouchlé radé poblaváry, kteří velmi dobře dijí
a dělnických mozolů, že Hlinka už pořádnou faru
měl a ptece ji z lásky k Slovákům opustil. aby
žil při atravě vězeňské. Hrdinové rodí jaou jinačí.
Skřípne-i je soudní atíhéní, zapírají, až se jim
od úst prášl, aby nomuseli seděti v Žaláři aui je
diný den.

Nejlepší cikorka jest

BUVOVKA.2
000:

Hospodářská hlídka.
Pěstování luštěním. Totose u nás velice

zanedbává. Tím memálo cbybuje se proto, že se
tim zbytečně ochusujeme. Je snámo, že sláma la
štěnin je bohatá vápaem, obsaboje dosti bílkovin
a jiných crnných živin, tudíž výboraoa je pícninou.
Hrachovina, čočkovine a vikovina, byla-li řádně
eklisens včas, rovná se obyčejnému senu, tak že
počítá se metrický cent hrachoviny 6 K, čočkoviny
sa 6 K, vikoviny za 6 K, boboviny za 7 K. A
coš teprv zrní luštěnin! Nač kupovat všeliká „ja
drnatá“ krmiva cisozemská za drahé peníze, když
si můžeme doma vypěstovat výtečné pícainy v po
době lušvěnin. Kde tedy je půda a podaebí při
měřené, sejme luštěniny, kdyš ne pro trh, tož
alespoň pro vlastní spotřebu. Získámetak výborné
píeniny laciné.

Zemáky ma semene nemají 80 vysoko
bromaditi v teplé místnosti. Zahřívají se přes míru,

před časemklíčí a nné vycilají semenobes užitku. Je to p hnojivo. Semenové ze
méky dlužno ukládati ve uvětlé, vzdušné, chladné
mlst.osti nepromrzavé anebo v dobře salošené
krechtě. Před časem, když kiičí, vynesme je na
volné ovzduší — za přiměřené pohody arciť —
na př. do stodoly, kde lépe se zachovají než ve
sklepě. Za mrazů třeba je ovšem pokrýt slamou,

sby nezmraly. Kojépo se hodí semáky, kteréžpřed sázením mají kratičké,ele silná, bucjatá očka.
Vláčení lemky časně s jara vykonanémá

velice prospěšné účinky na jakosti muofství sena.
Vláčením zvýší a zlepší se Činnost půdy i roz
kladný vliv tepla, avětla a vlhka na živiny v půdě
obaažené, anebo hnojením dodané. Současně se vy
trbá meců i plerel zničí, neboť se vyvláčí a pak
vyhrabe. Tyto výhrabky lačin dobře ne hodí k za
lošení kompostu lučního. Pakli louku každého
jara povláčíme lučuími bracami a občas pohno

jíme, sklidime dobrá píce více než dvojnásobnouu.

Mrkev píemí je výbornýmkrmivem v době
zimní a zároveň nabražuje zeleň i jako léčivo pů
sobí v chorobách zažívacího ústrojí. Hodí ne vý
bormě pro všechna zvířala, zejména však působí
smsmenité jako píce zimaípro králíky, klisay.
Drůbež sekanou mrkev, promichanon otrubemi seb
brotem,.teké ráda sobe. Unás mrkevse daří
Šade a výnos dává jistý a znab1ý..



v každém bospodářetrí třeba merkev pěstovat na

polí pre dobytek paávě tak hojnou rodajeplcní, ba ješté více ze doporučaje,

» .

„Sušené mléko: abíranézabývá velkého

výzaemu p výživa lidu. Obydejnýmzpůsobampřipravené polévky zazmalené, omáčky, krupice,
semáková kaše a p. neobsebují dosti bílkovin,ne
stačí tudíž k náležité výživě důlojetva. Když se
do nicb přidá něco práškumlékového ze sblranéto
mléka sulením zís „ nabadou ony pokrmy
takové ceny výživné, jakou má brachová polévka
nebo kade,-ale je mnohem lacinější. Také suchary,
jež upeštay z těsta, do kterého přidáno

. prášku, jsov výbornom živinom "jek pro dělnictvo,
(ak"i prevojsko sid. Já tefly sušení mléka obí
raného velkou budoucnost a mlékárny, jež nemají
dobrého odbytu na mléko abírané, mají sušením
k účelům kuchyňským“ nový sdroj příjmů jistých
a přiměřených. .

Proč solíme? 34) není, jak so
mnozí domnívejí, živinou, mýbrž důlešíton sou
částkou zvířecího těla. Nejvíce soli obsahoje krov
a pak chrupavka. Také šluč a žaludeční šťávy
obsahují- mnobo soli, jež výdatně působí na zry
chlené zažívání a ryměšování látek, tudiž svíře
nemůže ne řádoč vyvinonti, nedostává-li v míře
náležité noliobyčejné v píci každodenní. K toma
působí sůl jako drášdidlo i kořenidlo, zvyňuje chu“
k Zrádln a pití, urychluje oběh krve s obrání za
živadila před poruchami a chorobami. Z těchto
důvodů je solení pícu do jisté míry nozbytul po
třebné a velice ušitečné. Nemírné solení všsk,
jakokaždá jiné nomírnost,štodí.

Ziožna v Hrado Králové
úrokujevlady 49, až4,9%(lo výpověši.

Veškeré půjčky za nejrýhodnějšíck podmínek.

Školský obzor.
Poměr škely k náboženství. Zase jednou

pověděl orgán pokrok. organisovaného něltelstva
(19. ledna) několik upřímnějších slov. Zemská
školní rada ve své výroční správě o českém škol
ství praví dle staré šablony: „Také mezi svétským
a duchovním učitelstrem byla až na řídké výjimky
dobrá a vzájemná ochota na prospěch výchovy 8
vyučování školních dítek“ Taková fráze sostaví se
dle staré fazony, aby vlk byl nasycen a kuzs zů
stala celá. Leč „Čea. Učitel“ odpovídá: „Není na
většině škol vsájemné ochoty (i zemská školní rada
bojí se tu řící sbody l) na prospěch výchovy mesi
ušitelstvem evětakým a duoborním — ne, takové
ochoty tu není, nemůže a nosmí býti. Do školy
vstupuje kněz, představitel jiného kulturního světa,
nežučitel... . Aještědále. Kačózpřichásí do
školy jako člen organisovaného (!!) dosoru kleri

kálního nad učitoletvoim.(Tak Vědytpřeceta
kový. „orgnaleo dozor“ jest naprosto sbytečný
©.době, kdy tisk valné většiny učitelstva vyhazuje
náboženství a kněze ze škol, kde nejsou ošjak
twestání učitelé ti, kteří sonhlesné o Macharem ná
bošenství katechatovo prohlašojí sa „jed z Judey.“
Tu jest přece příliš jasno, než aby bylo teprve
potřebí nějakým „klerikálojm dozorem“ pátrati po

. omýšlení e učení jednotlivců) . . . Kněs vyhledá
-sl již příležitost, aby ko arášce došlo (učitel ni
dest?) kněz potřebojerozporu aučitelem“ ; (n0 —
gěkně děkujeme! Který kněz poznal mstivé koyfy

| org pokrokářů, ten ai dá dobrý posor, abyo netýkavku nezavadil. Jen velikou, aš po
ahybenou anášelivostí dachovenstva se stalo, še
gyní pokrokářští učitelé tak drze dovedou proti
katolicismu s učitelstva neorganitovanému vystu
pomati!) A slyšme dále! „Vzájemná ochotaažitel.
tva světského a duchovního ve věcech výchovy a
vyačování nestamenals by nic méně, nežli dobro
volné podrobování se duchu, který kněz přináší do
školy. Nedá se nikdy mysliti, še by kněz opačně

boval se duchu, jejž do školy přínáší učitel.. .
dyby okresní 1 zemětí dozorci školní byli du

Brně volnými lidmi, cítícími česky (po ferterov
-aka?), kdyby nebyli dobrovolnými nástroji cizí

vačné nestvůry klerikální, pak by docela
jnak konstatovali pravdu o skotečném poměru

učitelem a knězem na škojo.“ — Zde nutao
„ee Učitele“ důrazně zakřiknosti, aby nepsal tak

ráznou lež proti vlastní skušenosti. Vědyl
de orgán organisovaných má dobře vědět, co

1 konservativní něltel od mladého „pokrokář
úého“ panáčka, který v pevné naději na obranu

inisaoe | inspektora zanedbává křiklavé své
„Agjiílnnosti a řídícího neposlouchá. Faktum jest,
„B 'sakoušejí od některých imepektorů právě a16

'imití uěřtojékonservativní;Joa přece vysloveníkáříj mezi inspektory. pokrokářiti

elé na žemborecka noh o bezohlednouuci vyhlásiti proti učitelůmjiným, pak Jest

| -skuacejnonájší,: kama, se vlagíně u-cás nadr
=. „te (7 ná sb “ “ “ n 5 „s JJ

.
. 
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Zuje. Aleproč opatrní avoslafní inepektořípodali
o dobré a vsájemné ochotě? Aby ne

ylí pak vyslýchání sami, kde jest sřídlo noochoty
a ovárů. „Říšský sákon Školský nice mluví o né

božensko-mravnínfehově šrolní mládeže, ale Jináknechává celý pro nábožensko-mrávní výchovy
otevřený, nevyjasně.ý . . . Jaká to má býti ona
nábožensko-mravoí výchova?Snad ta, kterou hlá
sal ve svých učebnicích paokrácký Drozd? Směr
toboto „náboženstrí“ Drozdora, Jemelkova a jiných
je lado , še štášíti so ho musí kašdý učitel
a Bebylo vědomou nepocšivostí, nebo nískou
sbabělostí aby vlivy tohoto „ndbošenství“
val ve škole jako spolupracovník knčsův. Právě
opak jest jeho povinností: paralysovatí knčzovo
působení ve škole intensivní, silnou činností, kte
rou ze škol mají zbudovány býti dílny nejušlech
tilejší lidskosti, síně, z nichž budoucí národ vy
cháseti bude voločjší a kultarnější noži gonerace

Předchozí. Učitelatvo nesmí jíti za nemyslitelným
antomem nějaké t.zv. chody s kněžstvem, ať dnes

Jakýkoliv díl učitelstva z příčin ponížené nesamo
statností mravní tak čiBí. Daševně neodrislé uči
telstvo neponíží nikdy úkoly za nositelku snah
klerikáloích a nikdy nezapomene, aby jakoukoli
„ochotou“ uvolňovalo ve šk-le reakci pídu“ Na

Skorofepšebom Kolontjako vykoukoýketým atj ý ha
sardné hráč ©Jestliže slova, napoaná + učebnici
Drosdové nejsou pravdivá proto, še Drosd křes
fansky nežil, pak by ge mohlo říci, še téš scela
špatné vyučoval počtům mládoš svěřenou učitel
Kudrnáčaše týš sločinecučilděti spíškrást neš

podlivě A odvážil se prohoditi takový ne
smysl očkterý katolický časopis? Zásady křest.
náboženetví zůstávají pravdou, ať jí učil kněz
bodný či nehodný.Základní pravidla vědecká jsou
stále pilíři vědy, ať jim učí řádný učitel či zloděj.
A ta hadí jízlivost, která hned vedle Drozda staví
Jemelku! Ale účel pokrokářské výmlary a že
loby jast ještě daleko hlebší. „Český Učitel“
strká pracně do předu osoby, aby zošklivil kato
lické zásady vůbec — ty zásady, jež nevymyslil
ani Drozd auj kterýkoli novověký katolický kněz.
Toto oynické čachrářetví odeusuje se samo. Uka
zováním na kněze chybujícího chce pokrokářský
tisk lháti, jako by pravidla naší víry vedla k ži
votu špatnémo. Kdo jen učitele meho knčse vybísí,

oby věší šíti děti dle vsoruDrosdova? „ČeskýUčitel“ staví se nevidomým Prý není vyjasněno,
Jeká nábožensko-mravní výchova se paragrafem
myslí!! Nechť tudíž vozme na vědomí, že zákon
ten vydán v době, kdy nebyly celé davy volno
myšlenkářakých fanatických učitelů, kdy učitelé
věděli, že jest potřebí utrrzovati děti v určitém
náboženském vyznání. To je přece vidět « roz
hledny. Či už učitelé stanovili arčitě pravidla ně
kterého mimokřestanského vysnání, aby nemusili
mládež vésti zrovna ko křesťanství? Nechtějí-li
míti snášelivost ke „klerikalismn“, jak si před
stavují náboženskou výchovujinak? Á po novém
oterteném prohlášení bojezanechejte naprosto ne
možného pláče, kdy. se proti některému učiteli
rossóvajícímu nevěra sakročí. Vyhlásili jste boj
zcela otevřený, sami — jak patrno — své Členy
k němu zavazujete. Proč tedy s farizejským údi
vem každou chvíli héjíte některého „obožáka“ vy
táčením, že neohrožoval křesťanoskou výchovu, že
Jest naopak v té příčiněhotovým beránkem? Je

vaše přesně vytkoaté zásady. A jestliže byl útočný,
jestliže spolupůsobil ktoma, aby práce duchovního
byla mafena, pak se provinil proti přijaté povin
nosti a nesmí se diviti, jestliže strážcové zákona
bdí nad tím, aby stávající paragrafy nebyly po
kládány sa náladové žerty. Lidé, kteří ohtějí vy
puditi ze školy knčse všecky, dávají se do useda
vého p.áče jako vymaslené děti, jestliže se po
hrozí jen některému r jejich středu, že pro Za
nedbání závazku se školy bude odstraněn. Kdyby
maření práce duchovního ve Bkole mohl atát do
volit. pak místo dlouhého zbytečného processu
bylo by líp odstraniti náboženství ze škol hned. Byl
by „pokoj“. Ale posud se jedná o to, má-li býti
ve Škole vrchním pánem nad ka:olickými dětmi
učitel mověrecký či apřímně věřící. Na obojetnosti
a nedůslednosti přestati se nesmí. A veřejná výzva
k otevřenému boji jest zároveň výzvou k otevřené
sebeobraně.

Bude'z nás 5000 žihadel. Dne27.ledna
na manif. schůzi Organ. učitelstva v Brně řekl před
seda ústřed. spolku jednot učitelských Mrázek:
„Dnes jsou učitelé 5000 včelami, ale po případě
bude s oás 5000 šihadel. — Známe jen dvě po
litické etrany, jedou poctivou s druhou nepoctivou,
6 sice dle toho, jak se zachovají ke škole“

souhlas a potlesk). — Tu máte ono
velké vlastenectví pokrok. učitelů! K dobrý

pegorovate uznává, že učitelské platy nejsou ve; leč očitelé by měli pamatovati, te v národě
jsou také stavy jiné, které potřebují vydatné pod
pory k zlepšení existence. Učitelé vidí jasně, de
sadlužená země ma ten čas nemůže dělati divy a
že její zadloáenost stoupla velice právě zvýšením
učitelských platů, jež se atalo před řesti lety.
Nikdoučitelům brániti nemůže ve snaze po lepších
platech. Leč rozhodaě ne musí odsoudit ý
spůsob učitelské žádosti. Učitel, který má v jiných
vratvách 00 uejvíce posilovati vlastenecké nadšení,

telstvabude5000šihadel.Ergomásenárodnač
těšit. Mimo Němce 5000 „národních“ žihadel bude
se zabodávati do těla národe. Kdyby taková od
vášná slova byla procotena ve stavu jiném, Imed

ofcislní kruhy národní volaly smělce k po
ku. hned by se řeklo, še nespokojenci tolik

bouřlíví nemají soucíta se zadluženou zemí. A jak
obratně se nastrkuje slovo „škola“ za slovo „ači
telská dlaň“! Neodhlasuje-li některá strana svý
šení platu, pak tím nedává přece ješté na jevo
odpor ke školo samé! Tedy taková strana nemusí
býti ještě nepoctivá. Kd,by začal kaplsn pro svůj
malý plat obvihovatí katolické kraby z melé ná
bošnosti“ hned by se roslétly p> oelé Moravé
prakavky blásající, že kněz dělá všecko pro kšeft,
Že ma jde vlc o vlastní kapsu než o náboženetví.
Uražme, 00 se má dle přání učitelstva státi hned.
bezodkladně, bez náležitého zřetele k poplatní
síle moravských krabů jiných! Nejaižší plat uči
tele na venkově by činil ročně 2160 K, nejvyšší
pak (r místech do 10.000 obyvatel) mohl by vy
nášeti 5490 K, v Brně 6904 K. Nynější náklad
na platy učitelů již na rok 1910 činí celých
19654000 X. Lsč jakmile by bylo odblasováno
žádané zvýšení, stoupl by náklad nejméně na
25,080.000 K. Může se tak značné zvýšení odhla
sovati ibned, bez předchosí úpravy zemských Ú
nanoí, bez důkladného vyšetření, jaký náklad by
byl spojen 80 zvýšením a odkud jej hraditi?
Zemský dlub za nynějších poměrů by rok,od roku
vzrůstal úžasně. Ale pánové slibují, že v národě
budou předatevovati ze samé obětavosti a lásky —
5000 šibadel! Jestliže moraveké pokrok. učitel.
otiskuje docela tučným plsmem apel „nenechte nás
kladovět,“ pak dokazuje, jak pilná odkoukalo dry
účnickou taktiku 800. demokratů. Že by ačitelstvo
docela musilo trpěti hlad, to přece neuzná ani
žádoý poctivý pokrokář. Milnvení o hladovícím
učitelstva jest urážkou jiných českýchpoplatníků.

První katolický ústav ku vzdělání
učitelů v Bubenči u Praby — otevřen zatím
první ročník — umístěn jest v provisorní místnosti.
Ústav jest současně intornátem. Škola a internát
celkem pro 300 osob; náklad na atavbu jest ve
liký, na 600.000 K, nečítaje výdajů na zařízení.
V ústavě vzdělávati se budou světití učitelové.
Professorský sbor řísením Školských Bratří, kteří
mají více učitelských ústavů (v Rakousku Stre
bersdorf, Feldkirch), s velmi dobrým prospěchem
připravuje tyto pro jejich odbor učitelský dle nej
lepší problonbené osnovy. Pro kandidáty jest zří
zen stálý kura řečnický. Zřizuje se i knihovna pro
kandidáty se zvláštním zřetelem k náboženské a
pologii a sociologii. V internátu jsou jim k dis
posici všechny katolické noviny a brošary. Žádá
se od nich, aby so cvičili ve všech společenských
zábavách; sami si aranžojí divadelní představení
a koncerty, jakož i vycházky poučné | Dostávají
návod a povzbuzšení k vypisování si glos z četby
a řečí pro budoucí sociální činnost prospěšných.
— Katol. učitelský ústav bude drahou klenotnicí
národa. Odtud se rozejdou Bohem nadaní umělci,
aby sušlechtili a Bobem zase nadchli naši mládež.
nad niž pokladu cennějšího ani rodina, ani celý
národ nemá. V rakou učitelů jest osud a štěstí
rodin a národe. Jest tedy povinnosti všech uvě
domělých ketolílků, aby se toboto katolického
učitelského ústava ujali. Stavba ústavu toho
stoji tolik penóz, ale téch ge nedostává. Nějaký
dárek zo sbírky přizábavě, .sobůci, veselce, nebo
vořádaný na ten účel koncert, divadlo, večí
rek s tombolou, loterií vždy bude vítaný. Sbé
raci list může každý dostati na faře nebo sí oň
dopiš do Bubenče. Katol. učitelskémn ústavu to
muto prokázal by veliké dobrodiní, kdo by v této
nejtrapuější nesnázi do stavby půjčil třeba jen
menší obnos; třeba 1000 neb 100 aneb jen 60 K
na úroky. Po dostavbě každé části dá banka ú
stava ibned na tu číst velikou zápůjčku bypoteční,
a s této zápůjčky zaplatí 00 pak ty menší sou
kromé zápůjčky. První katolický ústav pro vzdě
lávání učitelů v Bubenči u Prahy.

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýakem,
jakož 1 její všeobecná obliba odůvodňují se vý

tečnou jakosti výrobků firmy
Jindř. Franockasynové

v Pardabicích.
Doporučujeme tento domácí výrobek co nejvřeleji.

Sociální besídka.
Sec. demokraté českoslovanští mevol

miky vídeňských Němeů. Odborovéorganisace
ruie byly v úplném vleku vídeňského semity
Adlera skoro až do r. 1896. Vedení ústřední
bylo úploě německé, ačkoli členetvo některých
odborů bylo převátnou většinou české, Spolkové
tiskopisy byly buď německéneb) nejvýšSesko
pětecké. Administraci vedli skoro výhradně
Němci a židé; Čech zastával přitom obyčejně
nejvýš místo sluhy nebo písaře. Ba orgamisace
obchodních sřísonců měla do nedávna svůj odborový
list pouse německý. Konečně vondrazi čeští, ne
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tmobonce snésti jiš zpupnost námecko-židov
ského komanda, začali sakládati něktéřéodborý
samostatné.

Na Moravě zůstalo však i tehdy pod
danství velice tuhé. Ns př. Hybeša senoslý
přítel Macbarův Krapka z velkého vlastenectví
nemohli se nikdy obodpouti « volnější sekcí
pražskon; libil se jim dále vídeňský centra
hismns.

Když v r. 1806 přišli delegáti pražských
ústředí na sjezd české so0c.-demokraciedo Brna
a navrhovali, aby 60 moravské organisace při
dělily ku Praze, byli co uejostřeji a nejdů
raznějí odmítnnti. Když však vůdcové mladší
viděli, že členetvo ne booří, tu začali konečně
pracovat proti germanis. "ústředně vídeňské.
První to byla odborová orgenisace obuvoíků

vřený boj,
Došlo k pradkým a vášnivým sporům ve

straně i a Němci. Ba došlo tak dalako, že bylo
Usneseno vylončiti ze strany časkc-slovanské
ty orgaoisace, které by se nechtěly od Vídně
odloučiti. Liberální časopisy české pěly úly
„zdravému houtí českéma v dělnictva“

Ale soudrozi couvli a navlékl) chom.ut
Adlerův zase. Dne 1. ledna 1910 konala se
v Brně porada soc.-dem. organisace, nanáš byla

proMlájna kapitulace čes. irátory vdvidakoký něneo"ými centralisty a german mi. Po
rada se úsuesla. že čeští soc demokraté mohou
odborové patříti k německé komisi ve Vídní a de
ve straně se a loho mesmějí vyvosovati dádné

ddslečšy. toho usnesení zůstávají odborové ur
gAnisace 800.-dem. v podračí učieckých tídů.

má k rudé organigaci zachovati. Jak často ném
spílá extrasvlustenecký tisk, že jsme „černou
Internacionálou.“ Zatíin křestanští čeští dělnjci

rodní, před německými křest. sociály české
dělníky varují a navazují styky s jinými slo
vanskými organisacemi. Nechť tedy každý český
dělaík vstoupí odhudlaně do „Všeodborového
sdražení křesťan. děřototva se sídlem v Hradči
Králové“

Náboženství věcí soukromou. | Radé
„Truutenaner Echo“ dne 28. ledna napsalo:
„Přede vším jiným jest (soc. demokratům) po
třebný jistý stupe přírodovědeckého vzdělání,
který člověka osvobozuje od bludo víry a 20
tority. Ovšem jest v našem pregramu věta, že
jest náboženství věcí soukrcmou, véskutečnosti
však řádným soc. demokratem nemůše býti nikdo,
kdo se řídí příkasy nějakého vládnoucího nábošen
ství.“ — Aš přijdou 80c. demokratičtí podvod
nící 8 tvrzením, že jim jest "náboženství věcí
soakromou, přistrčte jim před oči i hořejší
věta. —

Jsou prý největšími nepřáteli kapita
lismu. Aby to dokánali, vyvulali soc. demu
kraté lehkomysinou stávka proti bobatéma tu
vároiku Popprovi v Chrudimi; leč tří čtvrtiny
dělnictva neradého chtěly pracovati a proto

bylo dělnictvo od rá váno tak,

byonutnopovolaliK kavos ot
ač továrník po na K edaných boratické družiny dal do růsnýc
Bižšoní,zuěbof vyjímime: „Švat čeakoslotůn:
ského obavnictva plakáty prohlásil, šé v mé
továrně se nesmí pracovati, zároveňí věsk

střednictvím hejtmanství a parkmtřovajéhoúřadu chradímského vyjedaával o přijetí

Johanig skrzepoltti oké a Řvoieoké
dy domáhá se, aby ce býja odotodpenav bojkotované tovýrné a to za dtůrých podůní

nek. . dýmokrátický tisk vášňivět line ča
padá, oa ouzí mé zboží, ale tité stravy
00c. demokratická v C mi olastnoručném dopi

sem s 12. ledna 1910 jse u mne 0pené
ditý příspěcek pro fomd jimí ařísovamý,a když
"chrudimětí s0c. demokraté v. r. 1907 počali ge

| stavbou svého ppt ot o šádali„odemnena stavbu peněšilý příapí a ochotné a)
přijali 1000 K.* — V „Nár. Listech“ uveřejočno
toto zasláno již 30. ledna. V táboře rodém po
tomto projevu otlšení veliké u — horvivé pře
mýšlení, jak by se daly kolem té kašky nama
lovat oroamenty. Trvalo to dosti dloabo, pro

toše „Právo ljda“ teprve 2. února dy čtvrtý
den po Prohlášení Papprově) n apealo
NazvaloPoppre „žpapn m kapitaliialon, kterprý myslil, že za dar 1000 K nebudou požu-©
dosati dělníci pak vyšší mzdy. Adále vyčetlo'
„Právo L“ „Nár Listům“, prod vůbecsasláno |

P,"pprovo uveřejňovaly. Takovými bod tedyradí milovníky pravdy! Prý „slušný český list
nepřijme od německého továroíka (najednov
puddací Adlerovi projevojí tak veliký vlaste
necký útlocit!) útoky na své polit. odpůrce.“
— Ale což jsou-li tito odpůrcové sam! nealušní?

Jak soc. demokraté jinde stávkovalí.
Čes. Slovo“ přináší tuto správu: „Soc. demo
kraté spolu s neodvielými aocialisty předložili
továrníka Gulentagivi požadavky sa zkrácení
pracovní doby a zvýšení mzdy. Guteoteg po
čadsvky dělnictva zamítl. Veškeré dělnictvo
zahájilo stávka. Říšeký svaz obovoického děl
nictva z obavy před dloubou stávk.u a před
vyplácesím atárkových., pydpor svolal společ
nou schůzi na které zvoleni: byli sáptupcevá
obou dělnických stran, uby s továrníkem vy
jednávali. Před továrníkem však soc. dem:
kratičtí delegiti n přítomoosti druhých pro
hlásili 8 drzostí jim vlastní, že s touto stávkua
nesoublasí, přídavku žádného nechtějí a jsou
ochotni vrátiti se do zaměstnání za starého
canníku. Továrník jejich nabídka přij |. Veškeré

c. on

gátů, a když zvědělo o výsledku jednání, s roz
hořčením a kletbou vyprovo.ilo podařené de
legity i 8 jejich sekretáři ven. 9:0, demokraté
pvčtem 17 zapomněli své mezinárodní dálnické

bouřlivého odporu obrovské většiay dělnictva
práci zabájili, Vídeňská policie jim dělá strážce
a vodí je do továrny i z továrny, Ale stalo ne
ještě: váco horšího. Oni stávknjící dělníci, kteří
se za stávkokaze nepropůjčili, ale byli řádný

r č'enyPíškého n od jeho galotení byli
pokledpika fkého svazusonát. Nojedlého

p“ jn Dérokyna stávkovog podpora odmítnati. ěli Jste jíti s ostatoími a mnácti pra

covati“, bylo jim od orědí Stávka 6burnie hodělalotva ve Vidoí ost neflopifim čbrazém,00
sociálcí dedokraté pro dělnictvo snamenali a
kém sč sabů tojich tmerinárodní dělnická soli
dařita. Rakoaští aneiálnídemokraté jsoa všsdo
stejol: m vás v Čáchách, j ve Vídni, i jinde.
Tsto dva případy jsou pro dělnictvo velice pc
něné a stojí proto za úvahu.“

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Rudolf Hacker, c. ak. lesmistr vHradci Králové,

z vlastních rozaáklých školek, obzvlášť:
emrk,. borovici, mědřín,jedli, akát, dub oby

čejný a americký, borovici černou, hedvábnou,
tůju, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, jilmy,
buk, lípu, hloh a mnohé jiné druhy, též na živé
ploty doparků a £ d. —Balení do mechu

zdarma, koše v ceněvýrobáf. Žádejte cenník,
, který obsáhůje krátký a jasný návod pro ne

odbornjky, Sazenice jdou dráhou jako rychlo
zboží skoro jem za cenu zboží nákladního.

Josef. Štěpán,odborný pózlačovač pro práce

Ý Parďublelch,
„doporučuje závod svůj veledásiojnéma da
(venatva a sl. patronátním úřadům k opravCproshvovmT“

oltářů, kazatelen, křížovýchcest
1 veškerýchchrámovýši předmětů“jakoži

k oprav niků, železnýchFóbhích křížů,
alacení Ni a různých předmětů vonka:20 málo

majících zaceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová. chrámová zařízení
v každém slohu m provedení čistě uměleckéh.

Plány a pak zhotovují úplné bezplatně ©
k ústnímu j ní dostaví pojádání taktéž

beznárokuM.ové:
(Mnoho pochralných“ uznáti po -rhčs a hronzové

atátní ©mele Jie z výstavy v Pardabicich.

UWY>Závod založen r. 1808. -gl

Návod: =—

Vyčisti důkladně lampu, vtábní nový knot,

ry
zdra“

vyloučeno. 1

Hiavní sklad

:Meróvu a Slezško:



. Předplatnéna čtvrt roku2 K 60h
Číslo 8. | » na půl roku6K —h

V Hradci Králové, dne 25. února 1910.
Insertysepočitajílevně.

Obnova vychází v pátek v poledne.

Dělnictvo křesťanské a sociál.
demokratické.

Ze příležitosti jubilea Beblova anaží se
soc. dem. listy dokazovati, jak dloaholetá práce
jejich vynikajícího předáka přináší hojné plody,
jsk na stromě vssreném raší stále nové vý
honky a papeny, jak strana na dráze tohoto
marxisty pobračnje neochvějně dále. Leč —
nadšení jest velice nucené. Teď po dloúhých,
trinmfálních bojích bledne rudý karafiát etále
vice, vůdcové potají věší blavu a 8 hrůzon
patří na to, jak „zastaralé“ křesťanství dovede
se starati o dělnictvo praktičtěji a lépe, než
honosní vyvolávačí radých hesel. Ztracena ve
liká ormáda v Německu; při posledních říš
ských volbách pozbyli soc. demokraté celó řady
poslaneckých mandátů. V Dol. Rakousích s
zvláště ve Vídni volby říšské i zemské doků
saly, jak rodá bašta jest chatrná. V Čechách
největšího, aspoň zevnějšího triamfu se dadě
lala soc. domokracie při mocných demonštra
oloh r. 1906, při říšských volbách a — zakou
pením paláce.

Nyol,kdydělnictvoa svedenývenkovský
Hd při stoupající drahotě vidí, jak bylo jalo
vým ujišťování soc. demokratických kaudidátů
poslaneckých, kdy se vidí, že po slibech přišlo
veliké zklamání, začíná ce střízlivě uvašovati;
a chladná rozvaha širokých vrstev, vymaňnjí
cích, se x fanatismuo, jest největší rancu pro
radou organisaci. Beblův zkostnatělý program
byl blásán příliš dlouho v čase, kdy ekuteč
nost ohlašovala $enně opak sociálního vývoje,
předpovídaného Beblem s Marxem. Živnost
nietvo a Folnictvo re organisovalo, stavy střední
vůbec začaly bojovati s úspěchém proti vše
pohlcojícímu velkokapitalismu. A tak sociál.
demokracie, aby se održels, prochází celou
řadou nedůslednosti.

„Právo lidu“, oslavajíc Bebla, napsalo:
„Česká demokracie jest a na všdy zůstane
čistě zásadovou, třídní stranoa pracujícího lidu,
věrnou součástí Internacionály, neochvějnou a
neústupnon v boji nejen sa okamžité reformy,
nýbrž také za konečné revoluční ojle socin
lisma“. — Leč „Právo lidu“ 80 nepřisná, jak
soc. demokracie provádí v praksi rudý kate
chismas — erfartský program. Soc. demokraté
přece svojí agitaci nalebají na měšťáky, aby
podporovali jejich tisk, rudé listy přijímají
spousty kapitalistických insertů, soc. demo
kraté žebrají sa příspěvky u bohatých továr
níků — hlavně židovských; soc. demokratické
konsumy jsou v čilém spojení 8 velkokapitali
stickými firmami.

Právě po konfiskaci církevního jmění ve
Francii mohli ge dokonale 800. dem. přesvěd
čiti, že zdroj blahobytu nebade pro dělnictvo
naprosto otevřen zabráním jměním duchoven
ského, ře pravá olla utiskujícího kapitalismu
věsí zcela jinde. A přece dosud židovětí milli
ardáři těší se u soc. demokratů vzácná četr
nosti, kdežto do dachovenstva se bije hlava
nehlava jako do blavní závady dělnického
blaha.

Soo. demokraté volí si za poslance i ka
pitalisty. I v tom jest viděti velikou neupřím
nost soc. demokratů. Revoluční 800. demokra
ole! Vědyť přece radi předáci jsou u minlatrů
jsko doma! Každou chvíli s něčímna né běží.
Běhá se pilněk okres. hejtmanům, k dvoraím
radům. VeVídni nebylo potřebí velikých de
monstrací všeob. volební právo, protože
dr. Adler zcela bladce omlavil potřebné věci
a vládou.

A ve Francii? Tam přece se stali mini
stry 800. demokraté: Briand, Millerand, Pel
letan, Viviani. A rudá internacionála už 60
nad tím neposastavuje; bere almužny s rakou
„sbnilých států.“ Aby se rudý kolos na hlině»
ných nohou ještě aspoň nějaký čas adržel, bledí

s0 předán zavděšiti poddaným různými drobečky, získanými na bofrátech. Nynější rudá
rakse poráší Beblovy stěžejné rásady nadobro.

bu nechtěj musí rodý čtáb v praksí sahati

k rovisionistickým zásadám Bernsteinovým až
příliš často.

Aty poplatky radých příslušníků! Nikdy
státy nevyasávaly poddané tak obrovskými da

němi, jeké vyžadají pa dělnictva soc. dem. ústřední správy. Na př. typografové masejí pla
titi až k neuvěření velký příspěvek 2 K 20 h
týdně. Na jaký velký obnos by byl pojištěn
každý člen spolku u „měšťácká“ společnosti?

Faktum nepopěrné Jest, Že na př. v ze
mích českých mladé křesť. sociální sdružení
poskytaje členstva větší výhody i finanční, než
Široce rozvětvený tábor suc. demokratický.

„Právo lida“ sice to velmi dobře ví, ale
dna 21. t. m. obytlo se vítané záminky k pře
kracování fakt. Napaalo, že prý naše Všeod
borové adražení vydalo v „Obnově“ svoji
zpráva za rok 1909. To však necí pravda, jak
ostatně z celého našeho samostatného úvodníku
vysvítá; v něm se mluví se stanoviska širšího
a několik cifer jest vyňato se skutečná oficielní,
širší správy, j v časopisu „Práce“ O

přece chytře nesáhlo k původníma zdroji. Zato
však s rafinovanou chytrostí hlásá, že „tisko
pisy a výloby správní“ dle zprávy „Obnovy“
vyžádaly si náklad 18.126 K 62 b. Toto tvr
zení však jest úmysloým podváděním čtenář.
stva, neboť sni „Práce“ ani „Obnova“ takovou
statistika nesdělily,

Ve skutečnosti — jak dokázáno ciferně,
na agitaci a služné úředníkům a cestovné řeč
níkům vydáno pouze 2985 K 95 h, na tiskopisy

pohiobné k vedení ústředí a odboček (členskéalšky, pokl. jistiny, letáky atd, 635 K 43 h.
Spřávoí výlohy (poštovně, kolky, potřeby kan
celářské, posloha, nájem) činí toliko 2007 K
15 h. Sdružení vydržaje si vlastní časopis, který
zasílá členstva zdarma. V rubrice „různé“ jest
obsažena v „Práci“ položku 0880 K 97 h; ado
této cifry vpočítány i ulošené přebytky. Proto další
vývody na základě vosprávné cifry 18 12662 K
hroatí se jako sněhulák při jarním tání. Na
jedné straně „P. 1“ žasne nad vymyšlenými
správními výlohami, pa drahé straně pak obra
tem raky praví, že při 6 baléřích týdenního
příspěvku členstva nesnese naše organisace
žádného srovnání a moderní organisací soc.
dem. stavů. Zde se popletlo „P. 1.“ zase velice
důkladně. 1%

Zato však vizme příspěvky do pokladen
rudých, z nichě dělnictvo samo užije pouze ne
patrných drobtů, které často vůbec nestojí za
řeč! Dle návrha říš. svazu soc. dem. má pla
titi dělulk vydělávající denně 1—220 K do L
těídy týdně 50 h (a nás III.tř. 14h), karenční
doba trvá 1 rok (a nás půl leta), « II. tř. platí
42 h (u nás V. tř. 10 b).

Mimo to ještě soc. dem. přís.ašník platí
ročně 30 hal. sa delegační známku. Nadto ne
musí členové býti u pojišťovacího fondn; za
to se oa nich vybírá každý týden 22 bal.
A jaké přísné zákony jsou vydány v 'příčině
těch, kteří se hlásí o podporu!

Podle toho zřejmo, kdo vlastně „vodí své
členy za nos“! Prý naše organisace „nemůže
vésti válku s kapitálem a ze stracho o sítřek

příslohaje ve stávkách kapitalistům.“ „P. L“y mělo věděti, že křest. sdružení vedlo na
př. samo stávku kamenodělníků oa Skutečsku
po 5 týdnů a zvítěsilo v ní tak stkvěle, že
dělnictva přidáno aš 409,. Jak však vedli 800.
demokraté stávku nedávno v Chrudimi proti
továralkovi, a něhož dříve prouili za příspóvek
ne stavbu, s tím se „P. 1.“ nepocblubí.

Prý „páni páteři boní se za sfekáním
nových členů do „strhání.“ Na to odpovídáme

Srahaje? úsměvem. Kolik kněží ve sdruženípracoje? Jen 50 se jich přiblásilo za přispí
vající členy. A tak „P. 1.“ jiš ee masí spřáte
lití se ekutečností, že k vítěznáma postupu

mohlo si dělnictvo křesťanské výhradně samo.
rávů v místech, kdo našidělníci nenalesají pod

pory © odbor. spo oovniciví knějí, jsou odbočky
Vieodbor. odrušení nejsilnější. A právě tam, kde
řádila e00. demokracie podlouhá léta samo

vlédně, odpovídá nyní dělalctvo hromadnýmpřistapováním k sdražení našemu. Tedy děl

pictvo vlastním iostinktem, vlastní bystrost
rozpoznává čím dále lépe, kde nalezne oporu
jistou a upřímnou.

Všecky pokusy o zastavení rozkladu strany
80c. demokratické jsoa marny. Šarové násilí,
jímě trpl v továrnách dělnictvo jiných stran,
pomůže soc. demokracii jen na chvíli; moderní
káznice, třebas by byla polepena sebe vzletněj
šími hesly, nemůže míti v čase nynějšího dlon
hého trvání. A že náš dělník trpl v továrně
naplněné soc. demokraty často bůře než v sku
tečné kárnici, ta pravda nedovedoa zataŠovati
ani nejlesklejší rudé fráze o lásce k proletari
átu, o svobodě a rovnosti.

Stařec Bebel s bolestí zří, jak se jeho
dílo rozpadá. V Čechách rve nár. socialismus
800. demokratům příslošníky po stech, ba pu
tisicích. Našincí mohbutní, takže v několiku
málo letech tvoří « zemích korany České hrad
bu 40.000 příslašoíků. Z tobo patrno, jak živuá
miza křesťanských zásad osvěžuje znova rty
zemdlených, přináší sílo a spokojenost tam,
kde byla rozarvanost. Jedině křesťanský de
mokratigmo3 má badoucnost.

Volné listy.
Dčtský nápis. Machar 8e ježí a rozčiluje:

„Dovídám 80, milý Reyle, že nějaký taškář
bájí zuřivě v páně Doubravově Obnově evan
Gelia proti mým výkladům a zase mi nadává
při tom jako opilý plavec. Ale já stojím vsdor
všem(!) citovaným Strauasům s Harnackům na
svém. Všechno to jest Spiegelfachterei, cynis
mas, darebáctví, oblapování lidu, komedie.“
Jak patroo, Mechar jest přítelem silně vyja
dřovaných myšlenek a nehorázně pohlavkované
češtiny. Žádáme ho však slašně, aby byl také
přítelem pravdy v ten rozam, že mu nenadá
váme, k.nstatujeme-li o něm pravda. Neboťod
kdy lze nařknouti z nadávání toho, jenž pře
svědčajícími doklady dovozuje lidskou nevě
domost? A přetřásá-li se v novinách nevědc
most obyčejná, jak lze mlčeti o nevědomosti
tak neobyčejné, kterou široko daleko slyne
Machar? Vždyť všechny naše články, mimo
jiné, mají také ozřejmovati, že přednášky Ma
charovy o křesťanství a antice byly a jsou cy
nismem, ohlopováním lidu a komedií. Vždyť
přece sám Machar v „Čase“ se ozval proti eti
ketním enfemismům; rozhodl, že každá věc se
má nazvati pravým, třeba drsným jmónem. A
vlezl-li nám syn Heliův tak talentovaně pod
nůž, nepomůže si ze zbědované situace své ani
šablonovitým vzorcem, v němě častaje nás vy
trvale opilými domovníky, podumky a plavci.
Ba a soudného obecenstva nepomohou ma ani
jeho katolické povídky, v nichž ve velké mo
tanici slov pozorovati jest až fysický zápas o
nějakou myšlenka a v nicbě spisovatel počíná
si jako kapr, vypouštějící ve vodě babliny
zkaženého vzducha.

„Pončují vás o všem možném. O morálce,
náboženství, dějepisu, pornografii, jak to stádo
v Obnově běží.“ Kýho výra! Machar chce roz
dávat z prázdné mošny! Ale jděte, Machaříčku,
nepovykajte tak chlubivě jako chlapec, a ne
stavte tak okatě svou inteligenci do umělého
osvětlení, neboť zejména na vás hodí se prosto
národní filosofie, která vypravuje, jak tí ohudí
o to jmění přišli. Konečoě jaké pak pončo
vání, když nafoaklý měch jest již propíchnat
a muosilnotně splasknouti! Nikdy nezatoačime,
abychom byli zařazení mezi lidi, kteří na před
náškách Machbarových dali se poučovati, neboť
máme ještě kus sebedoty a nechceme na banba
českého národa rozmnožovati nokalturnost,
která se v záři helénského slunce čím dál víc
provaluje.

Že ovocem přednášek Macharových bývá
naivní pomatenost, dokázal pokrokářský básník
v „Čase*, v němž nadšené pozdravuje blížící
se již dobu antického života. Vlastní okolí
Maobarovo zaviňuje otrookými poklonami a
mičením, fo žádné pochybnost ho neobtěžaje
a že neomylnost čím dál víc roztahuje 56



v jeho přednáškových dekretech, ješ mají po
život.řizovatí. obaz jest jako v

pojatýúm Jestj aje z mda joues

Pejněsám wbyobdivoviů. “
Jak jan nynější společnosti vě spo

lečnobt antickou Machar provede, bení posudznámo. O nějakých jeho konferenoiuhse stát
níky a panovníky není v novinách dosad zmín
ky, a perlamen určité resolace také posad
a al. V Abi bylo potřebí čtvrt století,

« savrbovan ústavních oprav proveden
jljen zlomek, cie mosila léta požívati

6 revoluční křeče, nežli dodělala se kon
stituce. Proto nebude tu jen tak na zavolání
to, co Machar na přednáškách jmenuje anti
okým životem.

rookaknjí ovšem také hlasy, že ústavyantických států, všechna jejich sociální zaří
zenl, svyky,nábožesků 3 Inravní
právě jen pro antické tehdejší občany. Dnes
prý jeou jiní lidé, kteří pokusů na sobě pro
váděti nedají. Vábavé pochybnosti tyto věsk
Machsra nezastraší, neboť dobře ví, še velicí
mužové se světobornými myšlenkami svými
bývají obyčejně od vrstevníků nepochopování.

ezbývá mu tedy, když jiš chce ideály své
stoj co stoj oplatniti, než aby ei občany pro
antický život nějakým způsobem vytvořil. Ta
kový obr, jenž drtí křesťanské století, po
kyne jen kouzelným proutkem, a bytosti takové
už so nějak pohotově narodí. Ale bude k tomu

třebí dvou patron. Dle jedné patroay bude
charovi vytvořiti vrchních deset tisío ari

stokratů, svobodných s zámožných občanů,
kteří budou míti hojnost statků doševních i
bmotných, a dle drahé patrony pořídí ei ně
kolik milionů otroků, aby bavili své pány bar
barskými divadly, živili prací svojí jejích pře
pych, jejich rozmařilost a rozkobnictví. Po té
drahým zjedoodušením, stejně nesmírným, jsko
bylo prvé, vpraví těmto otrokům přesvědčení,
že lidská důstojnost a občanské avoboda jsou
jen prázdná slova, vynalezená od hlapáků, a
že homanita jest jalovým heslem čosáků, ží
jicích ve XX. století po Kristu. Tohoto pro
zíravého a opatrného poučení nesmí Machar
o živý svět opomenouti, neboť jinak za nic
mu neračíme. Jen chybičkn při tvorbě těchto
otroků učinit, — a již vyvstane mezi nimí ně
jaký Spartakus a promlaví jim do doše asi
takto: „Uvažme, kdo jsme,a ačítejmese! Není
nás více než našich utlačovatelů? Co jsou vaši
páni? Hratka patriciů, jejichž domy plníme a
kteří žijí posud jen proto, že nemáme odvaby
popadnoati je pod krky, abychom je udnsili.
A jest-li tomu tak, jak pravím, máme-li sfla
velikého množství, jest-li téměř všecbuo lid
stvo otrokem nepatrné menšiny, hrající si 8
námi a zle užívající všeho, co nám překáší
pozdvihnonti se, rozpřáhnonti jednou pale v
tomto světě a žádati na bozích, aby roshodii
mesi námi a našimi otiskovateli? My nemáme
jen počet, máme i inteligenci; mnozí z nás
naučili své pány, nebo učí jejich děti vědám.
My vime, co oni vědí, a co vědí, to mají od
nás. My jsme je naučili oné výmlavnosti, 8
níž chodí na forum, aby 8 něbo ovládali celý
svět. Konečně máme více, než počet a intel
ligenci, my máme právo: neboť kdo nás uči
nil otroky ? Kdo rozhodl, še nejsme jim rovni?
Kde jest důvod našeho otroctví a jejich suve
renity? Jest-li tímto důvodem boj, nuže, pusť
me 80 do boje i my, zkusme jednou Štěstí a
zasluožme si odvahou, aby ge štěstí vyslovilo
pro nás.“ Opakojeme: Jen malou neopatrnost,
a všecky vznešené plány, jimiž Machar míní
oblažiti člověčenstvo, obrátí se v prach a
popel.

Pozoruješ již, čtenáři mílý, kam s touto
catirou míříme. Hesla XX. století, beslao savo
bodě a rovnosti, ozývají se ze všech časopisů,
ze všech vesnic, nároží a ulic — a pojednou
vyskytne se člověk tvažící po dobách, v nichž
miliony bytostí lidských otročily. Volá se:
„Dokud bode v celém národě jediný občan
práva zbavený — dotud nebode celý národ
sdráv a nebude hodeu ovobody a vývoje! Tou
žíme po svobodné přítomnosti a budodenosti“
— a tu přichází básník a národul věštec, jenž
vztahuje roce po minulosti, která měla právo
a občanskou svobodu jen pro vyvolenou inen
šinu. Člověk tento hovoří o uměleckých krá
sách života antického a neví zhola nic o tom,
že spodní a základní stavbou rozkošnického
života a uměleckého toho chutnání byla práce
otroků.

Jest smělá nevědomost, která se ničeho
neleká, která nenmí čísti v myšlenkách a udá
lostech, která nedovede pronikati smysl věcí,
jejich vztaby a podmíněnosti, jejich souborný
celek a jednota. Jest nevědomost, která násil
ně vytrhává jednotlivé kosy z dějin, pase na
nich své emysly a volá: „Vizle tyto zjevy,
které jsou jedinou osou lidskébo života l“ Pro
vše ostatní jest tato nevědomost elepa a krát
kým svým zrakem všechny obzory popírajic,
usiluje, aby ozavřeny byly i všem lidem ostat
rim. Tato nevědomost jmenoje se: Machar.

:
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Machor lndýtrním dějejtřáíh. Uhilhar vo
svých přednáškách tvrdí, še v Zas příchodu
Kristova antická kultora byla vynikající, císa

řové nejlepší, a ti právěbrů nodeni tasiti močbo jedu. Machar'ne
strašnéhorozporu,jajš na aráj ne

prospěch svými vývody konetrauje. Jak se
tedy stalo, že to ubohé křesťanství, na jehož

bin karakteri nemá ani dosti lov,s 0? Jak'6e přihodilo,ře ten“ ní
jed přemohl fi sílu zdatnost anti
okou a obdršel vrch nad nejlepším: císaři?
Jestliže kaltura antická dle nynějšího blábo
lení předních stráží pokrokářských byla vý
tečná a přece podiehla malátnéma „jeda“, paš
jestboindlemjinéobecnétorsenípobrokářetva,Je
jen osvicenou kulturou svílčsíme, Še jen vadělamosé
dává sílu a moo, svobodua ráj. Kdo s hymaami
Macharovými na antiokoa koltora bezhlavě
souhlasí, pak prohlašuje naprostou malomoo
svěží kaltory, bankrot její živné síly, která 6e
dá zdolati každou chvíli příšerou tmy. Kdy
bychom řekli, že v tvrzeních Macharových jest
nedůslednost, užili bychom slova, kterého. syn
Holiův nezaslohaje. Nedůalednost Ise přičítati
lidem, kteří mají aspoň nějaké určité zásady,
jimš tu cade se spronevěřají. Ale a Machara
není zásad, nýbrí nevědomost, ve které 60
smítá jako moacha ve sklenici a 6 kterými
odvužšojese pronášeti defioitivní a směrodatné
úsadky.

Za příchodu Kristova nebylo. již šádné
sociální zdatnosti, a antický život řítil se
v trosky. Byla to doba, ve které marně by se
bylo bledalo místo, kam by ae akrylo srdce
Catona s Utiky, byly to poměry, v nichž Čato
s Utiky byl oucen od smrti šádati oné avo
body, které mu žádoý kout avěta nemohl již
dáti. Když říše římská, zalošené moadrostí a
logičností svých vůdoů, stala se vládkyní avěta,
počala se hroatiti pod tíží své velikosti a v ko
rapci posbyla všech veřejných svobod, které
byly její slávou a její spásou. Z toho všeho,
když přišel Ježíš Kristus, nezbylo než několik
symbolův (náznakův) a to jiš zneacténých, a
když Pán Ježíš přinesl oběť svou na Golgotě,
po Aogastovi ovázal ce ve vláda Tiberias, ú
padek to, jenž předpovídal Nerona.

Slavnostal tribuna byla ačma, lid po ztrátě
fora těšil se kouskem chleba, kterýmu- házeli,
Senát, zmučený a sdecimovaný v posledních
mužích svých, nedovedl despotisma odpovódět
než poslušností tak rychlou, že až někdy no
dila nestondné vrtocby pánovy.Byl ta tedy jediný
člověk,císař—despota,a ten směl beztrestně
vyzývati otroctví, jak 5e mu zaobtívalo. Jednou
se mo slíbilo senátu dáti v úvahu, 8 jakou 0
máčkou měl by si dáti upraviti jistou rybu, u
rážka to, která kdy očiněna byla přirozenosti
lidské v osobách největšího politického sboru,
jaký kdy v dějinách se vyskytl. Takový byl
tedy Řím v okamžiku, kdy Ješíš Kristus. po
oilal ové ačedalky do celého světa. Světová
vládkyně, když přikovala národy ke své veli
kosti, připoutala je i kesvému ponížení, a po
prvé v celé historii pokolení lidského neměla
svoboda již nikde útočiště. .

V antické společnosti pod vratvou vo
bodných občanů byla obrovská třída otroků,
kterým se nechávala veškerá práce řemeslná
a kteří nebyli -ničím spojeni 8 politickým ži
votem občanů. Za zdmi samovládných měst
roskládala ce úsemí, vydaná libovůli s vyssá
vání s nedotčená vzděleností. Filosofové na místo
aby rozšiřovali užitečné vědomosti, psali na
dvéře akademií, še se vstap nevědomým za
povídá. Učencům, pokud jména toho možno
ušiti, byly životní dooní zájmy aizími. Tím 6e
stalo, že četní občané, nespojivše svých zájmů
se uájmy otrookých řemeslníkův a dělníků, ne
dovedly ucbrániti svobody od vnějšího násilí.
Atak počtu vyssávajících měst postapně abý
valo, až ee stalo jediným vládcem blavní město,
jež vykořiaťovalo svět, a posléze v tomto blav
ním městé ovládal všechno jediný despota —
olsař. Věda byla pobřbena, filosofie dostala se
v otrootví. Nedostatečná spravedlnost, otro
otví, rosbojnělá nemravnost konečně podervaly
všechno. V této době přičel Kristus.

Po tomto vylíčení dějinné pravdy před
stavte si Machara, jak skřehotá, že křesťanský
orientální jed zničil oelňojící, krásnou a veli
kolepou antickou kultora. Tady jest jen jeden
úsudek: Kdo takto mloví, jest bezedný igno
rat a odstrašující analfabet. Ae tímto člově



kom nad sajčením antiky křesťanotvímodporně

vulykaály v referátech volnomyŠleskářské noviny, oby y přesvěd
důkas o bezblavém obslamocení svého
nářetva.

Pokrok, osvěta — přednášky Macharovy,
©o poučení v tomto kontrasta, 00 temnosti©
apátečaictví Skutečnost jest tu a onamlarí.
Čis více pokrokáři chlubí se evojí osvětou,
tim více skláněji hlavy před m, jenž,

roven oBoma oleařidespotovi, vyzývá jejich

duševní otroctví Opegi, vodojj dej lovy| aaměl by si dáti EybE APOD viti, sebo jiným) slovytvrdí, 7 že bylo ab vyvráceno,
abroutilo se samo svou hoilobou a roskladem.
Nedivíme se, že ten, kdo jakovékřiklavé lži
a zmatky přednáší, zapomněl posléze i svého
jména a že sjednal si sa ně přezdívky syna
Holiova.

Co tedy bylo hřesťanstrém smíčenoP | Dila
stavitelská, oochořská a malířská církev Kri
stova nezničila. Co do vědy a krásného pí
semnictví jest přece obecně známo, že to byli
katoličtí molši, kteří satickou literstaru vě
deckou i zábavnou opisováním zachovali.
sociální a organišace státu nemohly již ob
státi. Naže, co bylo křesťenstvím zoičeno a 00
bylo jedem jeho otráveno? Na tuto otásko jest

dle pravdy odpověděti, aby byla a po
ven jedu, jejž Muchar s německých šalabastin

Hlasatelé BY. evaogolia vypověděli boj

modlářství, sobectví,Ko hlodával a pohanskétedy vše 00 rozhlodávalo celou řím
u říši a"4 otrávilo ctihodnoupfavnovt Řekův

a Rímenů. Křesťenští věrozvěstové hláskli po

rýrnh še jim přinášejínáboženstvíčisté, které
y tělo bylo podřízeno doši a Bby jehovášněvana ekány byly na uzdě. To vše bylo nutno

Hal lidu nadatéma sedmistyletou pýchov a
ou, tonoucíma v emyslnosti jako v píšekterý byl zvyklý u svých bohů,
býti zničení, nalésati omlavu pro vou

akvělou hanba.

„Váš císař není bohem“, ného apoštolé,„tlo tsyvéceblásámeBohapravého,jehně jeme
všichní oyny a doemmi a todáž všichni moroj.
Otroetví jest šlapání lidoká důstojnosti a aro
body“ Tim ovaogolium, měřítko práv a povin
ností všech lidí, povzneslo se ku.plaémosti vše
obecné listiny avebod, která každou sukorita
chránila od vřetPednosti, v niš lidská mooc
všady zabředale. Tím bylo království duší na

ayaliti si přikřejšího rozporu. Říše římská

U otroctvím, říše duší svobodou. Běželoo„sebo nebýti. Boj býl navybnntelný a
n.l strášiivý. ao, křesťanstvípřišlo ničit,
ale jen 'to, co -bylo v antiském šivotě banob
ndbó a ravodliného. Na místě sapravposti
založilo oldle:otuneti.-Na jedné straně pohan
ství, ztopené v nejbesazdnějším malerielismu,

dokonalé duchornosti. Ve
tělo teřejnídu tpřevaho
otaneký hlásal vořejnov přaraba .dneba zad.
tělem. Jakmile církev Kristova s.těmito po

imdavkyu Aro n. m Aodba. poslání, vz a m
a bned po-té sařivost. Odtad jest Poehpsáno,
še křesťané narozkaz .Noramův dle Tacita ob
viňování byli s nenávisti lidského pokolení.

Na jakou sílu mohlise apoléhat hlasatelé

Naja ti říšiřígtskéa veškeréjejísíle?alšádoou. Setni se nebrámili a, brániti se ani
nesměli. Jaké byla tedy jejich efta?Iáž, kterou
měl Ježíš Kristus. Bměli vysnávati Jeho jméno
a: potom umérati, umírati dnes, zítra, posátří,

věté antickém mělo

plájm užívánímarobodyduše, přemábati aílu
me!silou, nýbrž ožností.

Prosíme laskavé čtenáře, aby si dobře

olevíme s-něho ani písmene. Mravouku cínosti,
sbesapirání, ovláánítěloduší, lápiukublišnému
«sávodníboj iabrocíví:to všeMacharwa
sýsý jediks Júdsy. KterýŠaekývedělaneoznamozitého jménake opablaníce charem.apostaví
se.mu po.bok.? Jest-li kdo téhož mínění,že
násady právě vytčené jsou jedem, nuše, pro

símoho, aby vzal rtn dorukýapřesvědčivě,
to dokázal,protože EaoBarposnd „jen pant.MíKdorosumnýNÝ nabude vezlé vybládati,že

blasatelé bl přirosa mlavili proti modlám,
vždytdo-o P rosenjídůsledeknábožasství,které: ki 9;konečně jeden Bůb, jejž: vy
saávali, jest požedavitemi flosafe. sko,

uA koni otroctví jest jedem, ronzhodae
pěna ijeJo rozupu.očáide.A přemébání

ole |, otnast, -která jestrá em „pravépovahy, to vše jest přece nejmodernějším po
úpdavkem dnešní výchovy profi rostoucí mravní
nesázanosti A hrubému, matgrialigmu. Zdůraz
Špjeme toto tvrzenítm, že jeme v čestném
sousedatví aniv. prof. Orstre, učence to evrop
ského jména, kdežto Machar svým jedem z Jadey
tná ze so0sedy leda drsoo nevědomost a po

aejat vopedtrhlý vstek.sova “ 2:uš]eyIseapesví u,tohabr a r
ziřos vá lesipovře 19 "Slovem

pávyJet obstátisaj před nyn pi d Eri Machar jest vůbec nescho

pen, T pozval, jež křesťanské náboženství
aa obřoAnnjlch se společnost agtickou zachytilo

TOjest potřebí jít až ke kořenům zjevů,

jestJest potřelí zkušeností, rozhledu,nesíréní do nilidských doší, což Macharovi naprosto dhybí,

neboťjinak nepapoaškovalby tak ohooniě 1žekřesťanství bylo pro antikn jedem z Jade
pěkně ušlapanon cestičku, jednou pro v v
pořídil si proti křesťanství násor, který ho
osvobozuje ode všech odborných zaslostí —
a jest při tom dobré mysli. Touto jeho úsou
ninkou cestičkou brals prý se historie. Á ne
brala-li ce tam tady? Tím hůře pro ni, neboť
potom Machar j:ko moderní Prokrustes nata
buje a osekává z ní, jak toho potřebuje, aš
konečně bodí se všechno do jeho zbědované
formičky. Pokrokáři učinili ze ssmého pokroka
z Machara velikého dřevorubce křesťanských

dějin, kdeštopravdivé poznání určuje v něm jenkmotradratvičku.

Pokrokáří proti 4antice. Novýslovný
nářek vydral se snovu s preou „Osvěty lido“
nad osudemutíksjícího volnéhomyalitele p. 0
čitele Pelikána. „Osvěta lidu“ v nejčernějších
barvách kreslí útisk toho muže. Ale,pánové,
proč jen tak nadšeně tleskalí, když Machar
bezcitnou antiku lakoval barvami nejsvětlej
šímil Vraťmeee k aotice, vratíe se k sma
vému jitru lidstva, k helénsko-římské volnosti!

hrá břabohiljeho olympský hlas po vlastech
Naře — jaké místo vykázala antika pae

dagogům a flosofům? V Římě jím bylo dovo
leno existovati výhradně jen tak, že žili jako
pochlební příšivníci na dvorech bohatých pa
triolů. Filosofie byla ve slažbě antického otro

kéřského kapitalismu; proto není dřvu, že fílosofičti jiti obratně se vyhýbali"loštění
otrocké ob Při nách dito raffnovaní

zapro pa záděli filosofické debaty, ale tak 
čikovně, ko konci| vynikla nejstinějším
jasem mot jejicb chlebodároů. Někdyna

bilekučih ja s odporovali, ale dali se
bi karysblenámitkemiotrokářů,přesvětičiti,

Sb ie „síceKpráj v k náze pězké ár jší

ŘímanéBedšli s nevolínaKea duěř ou š .

zDO vn: Pdhna zponěsré úpeněťeníPěenjeh
Á To„jn obyčejněotrok,

jb tý podberoftnýmJsem
Pad fedověku“ bev pa pra ut honů lám

antickým,vvkrtů shl"4 mravní povýšení stavu

meni,
Ře “ U, Betrýpi-li

prirj i v šškd odnovtě:„Aninenábdálo postárati
86 O volnost, sieti,

nei bel o nel m svémuoblebdilárcifrši 'kavalírovi.

Herd A : Mádhara“Šky,ať06re

antickémnFárdvánh bodu jeho
ne Osvětalidd““píta: dóvedt"
Aponoékrokovost koketovati, ve lidé, kteříby
chtělíM . Břábo ideálního přesvvědčení,pokládají 6 hu sa blásby.“Itt —
. „kazdču, 1. "nolbp lejší módou se u násje, pravďá. A bejtíc sne

rósumi arovi nejejinějitet

Pokrokářákým v fům ani v Hějmeněšívějití "doráje „dobře opátdných řím.
ských otroků“ Mičhatových. Růyby se byl'Pe

likánnarodřivo mŘímě,anibynesta-'čil s uctívými poklonámi se dotasovati, 'co

maje é vánešených pátriciůpórončí. Ale šávi:
syna jv zvedají Hříměvýprotesti krá
kdytJie dá rý *„jekneon ko ověde
nosti z iny, že ora krukúřžs dobrovolněakva E věrí
neantiské|

DleMí 0kancoBast VonkovůíVkddne18. t. m.) „Šřálako“ vykládsí dne 28. ledna

toto: t , že edejsou (totižnerároje) protináboženství "(kteřému? VEdyťp řecei v Čechách

je (8 ní, několik, jež el Sodporají;tak žestv nemůže; řece důslednýčlo
vn milovat ) a šeproti ph není žádný

oyěk. (Tedy půstuání Apr árof, kteřím volpomyšlenkářea veřejněsoohlasí
s sýlakoanábožení tví ze, Škol — rozhoddě ne

jsou rozvážní. ar ráraíci dle příklada
Brdiakova horoť jat tehdy, kdyt vidí, že byjim opačné tvrzení uškodito). Ýyslovil se však
proti straně politioké, nesoucí názov „katoličtí
zemědělci“ nebo „národní strans katolická“ a

tosvá,

proto, le jest zde využíváno opravdových

cit náboženských k nabytí politické moci avlády svedetým lidem“ — Zase starý

kolovré k. Politické móci a nadeládyj cedodělal Prášek a Zázvorka, nikoli však
ato ičti zemědělci. Vackovi, Zabradníkovi a

Holdkovi také poroučejí' vohleda politickém
hierarchové? Aaspoň teď by Vám přece mohlo
býti známo, že právě ti lidé z kruhů konwer
vativních, kteří si chtějí zachovati stavovské
politické privileje, proti katolokým zeměděl
cům bojojí. Apak— víte, kdoby nejraději tuhou
nadoládu nad katolickýmlidem viděl Jeou to

řece agrárníci, kteří štvali proti drobnému
jdu katolickému četniotvo a státní úřady; jsou

to sgrárničtí denunciaati, kteří Šalovali našince
— kde jen mohli — pro pouhou kolportáž le
táků. Jeoa to agrárníci,kteříběbalijakos ke
nererm na církevní bodnostáře, aby tito při
ekřipli ovoboda vóraých katolíků, kteří své
duchovní představené jediní odhodlaně a ote
„vřeně hájí.

Ale p. Srdínko doda:, že „v čele strany
stojí vysocí hodnostáři světěti i duchovní, kteří
namnoze ani nejsou české národnosti a nemo
bou tudíž býti nějak nám v našem politickém
zápase prospěšní, jdonce namnoze proti nám
(aroibiskap Skrbenský u j.)“ Tak doslovně
v „Hl. V.“ — Ale, p. Srdíoko, znovu Vám o
pakajeme, že byste si takovou naprostou zá

vislost katolického lida přáli nejvíce sami.

Naplšedi katolický list něco pravdivého protiagrárnímzemanům,ddšíochotněa rychleagrární
předáka mmohoupoklonoua loyálnímúsměvem
kojrkovnímu hodnostáři demuncovat a mesi čtyřmí
stěnami ujišťovati o oddanosti, věrnosti atd., kterou
v praksi nikdo nevidí. Samé redakci nejde vy
avětliti nic, protože má zló svědomí. Snaží se
tudíž postranní úskočnou cestou splésti kara
báč na pravdomlovného katolíka. Věruzname
nitá demokratická cesta! Kdyby takhle hierar
chie chtěla táhnouti za jeden provaz 6 agrár
nimi rozšiřováteli „Havlíčka“, tu by rázem byle
hodná, nejvýš eprave :livá a národní; že ano?

Kolik těch chudých našich organisátorů
ei osmastilo kapsy tak etkvěle jaků Prášek,
Chaloupka, Zásvorka a jiní, kteří„popolitické
moci a nadvládě“ netouží?

Věru velice jest ohytrá tahle atrans a
grární. Nejdřívčlape na hrdlo katolíkovi, zaby
nahty se vzpírá dáti mu záraku lidských práv
a psk spustí „demokratickon“ palbu proti
„smělcům“,kteří si myslí, že jim jest dovolena
v konatitočním státé obrana.

Ale, pane Srdínko, v nábolenských zále
žitostech rozbodně budeme posloochati evých
biskapů; a to daleko raději neš německých
volnomyšleuk dřakých židů,dietáfských vykla

ey ŘP mánaj tábora agrárního a vydavatelůsv

' ( . ,
v EHradoi EKrálové,

„old bp sen

OEP* Zásilky na venek franko

připoplání paněz předem. - 
Besnamy zdarma.

Nikdy nic„nechybí,vvševždy na*mkladěi-v počtu největším.
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Politický „přehled.
Mínástrdr. Sehreinerpadl Tak najednou!

c podBEdopol.
oval,joval jakoby noršděl ©co se chystá. Před

glednem zavolal ho k sobě bar. Bienerth a k
šeru roznesla se zvěsť,že ministra dr. Schrei

něha už není. Bar. Bienerth měl s propuštěním
tak na spěch, že dr. Schreiner nemohl se afá
s pěmoobými vůdci dorozumět. Nad tím v tá

běře něm. liberálů velké roztrpčení. Ministrpre

ent na výtky Němců,-že dr. Sohreiner byltován svým politickým. odpůrcům, zejména

reinerovo „sv byly „důsNáSoon jednotě,prohlásil,že pro atické nis



jana vybočovala ze správných mezí a proto
ministrpresident sám dal podnět k tomu, aby
odstoupil. Dle toho byl Sohreiner z minister
stva v pravém slova smyslu vyhozen. Baron
Bienerh donutil Schreinera k demisi, poně
vadž cítil, že nemůže předstoupiti s tímto
kabinetem před parlament, kde přece v men
Bině jsou Němci. Nezdařený pokus s dělností
českého sněmu byl porážkou vlády, zejměna
pak něm. ministra krajana, který má býti ve
sporech národních a politických spíše zprostřed
kovatelem a vyjednavatelem vládním, nežli a
gitátorom a štváčem, jakým byl Schreiner.
Nedivno proto, že, jak se sděluje, demisse
Schreinera byla přímo vynucena korunou, ježto
císař si přeje, aby předloha o nováčolch byla
vyřízena úplně hladce. Z propuštění Schreinera
mají vedleČechůradosti něm.křest.sociálové,
jimž týž často překážel.

Konference sástupců Slovanská jednoty s bar.
Bienerthem. Předsedové slovanských klubů od
mítli nabídku, aby bylo doplněno nynější mi
nisterstvo dvěma českými ministry a bar. Bie
nerth naproti tomu prohlásil, že nyní pronika
vou změnu ministerstva provést nemůže. Bar.
Bienerth vůči odporu Slovanské jednoty ne
odvážil se doplniti svoje ministerstvo ani čes
kými úředníky, shledala se tedy sněmovna při
své první schůzi ve čtvrtek zase se starým
ministerstvem, ovšem bez Sohreinera, kterého
Bienerth přece musel obětovati.

Dr. Kramář pro svůj zájezd na Rus a
své řeči v Petrohradě dostal od bar. Bienertha
svůj díl. Dr. Kramář, pokud chce býti vůdcem
čes. politiky, měl by býti ve svých projevech
ruských opatrnějším. Proti vládní kritice hájí
se Kramář tvrdě, že Čechové musí dělati slo
vanskou politiku, ježto Vídeň se jim za loya
litu a plnění povinností vůči státu odměňuje
nevděkem. ..

Proti sem výboru království Českého po
stavila se vláda, prohblásivširozhodně, že žádosti
jeho, aby bylo v Čechách povoleno vybírati
pivní dávku mna poubé usnesení výborové,
nemůže vyhověti.

Stará komedie v Uhrách se opakuje. Nové
vládní strany zmoonilse starý komediant Tisza
a prosadil, že strana, která chce podporovati
vládu Khuenovu, vyslovila se pro takovou vo
lební reformu, která by uchránila maďarský
ráz Uher. Khuen — Hedervary obrat v Uhrách
neznamená.

Bosensko-Hercegovská ©ústava byla 21. t.
m. po celé zemi slavnostním způsobem prohlá
Šena. Zemi dostalo se voleb. a jednacího řáda pro
zem. sněm, dále spolkový a shromažďovací zá
kon, jakož i zákon pro okresní rady. Volební
řízení jest vybudováno na zásadách zájmového
zastoupení a na rozdělení voličů dle nábožen
ských vyznání. Dle toho vykoná se volba 72
poslanců ve 3 kuriích, při černž 18 poslanců
připadne na kurii velkých statků a nejvíce
zdaněných obyvatelů, poslanců na kurii
měst a 34 na kurii venkovských obcí. Kato
lfkům připadne -16 mandátů, mobamedánům
24 a srbsko-pravoslavným 31. — Boseuská ú
stava vyhražuje i Uhrám vliv; vládní předlohy,
podávané bosenskému sněmu, budou musit
mít schválení i kabinetu peštského.

B. Melichar,
datnstn, axitraréí

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knih

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

knihoven.

Zprávy organ. a spolkové.
27. února po odpoledních alnžbách Božích koná
zdejší katol. nár. jednota výborovou schůzi. Účast
všech členů výboru jest nutná. — Neumdlórejme,
naší jednotě jako dosnd, tak i dále plnou last
věnovati. Jasut účely, jež sleduje, tak ušlechtilé
a krásné, že zasluhují, aby dále byly pěstěny. Bylo
jednobo účelu, společenského zotavení, ji. jiody
dotčeno. Nikterak však nemyalíme, že jest to je
diný, výlučný. Dotýká ae je.. jedná stránky, která
člověka jsko člověka zdobí. Jednuta má také ca
zřeteli účely, které jsou zvláštního drahu, které
se organisace dotýkají. Pro tuto jedná se o další
šíření, o další vzdělání, o zařízení kmihovny, neb
jak ty krásné účely všecky se jmenují! — Proto
ještě jednou, věrné setrvání v záležitostech Jed
noty! Kde lidé se spolčují, jest sláb, kdo bratra
nemá! — Ty malé oběti bojně se odmění. Čím

peměji badou členové sdruženi, čím více členovéudou mezi sebou svornými, tím spíše masl Jed
nota ve vážnosti občanů stonpati. Kéž jednotě
vědy krásněji se daří, kéž vždy více aflí, rovna
silné slovaoské lípě, od které všecky bouře bez
škodyse odrazí! "

Zprávy místní a z kraje.
Usnesení městské rady zedne21.února

1910. Městské divadlo Klieperovo propůjčí ae na
dny 6., 13. a 20. března ku dopoledním před.úš
kám soukromého docenta české university Dra.
Fouatky „O vývoji novodobého socialismu“ k žá
dosti Volné Myšlenky a sociálně-demokratické
organisace a ne den 27. března k ospořádání od

oledního a večerního koncertu Péěveokéhosdružení
oravských učitelů k žádosti p. Fr. Píšy, knib

kupce. — Pravovarnímu měšťanstva bylo povoleno
při zřízení čerpací stanice pod sklepy pivovara
z části demolovati kanál, určený pro vypouštění

odpadních vod zponárny 8 podmíckon, že nasvůj náklad zřídí přípojku toboto kan“lu s novější
stokou, vedoucí z pivovaru přes plynárnu do eběr
ného kanálu u vojenských stáji. — Protokol o
kolaudaci kamnářské dílny p. J. Jelena na parc.
č. 6 a v bloku VIIL postonpen byl obecnímu vý
boru. — Na náklad p. Al. Krčmáře, okr. škol.
inspektora, provede se zavedení vodovodu na jeho
Staveniště na parcele čís. 20 v bloku E na nábřeží
Františka Josefa. — Žádosti pp. L. Janečka a
J. Kubečka za koncessí hostinskou pro domy čp.
340 a 817 postoupenybyly živaostenskému odboru.
— Vrata bylana vědomi zpráva technické kan
celáře, že provisorní odvodnění vjllové čtvrti „U
střelnice“ bylo provedano.

Program řádnou schůzi měst
ského zastapitelstva v Hradci Králové,

směnu parcellace bloku VII. (dělnického). Žádost

bození ud druhé polovice obecních přirážek děl
nických domků, ješ vystavěny byly a budou na
parcelách č. kat. 178/10, 172/11, 172/12, 172/18,
172/14, 172/15, 172/10 a 173/17. — Prohlášení
o podmínkách,za jakých povolí se položení ka
bela pro elektrické vedení v tělesu erární silnice
Litomyšl — Jičín — Rumburské. — Prohlášení
o podmínkách, za jakých povolí se položení beto
nového kanálu do tělesa říšeké zilnice Litomyšl
— Jičín — Rumburské. — Předloží se ku achvá
lení návrh na Isolaci rour vodovodních a plyno
vodsích pod no erároím mostem Labským a
na úhradu nákladu s tím spojeného. — Předloží
se ka achválení smlonva obledně zabrání ploch
pro hydroelektrickou centrálu, jakoš i udržování
a obsluhy nového jezu na Labi. — Návrh na zří
zení drahé studny pro vodu užitkovou při nové
vodáraě. — oší se ku schválení návrh směnné
smlouvy ohledně části erární siloice č. kat. 269
(ua Orličním aábřeší) v Hradei Králové. Návrby
na udělení: nadace V. V. Tomka pro posluchače
české university v Prase; nadace Františka Pa
lackého pro poalnchae české techniky v Praze;
nadace Josefa Bartuška pro posluch lékařství
č. 2. a 4.; nadace Fr. X. Laušmana pro žáka
vyšší realky v Hradci Král.; nadace založené
starostou města Karlem Collinem pro městské

policejní strášníky. Dá se vyjádření o žádostech:
mila Gráfa, u v Prase, za konoeasí knihtiskařskou v i Králové; Otakara Šarana,

kantinskébo, za koncessi k ařízení kantiny při
regalaci Orlice u městských ústředních jatek; Jo
sefa Klusáčka, číšníka, za koncessi hostinekou a

nýčepa, pro novostavba p. Al. Krčmáře, c k.okres. škol. inspektora, čp. 450 v Hradci Král;
Lad. Janečka, číšníka, za koncesi hostinskou pro
dům čp. 340. (p. Nedrídkův), Jana Kubečka, hos
tinského, za koncesí hostiaskou pro dům čp.
317 (dříve Jettmaráv.) — Žádost pí. Fr. Riem
rové o náhradu za kozené a zastavěné po
semky, jež obcí ověhradeckou byly jí prona
jaty. Koshodne se o žádosti pp. manželů Václava
a Anoy Potůčkových, aby prodána jim byla část
stav. parcely č. kat. S14 v Jiříkově třídě ve vý
měře 5.874 čtv. sáhů. — Rozhodne ne o žádo
stech za udělení práva domovského. — Verifikace
protokolů. — Dotasy.

Úmrtí. Ve čtrrtek o 1. hod. s půlnoci se
mřela zde sestra oejdp. blskopa paní Johanna
Holznerorá, ros. Doabravová, vdova pa důchodním
velkostatku Mnišeckého. V delší těšiké nemoci své
zaopatřena byla svatými avátostmi a opětovně při
jala sbožně Nejsvětější Tělo Páně Takonání stalo
se zbožné za modliteb přítomných příbazných.
Pohřeb konmati se bude v neděli dne 27. února
odpol. o 3. hodině z biskupské residence do ka
thedralního chrámu Páně av. Ducha a odlud na
hřbitov Ponchovský. Zádušní pantifikální mše svatá
sloužena bude v kathedraluím. obrámu v poodělí
28. doora o 9. bodlač ranní.

Tahle inteligence. Redaktor„Orlických
Proudů“ si stěžuje v čís. 19., že byl bezdůvodně
důvěraickým sborem mladočes. organisace v Hradci
Králově poškozován. Zejména professor Krýzl mu
připravoval nesnáze. Když do listu níco psal, byly
to prý „štvavé dopisy“, pro které míval redaktor
opletáníi s úřady.—Kdopakmájiž psátislnně,
když to nedovede ani profegs.rl | Kdyby tak u

přímně promlavily „Ratibor“ a „Osvěta lida“, zvě
děli bychom, jak všechy štvanice vo zdejším mčetě
provozují vlastné Lzv. vychovatelé mládeže zde
šlob škol. Starému. Říma natropili největší zlo 0
troci „paedag»gové“, kteří zkazili svým pánům
syny. Machar dobře vyoítil vůni staré antiky v na
šich pomérech, proto své stoupence hledá a nalezá
v pokrokových kruzích učitelských. Da všech Čes
kých měst byl Machar posván na popad šáků
Masarykových. Je cosi ahniláho v našem školství!

Ze semimáře. Literáral 'a feč. Jednota
bohoslovců v Hradci Králorá vzdává tímto erdečný
dík vidp. Filipu Konečnému, faráři ma Pvuchově,
za přednášku konanou dne 7. února 1910.

Paní Hatarová, Karhánok a Nedbal
v Hradci Králevé. Dne 10. března večer
odbývá se v divadle Klioperově koncert Frant.
Karhánka, koncertního mistra Národního di
vadla v Praze za spoluúčinkování pí.R. Ma
turové, bývalé primadony Nár. divadla a p. K.
Nedbala, hudeb. skladatele a člena »Orchestru
hudebních uměloů« ve Vídni. Karel Nedbal

potí k nejvýraznějším individualitám mladéudební generace české a jeho skladby budí
oprávněnou pozornost.

Zdejší Spořitelní a zálošní druž
stvo I. všeob. jednoty úřednické konalo
20, února t. r. za předsednictví starosty c. k.
profesnora Karla Wiplera 28. výroční sehůzi. Dle
zprávy ředitelstva vykazuje účet pobladoiční na
příjmech: Hotovost « roku 1908 1208 K 45 h
na závodaí podíly splaceno 3991 K 38 h, na zá
lohy splacen> 76.452 K 74 h, na drocích přijato
8291 K 48, za tiskopisy strženo 60 E 79
renervní fond přijato 629 K 61 h, siak z inkases
Čisil 827 K 98 h, celkem tedy 91.407 K 36
Vydání vykazuje: Zpět úplacené závodní podíly
6248 K 26 h, poskytnnté zálohy 66.400 K 78 b,
zpět splacené výpůjčky 8036 K 18 bh, úroky z
výpůjček 2424 K 16h,oprávní výlohy 2647 K99h,
vyplacená dividenda za rok 1908 3276 K 85 h,
Tůsné 905 K 88 h, hotovost. koncem roku 1909
2443 K 28 b, úhrnem tedy 91.457 K 36 h. Boz
vážný účet vykazuje jmění: Pokladniční hotovost
2442 K 26 h, nesplacené zálohy 130.918 K61h,
cena věcí inventárních 88 K O1 h, dlužné úroky
27 K 14h, tedy eslkem 192.376 K 02 h. Diaby
sestávají: Zo závodních podílů 60.814 K 30 h,
z výpůjček 56.402 K 25 h, z reservaího fondu
10.897 K 29 h, předem přijatých úroků 6Kaz
výtěžku za rok 1909 4765 K. 18 h, úbrnem
182.876 K 0% b. Výtěžek byl takto rozdělen:
Ptlspěvek k všeob. fondu I. všeob. spolku úřed
nického ve Vídal 95 K 50 h, k vyplacení 64,
dividendy 3195 K 94 h, bonoráře 190 K, Ústřední
Matici Školské 25 K, odboru Husova fondu sde
15 K, spolku na podporu chadých studujících
středních škol zde 30 K, aa podporu chudých
studujících obchodal akademie sde 10 K, Čítárně
Palackého zde 10 K, Obecné kuchyni sde 10 K,

oa polku Mensa Academicav Praze 10, spo na podpora nemajetných studajících
české fakultyAlosotické v Prase 10 K, nadaci
Skuberského na bezplatné udílení obědů českým
technikům v Prate 10 K, spolku feriální
osady v Prase 10 K, spolku Komeaský ve Vídni
10 K, družstvu Boženy Němcové zde na podporu
dvou chovanek 20 K, sbytek 1118. K 74 h po
nechán fondu pro možné utráty. Stipeadia na rok
1910 byla propůjčena pánům: Janu Kautskému
90 K, Antoníou Brymychori 8) K, Vladimíra
Tvrzskému 63 K, Janu Laškovi 69 K, Jaromíru
Židoví 60 K a Vojtěchu Balcarori 66 K. Do ře
ditelstva byli zvolení opětaě pánové: Karel Wi
pler, František Fischer a Vít Kčaig; za náhrad
aky pánové: Jindřich Fiala, František Blank a
Adolf Wailes; doradydozorčípan Karal Kepgl
. za náhradníky pánové Jaroslav Tvrzskýa Karel

u odbor Ú. M. Šk. v Hradci
Králové koná řádaou výroční valnou hromadu

v a hostecí Besedy v oka dne 5. břesnat. r.o8. hod.več.Program:Volbavýborua jehoná
hradníků, zpráva jeduatele a pokladníka o Člasvst
odboru za minulýrok, Roahodse se o Matičaí
slavnosti letošní. Vějchní pp. členové odboru se
ko schůzi této uctivě zvou.
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Ohblášenýkreslířský kurs pro tru
hléře nábytku zahájes bude aš ve středudae
9. března 1910 o 5. hod. odp. v čítárně průmyslo
vého musea v Hradci Král. v e. k. odborné škole.
Vyučování potrvá po 6 týdnů. Vynčováno bude vždy

. več.

Výsledek úětů plesu pořádanéhomistními
odbory Ú.M.Š. dno 6. února 1910. Příjem: sab
akripce K 1024. vstopné u pokladoy K 28280,
dar „Besedy“ E 40. Vydání: dekorace a květio.
výzdobe K 39. tiskárna K 57-85, hudba K 19,

“ K 80, bodebné K 18860, různé výdaje K 84,stý výnos K 1001-86.
Alliance frangaise v Hradci irá

levé pořádá 5. břesné t. r. v 8 hod. večer
+ Besedě veřojnou přednášku pana in. enýra Bře
tisleva Šetlika, vicepresidenta Alliance frangsiso
v Prasa o Eltasku-Lotrinsku. provázenon světel
nými obrazy « výkladem též českým. Pan před
nášející pobyl 13 let v Elsaeko, dovede tedy pro
mloviti spůsobem obsažným o obyvatelstvu a krá
nách přírodních téchto zemí, tak blízkých ardcím
českým svým utrpením pod nadyládoa oěmec
kou. — P. t. členstvu Alliance frangaise se zá
roveň oznamuje. že třetí soirée 8 programem dí
vadelním, recitačním a hudebním konati se bade
ve čtvrtek 3. března před výše dotčenou před
náškon. Hosté jsou vítání.

AAHADRROCNOUOHSUJA0

Spořitelna
Králohradecká

naVelkémnám.Č.33.

Vkladys54,3
ode dne vlož. do dno vybrání.

Vkladní knížky zdarma.

TYKTYTETTVETTTTITI
Černilov. Ze věnečku mládenců a panen

dernilovských věnovámo na park kolem chrámu
Páně 6 K a na nově založený upolek „Orel-Bry
pych* 14 K 2 h. Srdečné jim: Zaplat Pán Báůbl

Dobřenice. Naše obecní hospodářetvíčili
Jak velkostatek dojí obecní kráva, ale krmit ji
aechce. Přinesli jste jiš mnoho zpráv, jek náš
velkostatek v dojemné dohodě s některými „sná
delivei“ bohatne z našeho obecalho jměcí, kdešto
menál čeští poplatníci: domkáři, cbalapníci, šiv
oostníci anenáhla chudnou a nyní 49*/,—51"/, obec.

ky ze svých dlaní pády na to bývalé i ny
nější hospodářství platí. Doplním ještě Vaše správy.
U uilnice k Pravům je bývalá hráz obecního ryb
uška, leží mezi pauským lesem, ne ní mobutný
ab roskládá své wilné větve a povně srostlý
8 českou domorodou půdou po léta vzdoruje pří
valům deště i větru. I salíbil se dab našemu vel
kostetku a před lety prý -dnb tew koapil. Zač a
kam přišly peníze, kde je příslušná smlouva, o
tom posod nevíme. Bývalý důchodní vykládal, že

byl koupen proto, aby sloucil k okrase krajiny,aby byl zachován. (Pozn. sazeč3: Kdyby sůstal
obecním, aealoušil by k okrase krajisy?) Velko
patek kolem dubu vysázel borový les, v němě
dob ponemáblu mizel. Ale kdyš jes dorost, aekol
el tam velkostatek dříví jako na vlastním, nedbaje
ma apozornění, že les nachásí se oa
«becním. Kdyby někdošel mýlkou kácet do pan
akého lesa místo do svého, šeredné by Be mu
vedlo. Náš p. starosta by o tom mobl podati dů
kladné vysvětlení. Dobřenice, bývalá zámošná obec,
měly i avůj kontribučenaký fond u pro tenzakou

byla i veliká železná nedobytná pokladna,
je velikosti asi č. 2. Pokladna však je už po

JJéta v panské kanceláři, vládne ji panský důchodaí,
"jako by ji byl koupil velkostatek. Byla již v obec
mim sezení žádáns pro obecní potřebu; obec své
smlouvy, státní papíry a pod. cemá kam ukládat;
-byla zanesena i do obecního inventáře — ale velko
-statek ji posnd nevydal. Velkostatek mántkvělou
ideu: obec, to jsem já, to ostatní je „cbamraď“

Avlastaí slova jedacho pána od velkostatku »a
chamraď nemá proti velkostatku žádného práva,
t6 se nemusí aní dané slovo držetí. Naproti té
„„vhamradi“ má velkostatek takovou kuráš, še si
pro sebe zabírá bez dovolení | veřejné s obecní
ossty. Pověsí ei nad cestu tabolku: „Zakázané
oesta“. postaví přes cemu drátěný plot — aje to.

I v obecním lese, seels na cizí půdě — pověsil
tuto tabulku. Kdyš bylo v sezení obecaím nad
tím vysloveno podivení, jak je vpřávaím státě
tehle mošno, prohlásil sástepce velkostatku: „I to
te Větrovský (dělaík) smýlil“, ale tabulky visí

Sebevrašdy. 17. Února nalezen byl ve
tvém bytě v Miletíně býv. dělník J. P. oběšen.
JAletý stařec mobl již vyčkati, až si pro něbo
smrt přijde. Byl by ve dočkal dosti brey. — Brzy
Po této sebevraždě byl Miletín rosrušen správou
© jiném takovém případě. Ráno, 20 února, Bale
sena v potoce poblíš pily p. Šabrovy utopená
vdova po c. k. úředníkovi, pí Fr. L. Ani láska
k dětem, ani poměrný blahobyt ji nezadršely od
nešťastného kroku. Lidé pronášeli vzpomínky, če
bratr její skončil podobně, že strýc zemřel jako
choromyslný, že je dědičně zatížena. Jiní zase
utekli ge k heslu: „Co člověku dovseno, tomu ne
ujde“ — Má-li pevnou vůli, ujde osodu nošťast
nému přece.

Lidamiinest agrárníků v BěléuPřelouče. Jost až příliš známo, jak v poslední
době hlásají fatisejsk, rozechvěné polnice agrární,
še agrárníci ani nemohou hřešiti proti lásce k bliž
nímu a že jest hrozným zločincem takový člověk,
který by o agrární humanité p:chyboval. — Naše,
zde jeden výmluvný příkladl — Dne 17. února
t. r. vypukl v sousední obci Volči oheň. Naši ha
siči v několika minutách připravili stříkačku, sby
chrátali na pomoc. Než, ačkoliv v Bělé je více
než 26 párů konf a oheň vypukl v 7 hod. večer,
takže všude byli doma, neohli sebnati potah. Je
den hospodář ae schoval, drubý prý mé dušné
koně, třetí příliš drahó a tak to šlo dál. Rostrp
čeni tonto „účinnon láskou k bližolmu“, nemo
boace stříkačau přes '/, hodiny cesty tlačiti sami,

asi zavinili naši haciči, še mají takovou přízeň?
„Klerikálem“ nemí s mich ani jediný a něčeho
boršího se nemobli dopustit! Čisnad provinili 8e
tim, že jediní z celé kollatury přes sákas U. Z.
J. H. čli o Božím Těle na průvod a to bez avéha
bývalého velitele, který jíti nechtěl, ačkoliv je
„také katolík ?" Jest to něco zlého? Jest to ve
tejné vysnání katolické víry a katolíky jsme se pře
ce narodili, po katolicku chceme žíti a jako katolíci
ueřiti, tak to přece ve „Venkova“ nedávno je
den pisatel od Bělé oapesl. Anebo mrzí snad ně
kobo, že když bývalý velitel ee vzdal anebo „byl
vsdán“, zvolili si basiči velitele zo svého středu
řemeslníka a d mkáře?
jsou všichni domkáři? Měli snad někoho proaiti,
aby byl hasičem, že bo svolí zá velitele? Než at
je tomu jakkoliv, proslavili se avým jednáním
„přátelé“ našich hasičů. Jako lidamilům, kteří
ochotaě pomáhali blišnímu v neštěstí, postaví Be
jim na návsí pomoík. Bude to obecní stříkněka.
Co 8 ní jiného? Má mtáti oa návsi stejně jako
v kolně. Domkáři do ní koně nemají a krávy do
ní zapřahati přece nemohou. Automobil jim k ní
obec nekoupí, v takové lásce basiči-domkáři u nás
nejsou. Sedláci potřebají koné na jiné věci. K ra
dení katolické ochůze je musí „valaši“ dovést
i do Zdechovic, kdyby si třeba plíce vydýchali,
to je obětají, ale jeti půl hodiny k ohni by
jim škodilo

Semitská obrana proti hosla „Svůj
k svémm" v Jičímě. Obobodníkpan V. Šjebert
v Jičině na oáměstí vydal roklemní lístek. ne kte
"Témjevytištěno: „P. T. Čeští bospodáři. nenechte
se napadati na ulici nabldkou bezoenného zboší,
přejte heslu „Svůj k svému“ a vyhýbejte se fir
mám vám nepřátelským“. Mimo toto upozornění p.
Siebert žádal české hospodáře, aby u něho ku
povali semena. Netrvalo to dloubo s pan Siebert
obdržel od židovského advokáta Radolís Abla
+ Jičíně následající dopis: „Vaše Blahorodí! Pan
Leo Gath obchodník v Jičíně odevzdal mně le
tek nedepsaný „Čeští hospodáři“ eměřující proti
mému mandsotu, a Daznačojete sboží jeho za
bescenn'. Lístek tento odevzdal sřízenec Váš ko
čímu pana Gatba. Mám příkas celou věc přísluš
nému úřadu předložiti a sakročiti spůsobem, který

ndant můj činaí Vás téš zodpovědným za ve
dkerou škodu. která jemu rozšiřováním lístků ma
depsaných „Čeští hospodáři“ vzejde. Jménem
pana Leona Gutha Vás čádám, byste během tři
dnů do kanceláře mé se dostavil a dojednal se
ge maoa o vyrovnání této věci, jinek die příkazu
mně daného proti Vám zakročím. Zároveň sapla
titi u mne útraty informace a tohoto dopisa per
20 k 10 hb. S úctou Dr. Abl.“ — Otiskojeme
temto dopis i a chybami s ponecháváme české ve
fejnosti, aby si o této židovské akci učinila samo
statný úsadek. Samo sebou se rozumí, žesociálně
demokratický tisk, který jen na oko si hraje ns
sastance atiskovaných a při sebe menší chybičce
příslušníka s.rany radniční již propuká v nebo
rásmnýpovyk, mlčí jako zařesaný. Iou — pan Po
nec, který šidovakou protelkcí obdržel místo v 80
ciálně demokratickém koasumním spolku v Jičíně,
nemůže se přece věnovati věcem-tak málo výnosným,
jsko je dopie šidův.

Odbor Ústřední Matice Školské
v Paráubieich odvedlmatičnípokladněna mi
lonovoe sbírku svatováclavskou K 19.826-10 h.
Vlastenecké obětavost občsastra pardubického, jež
snačným darem tímto jest nejpřípadněji dokumen
tována. zajisté bude následována i v jiných mě
stech českých a ve věech obcích žirnébo
Polabí.

Kostelec m.Orl. V
so zde pod protektorátem

době utvořil
Františky hraběnky

; se Sterobergů spolek „Alžběta“ ku podporování
chudých, který ve prospěch nasných 3. února n
opořádal koncert. Ale — bohužel — pokrokový
dopisovatel „Oav. lidu“ nebyl otázán o dovolení,
sda-li spolek může býti založen a smi-li koncert
býti uspořádán a proto již oředem v „Osv. lida“
snažil se pro koncert očiniti patřičnou „náladu.“
K velikému jeho zármutku koncert se snamenitě
vydaři) a nyní zase přispěchal do „O.1“ se svou
kritikou Zo všech účinkojících milosti u něho na
lezl jen p. Saska. Ostatní účinkující nemilosrdně
byli strhíni. — Nápadnou starost projevuje tuké
p. dopisovatel o to, kteří chudí budou podporováni.
Nebojte se, pane dopisovateli, podporování jsou 8
budou chudí opravdu potřební a nikdo jich nenatí,
aby vstupovali do „klerikálních“ řad. Křesťanské
milosrdenství nebledí k tomu, jakého je ohudý
přesvědčení a pomábá každému. kdo pomoci po
třebuje ©Svými dupisy způsobil jate jen, že celé
řada nových členů ke spolku přistoupila a proto
— jen pište zase!

PORTRET od dvor. fot
NAŠÍ bré stojiponze

um, jest skvělým
dilom umáleck a

Hoříněves. Od 9.—16 úovra konána dů
stojnými Otei Tovar. Ježíšova P. Kar. Lerchem a
P Jos. Stryhalem z Hradce Král. v našem faralm
chrámu Páně sv. missie. Boží požebnání provázelo
obětavé a horlivé půs.baní důst. pp migsionářů;
příznivé počasí, takřka jaroí, sshůdné cesty nepo
máhaly, že denně věřící v hojném počtu ohbvátalí,
aby slyšeli slovo Boží a sílil: se sv. svátostmi.
Při slavnosti Mariánské, při odprosu Nejsv. Svá
tosti naplněn byl chrám Páně ve vóech prostorách
věřícím lidem. Ve středu 16. t. m. ráno dojemné
působilo slavnostní obnovení el-ba křestního před
slavným av. přijímáním mnžů, jichž na 200 hiá
dilo se ku praporu Ježíše Krista; odpoledne pak
téhož dne nepřehledné zástapy lidu průvodem šly
na nedaleký hřbitov, a tam posvěcen obnovený
kříž jsko miss'onární. Kajícaíků bylo 914. Dejž
Bůh, aby horlivost důst. Otců migsionářů odmé
něna byla opravdovou obnovou duší osadníků ho
Hněveských.

Kultarní pokrok agrárníků ma
Chrastecku. V Rosicích a v okolí dobře posa
rujeme, jak tím „lepším katolictvím“ chtějí agrár
nici český venkov zušlechťovati. Snášíme tu tak
nehorázné úštěpky, jako bychom nepáleželi ani
k venkova ani k národu; jedná se 8 námi jako
s cikánskými vetřelci, až žalno vypravovati. Tak
agrárníci spojují venkov, tak nás vábí k připojení.
Jen ať pánové napřed důkladné vyčistí ve straně
vlastní! Pak teprve jim bude volno o jiné lidi se
otírat V řestockám věnečku se udělalo jednomu
z hojnosti likérů tak dobře, že musil být odnesen
do pokojíčku; a co teď nastalo, ví sám nejlíp.
Z Chrasti Bi agrární bojovníci noaili z praček
boole. A ty vtipy na „klorikální“ výchovu, která
vlastač jest výchovou agrární! Velký hovor o tom
savedli agrárníci pod okuy hoatince p. Slavíka;
a přece by měli nejiépe věděti, že ti výtržní děl
nici jsou zaměstnání v agrárních závodech cihlát
ských. — Obecaí utřážník, chudák, musí dělati
maochovedlejší práce. Lepí plakáty roznáší „Cep“,
agrární brožary a oběžníky. Opravdu nijek ve.ů
žeme pochopiti, proč má obecní zřízenec posluho
vati zájmům jedaé politické strany. Nám jistě
nikdy takovým způsobem sloužiti nebude. Tomu
pánovi, který se otírá na schůzích o našeho dp.
Beneše, připomínáme, že se má chovati aspoš tak,
aby nemusel býti napomínán od evangelického a
grárníka. Vám kolíoskou hudbu nezavidime; stačí
nám přestavická, protože každý t lik peněz nemá
jako agrárníci. Naši předkové se vytaačili i při
dadách; při tom však měli plno peněz, nedělali
zbytečně kavalíry, tak že si pak nebyli nuceni oa
zábavy vypůjčovat a svoa rodina uvádět do Únan
ční tísně. U nich platilo přísloví: Pýcha má jen
jedou nohu a tu-li sláme, nemá nic. Z Trojovic
by mohl: také agrárníci něcovypravovati orámech
okenních a Podlašicích, kdyby tsková kultura byla
chvalitebná. Jen tedy reformujte klidně u sebe a
jivým dejte pokoj!

Před volbami v Čes. Skaliel. Již se
přetřepávejí i v žirokém okolí nastávající naše
volby. U4 se předem lamentuje, že prý Se podko
pávají základy dosavadnímu pokrokovému zastupi
telstvu. — Ta 8e tážeme, co tím volnomyšlenkář
ským pokrokem získalo naše občanstvo? ©Nynější
vedení nechá se ovládati od několika jednotlivců,
kteří chtějí vší mocí býti samozvanými koman
danty valné většiny občanstva. Myelí-li pánové, že
te nám pomůže bušením do katolického nábožen
atví, velice se mýlí a mohli by ei vsíti příklad
saynějších přesmutných poměrů ve Francii, která
přece pod „klerikalismem“ nesténá. Naše rozumné
oblanstvo nedá se nijak zmásti bludičkou moder
ního „pokroku“, která už tolik zle Jinde natropila.
Když se naše radniční representace přestala sú
častňovati církevních slavností, jimž obcovávali
nejlepší synové-našeho nýroda, čekali prostomyslní
lidé, jaké zázraky tak oduvdlaný „ rok“ v městě
provede, co lepšího dá Lida za u. A zatim



alili si, že na chválu
ch tiskovin nemá býti nikdo příliš brdý.

krok“ vynesl tak veliké obecní při
se vtbm moderním „světle“ dusíme jako
Za6 let 350%, již 142%,| Pánové, při

A Í K ještP onkíby dovedliativel pokrok — a l

rozbodaě také. Při nynější stoupající drabotě
ovšem občanstvo i nekatolicky smýblející a roz
trpěskím sleduje tak rychlé stoupání přirášek,
probouzí sese svébo omámení, kdyš vidí, jak jest
ten pokrok velice drahý. Dle našebo náhledu měla
si Skalice hráti ma velkoměsto teprve tehdy, až by
se obyvatelstvo značně číselně rosmnožilo, aš by
mělo pevný a vydatný hospodářský sáklad. Co

prospívá obru, neprospívá Pacholetí Zdejší drobníd
pl

Had větší, paní to.
šikovi. — Al8 0 pó

vlastenci.lůu E >
Žkdovanéh„pé oše nůdáspase jest Velic
městaké rály — ko
strováním proti většině zdejšího občanatva.— Ne
divme se tudíž, še nespokojenost jest atále větší
a že se nyní přemýšlí opatrněji, komu odevzdati
hlabovací lístek, u, svorhost občanstra do
nejkrajnější míry rozbili volnomyŠlenkářští frásisté.
Kdo půjde za ními, bude propast záští ještě více
šíříti. Tedy jen rosum do hrsti a důkladně — o
pravdu volně přemýšleti pro dobro obce celé! —

Jeden vševěděl.

Dar = Libětátu. Katol. jednota s Lib
štátu poslala administraci naší s penězsebraných
při svém plese 10 K na millionÚ. M. Šk. e 10 K
na katol. učitelský ústav v Bubenči u Prahy.

Libštát. Na dům Katolické jednoty daro
valí: Z Jilemnice: p. J. Fejfar 100 K, p. A. Fej
far 20 K,p. F. Slezák80 K, p. F. Hampl3
. Bdehar 5 K, pí Bucharová5 K, p. Nosek1
„ Gebrt 1 K, p. Jílek 1 K, p.Kubánek 1 K, p.

2 K, p. Kubánek6K, p. Kraus1 K,p.
bý 2 K, p. Knobloch 5 K, Nejmenovaný 2 K.

mice: $l Jajmorá 6 K. Z Jičína: Křes
poč. prodazý blok

6 K, Šlechetným

K,
K,lf

„Záchrena
dárcům zaplať Bób

Žleby. Jak si sociální demokraté dove
dou lacino dopomoci ku slávě obhájeů malého
lida, dokazuje tato událost. V knížecí nemoo
nici zdejší zemřela mladá služka Gabriela
Chromá na souchotiny; zůstarila po sobě kufr
s plátnem a několika málo osnnými věomi.
Za dědičku svršků se přihlásila mladší sestra
zéanulé, která sloužila ve Vídni Tato dědička
nebyla však spokojena s odevzdanými svršky,
nýbíž sháněla se ještě po větším peněžním

ohnosu, prý jí sestra v dopise před smrtíápsaném odkázala.Když jí bylo správou sdě
leno, že dopis byl nemocnou asi nápsán v ho
rpěce, kterou souchotináři trpívají, nebylo s tím
děvče spokojeno, nýbrž obrátilo se na osvěd
čané dobrodince lidstva, na sociálně demokra
tiokog organisaci, která beze všeho rozmyslu
ve dvou lístcích svých požaduje zadržené po
níze. Toť se rozumí, že to činí formou, hrub
lidem obvyklou, která je způsobilá, aby úblí
žila ošetřujícím sestrám za všeoku péči o ne

ou. Každého jen trochu rozumného člo
v musí napadnouti, jak si mohlo chudé
děvče, které se rádo slušně Šatilo, ušetřiti
za pár let služby přes 1000 K? Každému je
téš divno, proč vlastní rodiče, kteří mají v
přední. Iadě nárok na dědiotví po své dceři,
po žádné vkladní knížce se neshánějí. Patrně
vědí, fe by si utržili jen trochu posměchu, ze
kterého si sociální dobrodinečkové ovšem nio

nebudou dělati, protože jsou na všecko zvyklí.
Jak patrňo z případu, neučí se lidé v. sociální
Oorganisaci mysliti, nýbrž věří všemu slepě, 00
jim jejich partafýři nabalamutí.

"Ronov nad Dodbrarkon. Vzdělávací

katolický sociální spojek „Rovnost“ sebráj dae.20.
února v hůtínéf p: ZWávrydivádelní hru „Martin
Ohlubil“, oraz ze životav pěti jednáních od A.
Svóbody. Provedení bylo úplně besvadná, Dopo
růčajeme vřele tuto hru všem bratrakým spolkům
a drgatisacím co nejvřeleji.Spolek připravujena
den 28. března pondělí Velikonoční kus „Opuštěná“,
obřas s vesnického života o 4 jedn. odd. Broška,

"Zdař Békl

am B EoaborkmMeo00 nás zpráva, čo milý spolupracovník oa poli
katolické věcidp. Ot. Semerád, katecheta v Čáslavi,

sel opustíti své místo a odatěhovati se do Po
rad. Nejíme zasvěcení do záležitostí obsazování

místé katecbétskéhov- Čáslavi, než soudíme dle
„pašeho proštého' rozumu, 'že dostalo se. mu tímto
odsírčení, jehož nesasloúžíl. Swed proto, že vědy
bájil uádšeně zájmy olrkve svaté, še konal svědo

mitě av„ pvinnost kněžské, musel odejíti, jsatraem v očíchnepřátelům náboženství. Aspoň má to
pevné vědomí, že může na dráze života svého říci:
„Ustoupil „sem čestně, donncen intrikami a bez
ohledností.“ Provásímo dp. katecheta milou vzpo

! míakou auchovýmoJako památkuv dobréřejema katseheto sd
Ba Boránspů . BIA VásdobřotnýBAS =

úbor spolku „Rovnost“
Anka, vem" ai ho, ter bude náš!

V Bílém Podolí potllsl jistý dobroděj, eraugolík,
| majitel dobré nálády, kandidátku vdarek, oman

goličku. AČ si vesme, kobo obce, si myslíme
všichni. Om však, moje na mysli snad křesťan
ského nociále, jimiž Podolí se jako bavrany Černá,
radi jí: „Anka vem' si bo, tem bude náš.“ Dobrá
rada bývá drahá; nebylo by dobře zařídit si ta
kovouapatyku? — Bude se hrát. Na jedné

stragů na Mašinet„Když to nejde,zeje to?,nadrahé na jevišti „Paličova dcera“ e ež
choe -mase ještě předělat Zaříčanskou, která při
Činěním režiséra p. Frýbyse Zbislavi sehrála dno
6. února čimobru „Furiant“ tak skvostně, že vý
volale všeobecné překvsponí a uznání. Jen s chutí
tak a nepovolit! — Ještě bychom mohli prozra
dit, jak jednoho póma,strašsého katolíka, dávali
se příklad, druhému proto, že a křesťanskými 80
ciály netáhne, ale že nechceme rozdmychávat,
kdyš fouká dost jiný, dáváme si na ústa zámek.
Klíček si však necháme v race. Pak bychom ai
však nemohli odepřít toho potěšení, rozhovořit se
o svobodomyslnosti svobodomyalných. — Výtečný
klib na alepování všeho na světě je k dostání
v Podolí „U Vorla.*

Ruchdel. V neděli dne 20. února o půl
třetí hodíač odpol. u nás v bostinci p. K. Lisky

přednášelvsdp. kanovníkDr. Fraat. Šales HradeeKrálová na tbema: „Co mé soaditi upřímný
o Volné myšlenee.“ Toto thema svou časovostí a
věhlas pana řečníka přivábili k nám s místa,
z blízka i 2 dálky mnoho poslucbačův jednak na
šich stoupenců, jednak i našich nepřátel. Pan řeč
ník svým klidným, jadrným a věcným přednecem
důkladoé nás poučil a přesvědčil o shoubnosti
Volné myšlenky pro oás katolické Čechy jak po
stránce náboženské, tek i národní. Volná myšlenka,
tato oa pobled krásná, ale zhouboá Sirena, má
původ svůj v Německu, a k nám přišla oklikou
přes Francii a Italii, Volná myšlenka praví o sobě,
fe chce, aby prý každý v každém ohledu mohl
volně mínění své prondsti. V cestě prý ji stojí
elrlkov, privilegované stavy epolečnosti lidské a
kapitál. Nejurputnější boj veden evšem proti církvi
s jejímu sařízení, její kněžím a nojvyšší její hla
vě, proti nábošesetví. I dám Pán Báb je jí nepo
bodiným. Aby enáze náboženství se potlečilo, má:
se se školy vypuditi vyučování náboženství, má
se rozvrátit rodice křesjanská vyloučením posvát
nosti se svasku manželského, má se provásti od
luka elrkve od státu. Z provolání ke sjezdu Volaé

yšlenky v Prase r. 1907 dovodil vdp. řečník,kdounásv nejvícesostaráoroglito
vání Volné myšledky. A v čele rozšiřování Volné

renty jdou přemnozí « těch, jimž blavně.záná am nábdě, al „výchově „.„Jle to
dovodil : udp.:řečník,: olivná jo, v
rodilům upírají se práva „sa lastní .
divaá to volnost,kdyš kotolikůmsabáse ma jejích
statky nejdražší — ma. sratou, víru, posvátu
úvažku rodinného. Učí e 60z našjch.dějinčeských,
Ze k největšímu roskrětu vlast naši přivedla víra
katolická, čehož dokladem jem nám „doba Otce

vlasti Karla [Y. Advakrátema pokraj záhubykvedla náš « úáriny »přijatá onfrá — „blady Vikle
fovy aprotemtátttismus. Vda. řečaík odměněn bo
ným potleskem. Nepřátelůmaglim, -ač něk
se pobřikovéním o to ppkusili, appodařilo se přece

lésti, achůzi naši snemodniti. Tj,
kteří nejvíce pokřikovali, kdyžbyli vyzváni po
řeči vůp. řečníka, aby s námitkami svými se
hlásili, vytratili se nenápadně. Jedině při te
ko slovu.p. Truhlář, atstkář s Přítoky. „Algná
mitky jebo, oa něž dlouho se musil teprv rožpo
useati, lehce a obratné vyvrátil vdp. řejník náš.
Zdařilá schůze ca přednáška zakončena národní
naší hymnou: „Kde domov můj“ 

'Úmartí.Doe16.únorazesanlv Pásuvo
Vidal v 45. rooe věku svéhopo delží trapné cho
fobě zsbpatřeh svátostmi umírajících p. Bohumil
Riesler, majitel. :nměleckého závodu :řesbářského
a bratr vip. P. Jonefe Růsalera, kaplana vaVelkém
Oařímě u Solnice. Tělesná 'echránka svěčnělého
bylsdne 19.února ma četné účastina centrálním

tém břbitové pohřbema.O. v pi
Haboráký okres. Kdo bynesnalProzeč,

Miřátka a Tis v okresu haberském, a pouze ob
mexil své vzdělání na správy pokrokového štváč
ského listu „Hlavů £ Posázaví“, ekutečně i saad
při vyučování zeměpisu ve škole dětem by deti,
še v okolí haberském jsou diVeši. Kdo však seo
tom chce přesvědčiti, ten nechť poblédnesěm. do
těchto klidných, spořádaných rémaic. O Proseči,

AMFitátbáčhaddčíkařůnabode-jinéhonázaraa to: še
je to obcepi vwos „še jest
dračetvomeliorační,2 epořitolsía ní spolky,
ktibovna obecní, sde je roluíkprozíravý, který

"má vlastní škrobárau,která výtečněprospívá,Zde
"Jie 2 obecné školy, cibelna. kruhovka,sde jmou
rolaici, kteří sakmpují nejcovéjší stroj4 hospodářské,

Vůbec sdo hospodářství dosáhlo vysokého epos
wývian.Lidja a hooskýM dežme ca možná vudájává d ou .dó měli.školy
do Habrů a odrostlá ozlédež se adražila v orga
nisael katol. mládeže, členů jest 35; vzdělává so

3

Prank
detb nejsou „osadydiropbů““ kvěovasě
ti, kteří tlačíse svý n dě:i, 80 sem te svým fm“ vadě

láváhím, dnaží se lid zdivočití, Pěták $kujeme
za (A moderní kulturu, která ví a vchává
níské, surové vášně! Kdo rve se ardcímládeže

ví a úctu k sbotným rodičům, kdo něí
„volné lásco“, která difošnké kmeny přivedla ve
skázu, kdo surově v novinách spllá bližníma, ten

pře pravou kaltoru nepřináší. A v samém TiskJeou divoši? Vydyt síte oží na trojtříílní škole
volsomyšlenkářeká slečna Fajfrová. Proč růsní ši

mají býti řadění k dívochům? Volnomy
Šlenkáři sami se do obcí vtírají, dopisají, běbají
do vsí; majíce blavy prázdné, snatí so aspoĎ ne
srozumitelným čtením pěchovati do hlav venkov
ských ty „rozamy“, kterým by se přece dlo vlast
ních zásad měli neučiti obstojně sami. Naprosto
vaší kultary nepotřebujeme, protože přináší místo
ušitečné práce jen lučavka rozkladu a hněvu. My
už opravdovou kultara nalezneme beze vůech „0t
covákých“ rad protikatolických fanatiků.

Pollee m. et. Nodárnov „Pudkrkoaoš
akých Rosbledech“ oetl se článek, jednající o sa
rovém zacházení katechety se Školní mládeží.

Známý pisatel do S onodolýchRshledá“osefarizejskynadtim,de
žáka jenom proto, že ae v kostele smál. Pravduu
zatím jest, že ohga žák ho v [stole tak nosiušně
choval, že jebo chování působilo pohoršení nejen
mezi dětmi, aloi masi přítomnýmidospělými. Dále
umíněný žák ohrožuje bezp:čaost školních děvčat
na ulici, hází po olóh Kanestm, bije je, dává jim
Šerednájménaa vyhrožuje, že je sbije, badou-li
na něho žalovat. Katecheta byl nucen upozo

rodičeškolníchděvčat,byPK
posor a naolíci. samětnéy mohly býti sbity aneb i fhrzačeny.— Zmíně

slóe, ale ne tímného žáka katecheta polre
způsobem, jak liší do „Podk Ros.“
Dopisovatel onen drze E , neboť není pravda, že
katochata dákovi ssegal áste. Rovněž gení prorde,

še katecheta přezdívádna ve Škole„troabo“.
ka).námnšírákohoošlechtiléhoAsie,Pha n

hledá. — Dopisovatel řídí 66 agi tonto zásadou:
Drze lái, pomlouvej, na eti gýrhoj a házej blátem
potapy -po svém..bličním. Výdy měco na nám
uvázne. Neboť najdou se lidé přece někteří, kteří
se salíbením čtou, když čest a dobré jméno blit
ního jest hanobeno. — Pisateli jednýse o te,
by potupil košse, a proto neštítí se ani lži. Nej

vótším trestem pro takového nactiutrhačeby zkdyby takový šákovský „beránek“ byl svéřen
vlastní póči.

Prohlášení. Podepsaníprohlalají, še se na
pravdě nezakládá tyrsení jejich uek
oktes. Školní rady v Novém Městě n. M. dne 7.
prosince 1900, že by p. řídící učitel Fr. Hájek
ve Vala se byl Skoloím dítkámposměšně vyjádřil
o modlitbě růžence a še by byldítkám řek!, še
dostanou lepší snámku s mravů, když s0 růženss
modliti nebudoo. Ve Vale, dne 17. února 1940
V.Liehý, K. Macek, A. Pote, J. Ň

R. nojdrová:

Různé zprávy.

„Velné enka“a kostely. Nszájem jeví „V. já“o, zdraví katolických dít
Vydale provolání, v němě poukaguje na.
pasiky mezi dětmi v.kgsfelioh a oohro „dětí
obněm. A coš v, přeplněnýchdivadlech, škol
Neuhořelo plao dětí v bydovách. světských?
Ješté v čeratvé ti, NÝlatní lodí
ckéne sty dítek? Taképrý děti jagu v

Ajak node,vpmydloskáštívoe.44 vano k . demo

výlety +bastýmprachu slničním iuvlekou aa , svypje
děti? Ata nálasal Což školní hosbu nemá v.
hou též více dětí? Nozredá se vo Škole
nesedí tam zdravédítě. vodle akrofaloaního?,

alisí ei dítě tašku vypůjčenouod spolšákakačz při spovědi může nakasiti děti dechem, k
Hem atd. Vo škole.už děti so tak nakazit
mohou? Takovými a podobnými i sna
oV. M.“ nikoli preapěti ndraví, slosatargsiti
tem cestu k nábošenským, úkonům. Kněs pob
v kostale.dóle a čmatěji než lajková, a, kdojal
zvláštní nebespočí? Vádyť „Oavěta |“ sama vy
počítávala, že kněží žijí pomérně nejdéle. K jo:

Jak! skněžskéEpmesic“Popapíř. Aloseconjak „ d o“ p vá. Ale pro
jsoucírkevsíobřady„zdravínej ae :

Zásobování Praby masem králičím.
Dósorčí rada pro tršaictví obíráse jiš dolší dobu
etodiém otásky, sdali by bylo možno docilit? ap
provišací Prahy masem králičím, jež.:by se ověsm

"musilo prodávati za ceny poměrně maaší k ostatním
(drddům msna unás konsamoraným.Doposudsutiž
vadí zoačočjšímu rězmoožení kousamu králiňího
(nasa u nás fávněná okolnost, te dany
mase mejsou tak níské, aby obečenstvo
přednost králičímu maso, jež ovšem nemůje se



eodo
jobvyklým.Refsrentpodal nyní správa0
) ohně masem bráličím a uvedls úřal.

ních zpráv approvisační komise města Pařížetamní
-arálišího ; j vybké,

pozava„jEAJA 8.uvati rozmnožení *konsumukráličího masa.

Pro 235.000Němcůnulvorsita | VhižatAustralii bydlí 26 000 Němců, většinou e
Tito maji80 kostelů, 42 kazatelen, 85 , 4.
učitelů a okrouhle 1900 šáků. Pro vzdělání uč
mají v Halmdoriu seminář, pro výchovu k
v Murtoa „Concordia College“. Dále mají své gy
msasium a tyto dni položili základní kámen k bu
dově německé university. V Australii není sice
něměica „laúdestblich“, ale 25 000 Němcůmé tem
všeho dosyta. Půl milionu Čechů dolnorakouských
odpírá se vše. Inu — my jame v Rakousku a to
se v Australii!

Vydatný prostředek k probuzení.
v New“Yorku účmfel a bylpobřběn šeleselční
zřízenec Robert T. Willougbly, jenž běbem třiceti
let nikdy nepřišel do služby pozdě. Tajematví jeho

přesnosti, s jakou byl vždyfe místě, oo „zdšéěno,%byl .prohlížen jeho byt,neboťkolem jeho
la bylo třicet budíčků různých velikostí a
drahů, které byly všechny naříseny na jistou ho
dinu, kdyměl- vatávati.

Podé do Lurd, Říma a Loreta, vyjde z č dne 24. dubna a24 srpna smě
rem: Vídeň, Bělák, Pontafl, Milán, Marseille,
Lurdy, Niš, Janov, Pisa, Řím, Loreto, Boloň,
Padova, Pontafl, Bělák, Vídeň. Bližší vysvět
lení lze obdržeti u vldp. Frant. Sermmelhofera,
faráře ve Waidmannsfeldu Dolní Rakousko a
u Ant. Gradla, Vídeň L Operngasse 10.

Zámasy ve Vídmi. Dne 36. a 37. t. m.

v cirku K kb -mistr ovětaJos. Seinbach s naším Guat. Frištenským,mistrem Evropy
a déle: Fr. Frištenský ml., Václ. Goldbach s Vídně,
86 Borowski s Krakova.

(Zasláno).

Politické družstro (iskové

žádnou valnou schůzi
ve středu dne 2. března (910

=== o 1. hodině odpolední v Adalbertinu

obvýňlým pořade

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

(Zasláno do Kuklen).
„Osvěta lidu“ ozuáásila v Kuklenách cyklus

nátek čítárny Palackého, ne nichů prý se dohodly
místní spolky. Při tom naříké, de našli se v Kukle
nách „někteří“, kteří byli proti tomu, a blavně jme
Boje mne. Aby bylo v té věci jasno, problašoji:

Místní odbor „Ústř. Matice Školské“ pořádal
valnou hromadu. Byl téš přítomen p. dr. J. Vanický;
ačkoliv členem nebyl, dal návrh, aby odbor Ú. M. SŠ.
pořádal s ostatními spolky fada přednášek. Bylo to
přijato a stanoveno, de má ze vě:ch místních spolků
utvořen býti vadělávací sbor. Dopsáno budo spolkům,
aby avolily své delegáty, kteří by společně o tom po
rokovali. Přišel jsem jako delegát „Obč.-živn. besedy.“
Zvláštní, še nebyly pozvány všechny spolky, na př.
se strany nár. socislisů, ze strany sgrérní, Bratrstvo,
spolek šivnostenský, spolek soukr, účedojků.Poavání

jenom spolky. řekl jsem,de středoškolití studenti ne
mejí míti přístupu; nejsou spolkem s mohlo by to

byl oheň na střeše. Nopřeje prý stadentstvu, aby pra
ooválo ku vsdělanosti jiuých. Přeju studentstva v Kn.
kledách s toho erdoe, aby se jen nejprve samo vadě.
lávalo, aby pak i jiné vadělávati mohlo. Proti vzdě.
lání pravému nejiem, o čemž ovědčí, še jsem všdy,
jedaalo-li se vášně, sám spolupůsobil a vefejně vy
stospil. To mi dosvědčiti musí zajisté al. spolky,
hlavně „Beseda“ a „Vlastimil.“ Přesně vmato, zaměl

stepu, poněvadě nezastopova! dšdný místníopělek.
" Kdyš začalo jednání deřgátů, ovšem — jek

je již svrchu podotkl— ne všech místních spolků,
podivili jsme se „nčkteří“, de vzdělavací onen sbor
mebhde veden Odborom Matičním, ale še bude samo

ým tělesem, v'jehož čelo mad zvolen p. dr. J.
Vanioký. Celou akci, jak se slušelo, měl vésti Odbor

„M.Š., rospootive jebo předseda, jemu k race pra
covali by delegáti spolkoví. Tím by pracovaly místní

polky edrožoné ku vaděléní apříjem Matice bj sezvýšil.
Akce tato bade prý spojovati strany, neboť před

y budon nad stranami. Přál bych toma, ale
ehyboji, uváším li, jak vše vésti ohtěl p. Kotek, jejš
n $Praš. Předměstí povolal sdejší Sokol sa delegáta.
Aby snad „jedna strana“ obtěla — a to ještě jenom
dle svého“ — všechno vásti, a ostatní strany aby

dělaly jen aesistesoi s poplatníky, tomu já i tí „ně
kteří“ tak nerozuměli.

„ Nebyl jsem tedy a nejsem já aní ti „někteří“
Jiohů jest dosti, v zásadě proti vsdělávacímu oboru,

ale jsem„pre to, aby šlorše cestou přímou a ne straniekou. Te jsem povafoval po napadení v „Osvětě
lide“ za-xatné veřejnosti oznámiti.

. Václav Jarkoviě,
katecheta a učitel spěvu.



Zesláénoa

Vadárám timto mejvřelojší díky st. majiteli16

káray uDůbréhopastýře“ vLIM za vězavyléčení a úplné odstraněnírheumatismu s migrény
aj. nitolbého a umiver

la“, Jěchto dů
vod . jistou +- ou půso- 
bivost neměl by sobérati v šádné rodině; jeho ryohlé

P žár » jen co nejvřelejidopormčovatía ma

i
Příjmy

řádného krejčevského dělníka
= 0 slušnýmplatem2

Jan Hichálek,
v Hradoi Králové, Seminář.

rBy přeji tímto úplný sder!
eště jednou vřelý můj dík!

JV Tyaišti m. Orl., 19. února 1910.

F. Hlavatý, dílovedoucí slóvárny. SMP*>C k místodržitelstvím koncesovaná

nformační kancelář

o Pavel Bayer, Hradec Král,
podává rychle a spolehlivě veškeré
správyobchod. i é, provádí též

půjčky
na bypotéky | na úvěr osobní bez

račí č na měsíční splátky. — — —

t

+

Kathreinerovu sladovou kávu Kneipp-'
ovu, která nabývá zvláštní přípravou,
vůně, a chuti kávy zrnkové, jest při
tom výživná a zároveň laciná. Není:
lepšího nápoje k snidani pro velkého“

ř pro malého!

„Li Ji LD Oj
P00000000000000000000000

Přijme se

účeň Ba číšniokní
z řádné rodiny a mladší domovník.

Dotazy zodpoví

kondiční kanoelář
v Adalbertinu.

DDD DD SSC

? a .
ospějete,objednáte-li vlněné

| šínadrinku látkynaroby |
jtury,vůbec

covské,Ufirmu:

„+
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. Zpráva revisorů účtů.
. Volba 4 skrutatorů.
. Rozdělení zisku za rok 1909

resp. 6.
s určením dividendy za kupon č. 56

. Volba revisorů účtů.

. Volné návrhy.

každý akcionář, který své akcie nejdéle
ústavu v Hradci Králové aneb filiálky v
v Semilech eložil.

do 4. března inclasive u pokladen
Praze, Josefské náměstí 4 filiálky

Správní rada.



Veškeré plechové

hudebnínástrojef = Vklady na knížky =
ojpeiněpřsovné,přeaěldlh dopooně we 449 <a
Fr. Pleskot iy

v Josefově Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
iž ručí:

(dříveIK.J. Saibort.) Lr > ina , ad
Tamtéž Ise dostati: bubny velké i malé, pravé a 4. veškerá aktiva spořitelny.
turec. činele. basy, čela, mandoliny, kytary, citery,Bani,sazerá prdátky,dlky|Pb Pěiohi
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Strany nej
lepšl jakosti. Harmon'ky tahací i ústní ve velkém

výběr.Klariney.píkoly,dny.oboajenlepil.| jiš ško o o oDANÍ ooo] dětí
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky: jd DBA

bubny,trabky, povelky,ponocovky.— Za člaté, jiš ší jí ipřescé ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují. Dříve než zadáte
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Josef Ježek,
první královéhradecký c. k. mistodržitelstvím koncesovaný

elektrotechnický závod
wHradci Králové.Z===

a 8 8
Velký výbir Instrů a všeho Installačního materiálu.
Voatilatory, motory. Zvomky. Telefony. Hromosvody.
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Poděkování.

Karel Hubáček, lékárník v Hradci Králové, vzdává

tímto jménem celé rodiny všem, kdož drahou nezapomenutelnou

naši matinku, tchýni a babičku paní a

Terezii Putré-ovon
na poslední cestě doprovodili, neb jakýmkoliv jiným způsobem

soustrast svou na jevo dali,

nejvřelejší dik!

A Z

. Majitel: Politické druistvo tiskové v Hradci Králevé — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonia Poshmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



"Kulturní hlídka,
Věda a umění.

Sta lonské milostné psantéko. Anyrlolog
prof. Delitsch « berlínské university ve avém nej
novějším spise „Žití a bytí v Babyloně“ vypravuje:
Pasníčko roztomile napsané nalezáme na tabulce
pocházející ze Sipparu. Jest adrosováno: „Mé
Bibi Gimil Mardakové“. — Doslovný obsah úcty
bodného spisu, který zof tak mladistvě a svěše,
ukazuje, že lidé před 3000 lety právě tak mila
vali jako nyní: „Sames a Mard.k nechť dají Ti
žití k vůli mně váčoš! Jak se Ti daří? Piá mi

řece. Šel jsem do Babylonu, leč oenašel jsem Té.
31 jsem velmi zklamáv. Sděl mi, že přijdeš, bych

se mob! těšiti Přijď v maršeňvanu (as listopadu).
Kéž bys k vůli mné žila věčně!“

Sté naroseníny Chopinovy připad.y na den
22. t. m. Polské kraje vykonaly veliké přípravy
k oslavě tohoto komponisty. Chopin uchracoval
za svého života mistrnou hrou Da piauo 8 výteč
nými sklsdbami, které posud jmoo čítány mesi
přední komposice všech národů. Žil životem velice

pobnutým, oddával se časem nesříseným radovánkám, ale na smrtelném lofi vavěděil ducba kajic=
nébo. © velikou vděčností a zbošně dal se od
kněze zaopatřiti.

Zlaté Hrosny jmenují ce „básnické a vzdě
lávací Jetáky pro mládež“, které počaly vycházet
nákladem časopisu „Ječmínek“ v Prostějově. Čís 1.
obsahuje Schillerovu překrásnou „Píseň o zvonn“
v překladu K. Dostála Lutinova a různé epigramy
německého velikána Schillera, které polemisnjí
s Macharem a podobnými proroky. Je tu Schille
růr násor o vědě, o chrámo av. Petra, o křesťan
ství, o němž praví:

Náboženství kříže, jen tvá ruka v jediný
věnec

dvojitou nalmu tká: Síly a pokory též!
V dalších číslech přinesou „Zlaté Hrozoy“

přednášky Dra. A. Štancla o konci pobanského
Říma, obrazy z české literatury a jiné časové
apologetické práce od dobrých autorů. Pro svou
láci a vkasnou úpravu hodí se „Zlaté Hrozny“ za
odměny pilnosti dospělejším žákům (studentům) a
proto je doporučujeme vřele pp. učitelům, rodi
čám, katechetům. 1 výtisk 6 bal, 100 výt 6 K.

Kulturní jiskry.
. Nepředpojatost vědy je heslem dnes do omr

sení opakovaným, ač nesprávným a nemožným.
Začínají to nahlížeti i předáci „nepředpojaté“ vědy,
s nichž jeden z lepšídh nechce o této nepředpo
jatosti ničeho -vědětí. Je to prof. vídeňské univer
sity, takto volnomyšlenkář, který v „Nene Freie
Presse“ (26. listop. 1907) napsal zajímavá a za

vání hodaé slova: „Za dřívějšího jakébosi
popudu bylo ražáno slovo o nepředpojatém badání.
Nemilaji toho slova, poněvadě je výplodem oné
polovičatosti, jež volnému myšlení v jeho boji
proti mocem minulosti již tolik Škody nadělala —
poněvadž není scela pocišvé. Nikdo s nás nejde
ku své práci mepředpojat.“ ©Promlavil-li kdy dr.
Jodl něco pravdivého, pak je +0tentokráte ; neboť
tolik je jisto, če i věřící učenec i nevěřící vždy
z předpokladů vycházejí, rozdíl jest jen ten,
že předpoklady nověry jsou daleko bůře založeny
než předpoklady víry a krom toho, že jsou plny
odporu. Slova Jodlova by si měli zapamatovati
naši volnomyšlenkářšti vědátoři, kteří, předpojati
do posledního koutka mozku, chvástají se nepřed

pojatosti, jež jeprá „výplod polovičatosti"a „něcomálo poctivého“| Snad svému kamarádu více víry
dají, než-li „klerikáloímu“ učenci. Čí prohlásí ho
ték klerikálem ?

Erotická literatura nabývá den ze dne roz
měrů většícha brosí zachvátiti i dnes ještě jí ne
dotkouté vrstvy. Je jí vskutku tak třeba? Slavný
Manzoni píše dobře: „Patřím k těm, kteří říkají,
že o lásce nemá se tak mluviti, aby duše čtená
řova byla k této vášní nakloňována — —. Lásky
je třeba vtomto světě; ale lásky bude stále dost;
je tudíž neužitečnu, namáháme-l ce, ji pěstovati;
neboť pěstujeme-li ji, neděláme nic jiného, než že
fi vyvoláváme, kde jí není potřebí. Jsou tu jiné
city, jichž mravnost potřebuje a jimiš spisovatel
má duše víc a více provikati: soačit, láska kbliž
uímu, mírnost, obětavost — — —" Kéž bylo by
více literátů, již by amýšleli jako ManszoniÍ

Tmáři, podivno, kde jen jim možno staví
školy a šíří pravou vzdělanost. Důkasů o tom na
sta se všech dílů světa! Daes zase jeden z „kle
rikáloj“ Italie (Monte Mario u Ríma). Půda, jež
byle jen pastviskem, byla nedávno zlekána pro

fektem apošt. paláců, Mgr. Miscistellim a na ni

by vybudována rolnická škola, která den ze dneskvétá, poskytujíc celé řaděžáků (s nichž polovice
je sirotků ze zemětřesením postižené Kalabrie) vý
borného poučení pro jich další život a práci. Učí

telé jsou E kopgreguco Božské Prozřetelnoatí.„Klerikál* vystaví školu, aby ubohé sirotky pro

Šivot vysbrojil, volnomyšlenkář nasbírané peníze
strčí do kapsy. Také kulturní působení!

Francousská lakékuliura. Hamižnost frau
couzských spekolantů zničila vétěinu krásných lesů,
tak že následky toho země pociťuje velice nemile.
Nedávná hrozoá povodeň byla zaviněna mimo jiné
i tim, že bylo v republice málo stromů, které

tebytečnoz vláhu sadržají a spotřebují. A Lane
idská francoozská móda, kterou slepě následuje

celý kulturní sovět! Francouzská modistka ze
každou cenu musí každou chvíli vynalézti k zov
nější okrase něco nového, originelního, třebas by
uový objev byl sebe pitvornější, pošetilejší. Pa
Hžské modistky zavedly „boa“ (kočky) a už v oelé
Evropě vratděno pluo i užitečných zvířat, aby
každá bohatší i chndší dáma mohla si na krk za
věsiti kožešinovou kšendu z tvora, jehož by se
byla dříve ani rakou nedotekla. — Zvláštní láska
k přírodě! Honěni pětrosi, aby si bohaté dámy
tmobly sasaditi do klobouků krásná póra. A n6
lidská móda řádí tak, $e nyní maoho druhů aži
tečných, krásných ptáků jest skoro vybabeno. Sta
tisíce pestrých kolibříků postříleno, aby jejich peří
osdobilo klobouky bobatých dam jako vítězná
trofej. Nyní pomalu budou pařížskou módou se
vší bezobledností vyhubeny nádbervé rajky. žijící
v pásmu rovníkovém, které na svobodě přímo u
chvacují nádhernou hrou barev, letem a cesým
způsobem života. Ročaě se jicu pobljí až 10.000
kusá, tak že již ce nacházejí porůzou jen v místech
málo obydlených; prchají úskostlivě před imoder
vím divošstvím. Pro volavčí chocholku z bílých
per babi se volavky stříbřité bezcitně. Volavčí sa
mička se vrašdí pro několik krásně vyvinutých
hřbetních per právě v době, kdy krmí mláďata,
tak že tato bídně hladem hynou. Lidská Hativost
svlášť v Paříži jest bazcitným barbarem, který 8e
neštítí hobiti nejkrásnější díla Boží přírody.Okrasa,
náležející výlučně přírodě. strhává Be se vzduš
ných výšin, aby ješitaá hlavička se mohla po
ohlabiti, že takové vraždění si může zaplatiti. —
Oč vynikaly v jemnocitu staročeské prosté naše
ženy nad moderní očená pařížská fiatidla! Kdy
napadlo staročeským i sámožným ženám sdobiti
své hlavy peřím vzácného a užitečného ptactva?
A dámský svět v národech jiných žene se slepé
sa novotou; volnomyšlenkářky přestávají volně
myaleti, přítelkyně přírody zepomínojí, jaký krvavý
obchod podporují, jemoocitné pokrokářky, které
farizojsky spínají ruce nad tím, že se ve Škole
vykládá dětem o zavraždění Abela Kainem, oscen
tativně nosí mrtvolky ptáků připevněné na klo
boucích, zbrklé módě podléhá všecko; i konserva
tivní ženy kapují si takové ozdoby z básně, aby
se o Dich nepronášely úštěpky. A jak by lehce
sama Paříž mohla v té palčivé otázce učiniti ná
pravu| Evropský svět žene se za každou pošoti
lostí z Francie přichásející, ať už je to zbrklá
móda či zbrklá fi.osofie.

„Pokrokové listy“ dne 18. t. m. přinášejí
delší referát o řeči, kterou měl Masaryk v Sem'
lech. Co ai lidé z těch laciných, dutých frází
mobli praktického domů odnésti, o tom „Pokr.
listy“ moudře mlčí.

Poslyšte jen, jsk sbalil v jedno klnbko dlou
boo, roztřepanou niť, táhnoací 8e v jeho spisech!
Ovšem nesapomněl znovu na boj rukopisný, aby
bylo jeho hrdinství atále v živé paměti. O boji za
svobodu Hilsnerovu však pomlčel. „Hus, Chelčický,
to jsou naše opory, ty kdyby úám někdo vzal,
pak bychom byli ochuzeni“ (totiž strana masary.
kovská). Ale, pane Masaryku, vědyť přece Machar
svým ubuhým křikem proti jedu z Judey sém ty
dva muže staví na pranýř jako duševní nebožáky!
Jestliše Hnus radil, ady byli liknaví lidé násilím
puzení k sv. přijímání, jestliže brojil proti kací
řům, jestliže křesťanské náboženství pozládal za
největší a přední poklad, pak Machar činí pravý
opak. Chelčický pokládal bohatství za hříšnost;
ale Machar jest ve službách velkokapitalistického
podniku. Chelčický zhášel i ta avětla helénakého
jasu, která v křesťanství s antiky zbyla, a brojil
proti nevinným radostem i proti umění způsobem
tak copařským, že by se nyní vysmál takovému
mravokárci každý pokrokář. Zato však Machar
zavedl modloslušbu vzýváním „svatých mramorů
řeckých“. Ten by dostal od Chelčického na pa
mětnou|

„V tom my lišíme se od jiných stran I po
krokových, že přikládáme velkou váhu nábožen
ství. Pro nás není náboženství věcí odbytou.“ Tak?
Snad židovské; „Čas“ aspoň dělal reklamu ně
mecko-židovské rabínské škole, zřízenév. Prase
pod názvem „Talmud-Thora-Schule“. Zato však
Proti katolíkům svorně 8 volnomysliteli volá: „Pryč
s náboženstvím se čkoll* A ty Školácké povídačk
Macharovy proti existenci Boší, proti božství Ježí
šovu snad mají býti posilon náboženství? Záleší
upřímně na sílení náboženství straně té, která se
tak oddaně spojuje s dr. Bartoškem? Nemí-li u
Vás náboženství věcí odbytou, měl jste zástati

důsledný a opraviti aspoň cejkřiklavější nepravdy
Macharovy, které viklaly náboženskými city vůbec.

„Vláda obráuí náboženství. Jest to komické,
ale jest to pravda, že v Rakousku bejtman okresní
c-rání Pása Bohs.“ Jen, universitní professore,
nefizlujte tak okaté dle vzoru rudých agentů!
Víme to dobře my i Vy, že bejtman chránit Boha
všem sboucího nepotfebuje, ale še jest potřebí kašdou
cheáli hájití proti surovému másilí, proti plivání
do očí atd. věřící katolíky. Kdyby nebylo aspoň
částečné obrany statní, nesměl by katolík z bázné
před tygřími zaby „kultarních a snášelivých“ su
rovců ani na ulici vyjíti. Když byli krvelačoými
bandity pobíjeni katolíci v Barceloně, to také
hájila atátní moc Boha? Fxlářské tvrzení 0 „bá
jen Pána Boha“ okresním hejtmanem jest na
prosto nedůstojné universitního profesaora. Bylo
by lépe, kdybyste vystoupil proti zkažené chase,
která roztřískala v Čehovicích vaitřek kaple, proti
uurovámu pokrozářskéma studentovi, který výka
lem znečistil kazatelnu a proti těm zpuatiíkům,
kteří nedají katolikůim ani v kostele pokoj, vy
hánějíce je z chrámu připravením zápachu afro
vodíkového. Jest a zůstane vóčnou haobou, že
obranu proti takovým divochům poaechárají p2
krokáři sami zcela ochotné jen okres. bejtmanovi.

„Církev a stát u nás jedno jest, my žijeme
v theskracii“ (bobovládě) — Tak poučuje univer
sital professor| Koho se bojí ministři nejvíce?
Snad kněze? Vídyť přece sama židovská „Nene
Freie Premse“ napsala, jak se báli židovského mil
lionáře Taossiga Před Rotschildem a jinými ži
dovakými poněžulky mají ministři respekt ještě
větší. Proti Kristu dovolují se mlaviti hrozné ne
pravdy, o pověrách židovských však Be v Rakousku
psáti nesmí.

Učitelá pokrokářátí na schůzích a v novinách
veřejně problaŘojí vyhazov katolického náboženství
ze úkol a vode se jim pod štítem státu a pukro=
kářských inspektorů dobře. Tak jest a nás „stát
a katolická církev jedno.“

„Úřady naše žádají, abychom lhali, my ne
smíme ukazovati před nimi své nábož.nské pře
svědčení“. — Nebožtíku Krapko, jsi zcula pře
konán. Žádaly snad úřady na Masarykovi, aby
přestupoval k víře evangelické? Masaryk to učinil
přece zcela dobrovolně, uč dle církve evangelické
nevěří. Nutí ho tedy úřady, aby lhal, když úředně
přihlašuje své příslušenství k církvi evangelické?
Natf úřady pokrokářské učitele, aby skladali
křivou přísahu na nábožensko-mraval výchova?
Vždyť přece v Rakousku jest bezkonfegnost dovo
lena! A žádného nokatoliku nenutí stát, aby se
stel aniversaitoím professorem nebo učitelem a aby
ge k místa takovému vyšplhal nepravdivým před
stíráním katolického přesvědčení. Zato však naopak
jest stát až příliš anášelivý k tém, kteří sice
k vůli dobrému zaopatření náboženské závazky na
Be vzali, ale těchto proti slibu svému neplní.

„Chceme svobodu náboženskou pro každeho“,
— Alejak tahle zásadu, p. Masaryku, osvédčujete?
Proč jste se neozval, když byl achystán vefcjný
pranýř hanby pro rodiče, kteří by se odvážili pc
nílati své dcerky do katolického gymnasia? Proč
pozahřmíte do duše těm bozcitným soc. demokratům,
kteří pronásledují pustým Štvanim dělníka navště
vujícího katolický kostel? A což když volnomy
šlenkářská ústa zapovídala rodičům vychovávatí
dělí dle vlastního náboženského přesvědčení? Kde
jste zůstal a jadroým slovem protestu, když ve
Žďáře poštvaní soc. demokraté zapovídali missi
onářůmv kostele kázati ? Chcete-li opravdu upřímně
náboženskou svobodu pro každého, máte vystoupit
rozhodně i pro svob.da katolictva, ať až ge to
židovskému tisku líbí čili nic. Masaryk byl hned
na koni, když so vídeňským junům židovským
šláplo ua kuří oko. Při uejbrabších násilnostech,
páchaných moderními zdivočiloi na katolictva, sa
halí se v báv m'čení; vědyt by mu to tidé ne
zapomněli.

„Naše reformace ve středověku jest bistorií
a t> nebyl boj Čechů s Němci, nýbrž krok k vyš
šímu náboženství“ Universitní | profegsor.,
kdyby takovou přednášku, jakou jste měl Vy,
sepsal sextán, řekne mu professor, aby nedělal
pozéra hromaděním otřepaných frazí, které už i
tactoví „husité“ přestávají opakovati. „Bijte, za
bijte, žádaého neživte! — Každý věrný má v krví
protivníků ruce avé umytí a tak poavétiti.“ To byl
krok Táborů k vyššímu náboženství. HusitéJupa
lovali zcela pokojné muichy v smolných sudech,
v ohýších, na hranicích atd. Obrátili polovici Prahy
a Vyšehrad v prach a popel, atd. A to nábožen
ství českobratreké? Vždyť ta víra do prachu šla
pala antické idey syna Heliova. A Machar je přece
neomylný. .

A podobné fráze Masaryk hromadil dále. Alo
snad tyhle akásky stačí každému soudnému kpo
chopení, jak jest nejvyšší čae; abypo vyčerpaném
a častém přemletí frází starých Masaryk se nauči I
něčemu novějšímu.
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Zachraňejme, ce záchrany více
hodno.

Potěšitelbým sjevem XX. století je mocné
hanti, vyvolané soucitem k dítěti, ješ tak často,
beze své viny, propadá i fysické i mravní zkáze
a stává se pakbřemenem a skázonosnou jednotkou
národa. Vlivem okolí, doby, vino rodičů nábo
ženské výchovy vůbec nedbajících a pod. počet
jednotlivců mravně zanedbaných se rok od roku
množí, a proto kde kdo pozdravil ustavení se

spolku, ter), maje v čele muže snaživé, odborněvsdělené a blaba národu dbalé, chce, pokud síly
a prostředky mu stačí, aspoň poněkad odpomoci
téta chorobě, jež povášlivé hlodá na oašem ná
rodoím těle.

Dva tisíce tři sta padesát pět spustlých dítek
v Čechách, píše tuším náš odborník dr. Dvořák,
je číslo náské! A děje se pro ně něco? Řekneme-li:
Skoro nic, moobo nechybíme. Roční přírost cho
vanců připadajících na péči výchovnou (v Čechách)
je.785, ale skutečný přírost který dodáván je ročně
do 3 našich polepěcven, je 86, tak že zbývá k vý
chovu 699, a o těchto 699 zpustlíků není nijak
postaráno| Ti zůstávají venku, stávají 8u postra
chem škol, metlou vychovatelů, a soačná Část
jich pak vrhá Se na cestu sločipnou a nlní po
zdě;i pracovny a trestnice, a stává se tak bičam a
břemenemspole Čnosti.

Povinností příslušných orgánů jest, aby jak
z obledů národohospodářských tak i sociálné-po
litických bylo o tyto mravní zanedbance co nej
dříve postaráno. Velice rádi vidíme, še zřizují se
ústavy pro duševně choré, blbé atd., ale zaakut
nější máme, aby vybadovávy byly vychovatelny
pro elabomyslné děti mravně zpustlé, Jež, dospěvše
a propadouvše alkoholismu a jiným neřestem, stá
vají se bičem a břemenem společnosti a nám jen
dodávají ve značné míře děti blbé, slabomyslné,
racbitické atd. Dr. Dvořák, jehož myšlenka tu jen
zase, aby aezapadla, ventiluju, píše v témže smyslu
v „Naší Době“ (1909) a chce místo 2 jubilejoích
ústavů pro idioty a daševně choré 2 ohledů ná
rodohospodářekých a sociáluč-politických aplše
zbudování 2 ústředních zemských vychovatelen pro
mládež mravně ohroženou, zpustlou a slábomyslnou,
jež bynemělyjen významvýchovný nýbrž i výskamný
a pozorovací (po způsobu uherském). Názor Dec
řákův, uvážíme-li, čím jsou pro národ dospělí blbí,
duševně cboří a p. a čím jsou pro něj dospělí
mravní zpustlíci, z nichž vyrůetejí nám zločinci, o
něš národ, když se o vě nestaral v jich mládí,
bode se musiti starati v jich dospělosti v po
lepšovnách a trestnicích a to jiš bez naděje vjioh
polepšení, zaslabuje nejopravdovějšího uvážení a
nejrychlejšího provedení. Zachraňajme. co více
záchrany hodno a národu prospěšno|

Realisaci jeho nestaví se nic v překážku!
Ani ne peníze! Proč stále rozmnožovat střední
školy, jichž máme dost a jež našemu národa ročně
dodávají massy nedostudovanců, houfy iatelligent
ního proletariátu, z něhož se rekrutují národaě a
sociálně nejpodvratnější živly! Naše atřední školy
nebudují se jiš nemnoze s potřeby, ale z politické
řevnivosti az ušitkářství některých měst, jež
svým živoostníkůám chtějí jen zaopatřiti lepšího
odbytu. (Vis Dobruského článek v „Nové kultuře“).
V principu nejsme proti stavění etředních škol,
ale sa správné máme, že by Be enad o 3—3
střední školy mohlo postaviti méně a za ty peníze
že by mohly býti vybudovány vychovatelny pro
mládež mravně zpastlou! Zda by tím národu ne
bylo lépe poslouženo? Nejen já, ale každý soudný
vlastenec musí říci, ano. („Besser jet es — dí
kdosi — Vergehen nnd Verbrechen Jugendlicher
su verhindern, als nachtráglích die besten Metho
den der kriminellen Behandluog ansfiodig machen
2u mílesen). 

Ke kon:i bych chtěl ještě na jednu věc upo
zorniti. Existuje celá řada dětí mravně spastlých,
jež pocházejí a přináležejí rodinám lepším, ano i
nejlepším. Kam s těmi? Do obyčejné polepňovny,
kde seskupeny jsou dětí z nižších, ano i nejniž
ších tříd, tací rodičové avé dítě dáti nechtějí: jet
jich dítě, byť i snad nekázané a mravně zanedbané,
přece z jiného ovzduší, a cit jich besděčné žádá,
aby takové dítě bylo vychováváno přiměřeně-jicb
postavení, lépe, jemaěji, ohleduplnějí neš dítě od
mládí vyrostlé v bídě, špíně, neřesti, ješ tudíž
žádných vyšších požadavků nezná a nečiní. Jeť
ovšem nemožno žádat, aby snad země podobný
Ústav vystavěla, ale snad by se někdo právé
z těchto lepších krabů našel, který by takovou
menší vychovatelnu mobl k životu přivésti a pro
prvý čas finencovati. Myslím, že by takový ústav
prosporoval a byl pro mnohé rodiny pravým do

brodiním. Za uvážení ta myšlenka roshodně stoji.„ mě.

L.mezinárodní kongres katolikův
esperantistů v Paříži od 30. března

do 3. dubna 1910,
Radostná zpráva! J. M. nejdp. arcibiskop

pařížeký Amette a Monsig. Baushillard, rebtor
ústavu „Institat Catboligae“, udělili laskavé appro
baci našemu ajezdu a dali nám k disposici pro
sjezdové schůze velký sál oné světosnámé univer
sity, která jest, jak všeobecně snámo, nejdůleži
tějším katolickým centrem Pafížs | veškeré Francie.

.. Vynikející katolíci, kněší 1 laikové sympa
ticky přijali tuto správu. Vše nasvědčuje, že ajesd

potká se s velkým úspěchem. BSjesdovývýbor borlivě pracuje. Jest toliko třeba, aby z každé země
bylo co nejvíce přihlášek a aby pečlivě připraven
byl materiál, který na ajesdě bade projednáván.

Určitý program bude vydán co nejdříve.
Přece však již nyní můžeme v hlavních rysech
Hici, kterak bude času použito.

Účel našeho kongresu jest dvojí: prvvímne
přímým účelem jest podati katolickému světu ši
voucí, evidentní důkas, če esperanto jest katoli
cismu prospěšno; drabým přímým ollem kovgresu
jest, zorganisovati prakticky „Světový sváz leto
liokých esperaatistův.“

, Poněvadž svaz tento může církvi jen tehdy
býti užitečným, bude-li míti Čistě apeciální směr,
docha ij spůsob akce, budeme nuceni ve dnecb
kongresu tyto podmínky procisně nestudovati.

Budeme nvažovati, jalfé mesinárodní stano
visko zaujmeme v nejnalchavějších otáskách, tý
kajících se šivota a prospěchbo katolicismu.

Takovými otázkami budou:
A. Jednota v Církvi. Jakým způsobem lze jí

dosíci? Zprávy podejí Angličani, Rnaové, Bulhaři,
Rumuni a j. — Jiné správy o mévě důležitých.
přece však zajímavých námětech které mohou
příspěti ku větší jednotě v církvi, ku př. jednotná
výslovnost jazyka latioského.

2 Náboženské vynčování, jeho aetnost, jeho
rozdílné formy, apologelika, řečnicteí, missie a
pod. Souborné zprávy « různých zemí.

3 Akoe sociální, její naprosté nutnost. Evan
gelium jest základem sociální spravedlnosti. Soci
áloí hnutí mezi katolíky. Rázné soaby, výchova,
sociální duch, sociální vědy, lidové kurey, sociální
díla. Spolky nákupné, dělnické domky, boj o ne
dělní klid, boj proti alkoholu, hýřivosti a porno

graf. Záchrana mládeže, mezinárodní ochranavek.
4. Konečně materielní a praltické organisace

katolického sdražení. Od nynějška každý účastník
kongresu bude míti na starosti tu Či onu zpráva
dle daných otázek. Věecky správy buďteš jasny.
přesny, krátky a pečlivě psány. U rozvrhu pro

PRVNÍČESKÁsšé re NAŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Nejvýhodnější a nejlevnější pojištění věndítkám.
Zádejte prospskt.

Hospodářská hlídka.
Myšlenka sěmědělská ve vojska

musí doznati přiměřené podpory. Kdežto u nászačíná se teprve pom lu ujímati zřízení hospodář
ských kursů vojenských, v německé armádě pořádá
Be již pravidelné a soustavné vynčování vojáků
v zemědělství, a to po stránce praktické i tbeo
retické. Podobně je tomu i v jivých státech,
zvláště v Italii a Francii. Odvádějíc daň z krve
největším podílem, má zajisté zemědělské obyva
telstvo právo žádati, aby se jeho mladiství pří
slušníci po čas vojenské slačby neodcisovali svému
stavu. Věci této bude se museti věnovati se sírany
rolojotva větší pozornost než dosud, neboť když
86 ono samo o tuto životní svou otázku nebade
sajímati, kdo pro ni hae prstem? Naříkáso etále
na nedostatek dělnictva, ale nic se nečiní k jeho
odetranění. Zvláště nerozumímeagrárnickému sbá
vění zemědělských pracovníků, čili jak se též říká,
„šil“ v Haliči. Domácí lidé odcházejí hledati práci
— a často velice bídně placenou — Bůh ví kam
za hranice, cisí se pak k nám avádějí. Tomu se
pak dává pěkné jméno „Činnost za osdravění po
měrů na našem veaková“. Děkujeme krásně!

Rentové statky vyBukovině. Podle
nedávno problášeného sákona zemského mohou

un též v Bakovině býti zřizoványrentové statky.této příčině byl Bukovině vzorem haličský zákon
o rentových st teích z r. 1906. Tento usnadňuje
úvěr tím způsobem, že rentovými zápůjčkami při
spivá se majitelům pro ich statků — 5 až G ba
— berou-li na sebe meliorační náklady, výplaty
spoludědiců a p. Z výnosu statko mnsí zbývati
mimo rentu ještě obnos na vydržování rodiny ma
jetafkovy. Vypověděti se smi do 10 let jenom čtvr
tina renty, po desiti letech lze tak učiniti 8 celou
rentou. Koupím-li usedlost, neplatím umlaveného
kapitálu sa ni bned, nýbrž umořuji jej určitými
splátkami ročními, amortigacemi, rentami. Toť ren
tové statky. V Bakorině bude udělovat zápůjčky
a na základě nich vydárati rentové úpisy semaká
banks.:

Králiel v Australii, kteréžtam z Ev
ropy usadili Angličané, rosmnožíli ae tak, že o
hrožovali hospodářství tamějšíí a stali se metlou
Australie. Marný byl boj proti hlodavcům vychy
tralým. Než Angličan vyzrál i na králíky. Začali
králíky divoce žijící lepat a maso vyvážet. Za
minulé pětiletí z Viktorie bylo vyvezeno 41,423.000
králíků v ledě ulošených do Anglie, kdež ai na
michpochutnávají jako ma svěřiné laciné Současně
vyvezeno 98,949.000 spratků kraličích hlavně do
Spojených atátů severoamerických, kdež « mich

všeobecná akc.

Koprevají vzácné kožešiny pro evropský trb.dežto r. 1904 sa košky utrženo 14.000 koran,
r. 1908 jiš vytěšíli 1,900.000 za kraličí epra
a králík v Australii stává se takto užitečným zví
tetem

Doves bramborů u Německa do Ra
konska. Spotřeba bramborů pro výrobu škrobu
v továrnách jibovýchodních Čecha Moravy ne
může býti kryta domácími prodakty, kterých Be
nedostává. ©Vshledem k tomu zplnomocněna 0b
chodní a živnostenské komora pražská, aby 38
kročila u vlády o snížení dopravních poplatků pro
dovos bramborů s Německa. Ve věci té byl již
komorou zaslán přípis ministerstva obchodu.

Klihotek seslsboje stromy nesmírně. Je
to vlastně míza. živina, kteráš v podobě klibo
viny ze stromu stále uniká Dije jse tak zvláště
za suchóho :óta v době bezde toé na stromech
ušlec'tilých. Klihotok ibned se smírní, jakmile
stromu potřebné vlhko zaopatříme a půda živinami
obohatíme. Kypříme-li tedy pídu účelné hnojenou
a náležitě zavležovanoo, stromy klibotokem netrpí
anebo se objeví v míře tak nepatrné, že neškodí.

Měleemi napadené stromy zachráníme,
když ve 100 litrech vody rozpustíme 175litra vý
tažku tabákového a tim strom důkladně skropíme.
Ne druhý den snovu :skropíme strom čistou vodou,
aby šťáva od mšic na lupenech píci se emyla a
lupení zaečištěné netrpělu padlím.

Na somaeme mlatme všechny plodiny cep“m.
Sebe lepší stroj zoačnou část aroí tak poruší, že
klíčivost tím trpí, oož platí zvláště o ječmeni.

Ječmen ozimý u nás všade se dobře
daří, dá větší skliseh slámy i zrna, lépe de vy
plácí než jarní neb kokuřice k účelům hosp>dát
ským a v krajích, kde p'vovareký ječmen Ge De
doporačuje, je k nezeplucení. Seje ne velmi brzo,
asi meri 20 srpnem a 1. zářím poranních plo
dinácb,

Dávojme kojemcům med! Kojencům
tvoří se velmi často na jasyku bílý povný povlak
e pod ním pochýřiky, kteréž při ssání dítěti bo
lesti způsobují a mohou i povážlivý zánět v ústech
zaviniti. Nejlepší prostředek ku předejití této
ústní choroby kojence je, vytírati dítěti čistým
lnčným badřikem, medem natřeným, jazyk sspoň
dvakrát denně, e to ráno a večer. Ditko této 0

poraci so nezpěčuje, neboť sledikost meda ma laodi. Taképožívání medu zabradajeu dětí zánětu
v krku a výriun zboubného záškrtu, 8 proto ne
šetřme medem détem ani dospělým|

| Nejlepší cikorka. jest

BUVOVKÁ.
000:

Školský obzor.
Pohled do šivota středoškolského.

Dle dopisovatele „Českého Úředníka“ č. 5. divný
prý vzduch vane na leokterých ústavech středo
školských. Na př. na ©. k. českém státním gym
nasiu v Pruze III. opovášil se totiš ředitel pro
pořad velkonočních exerticií od 3 —6. dubna 1909
dáti vytisknonti zvláštní programy pobožnosti, jež
rosdel professorům a žákům. Na c. k. reálcev Ji
čině zakázal ředitel bráti v reálce tennis v neděli
dopoledne s klassickým odůvodněním, že v tadobu
jsou Bohoslažby. . .. A pomalu prý Be i některý
sbor nakazí. Profeasorský sbor v Morav. Ostravě
se usnesl, že žáci gymnasis nesmějí jíti na před
néšku Macbarovu . . . Tělocvičnásekov c. k. re
álného gymnasia v Prase, v Křemencové ulici zase
obražuje se a protestuje se vší rozhodnosti proti
položce v rozpočtu ministerstva vyučování, kde
ochválena byla položka na stavbu tělocvičny 8 pod
mínkou, že v tělocvičeé ařízena bude kaple. Ho
lešovické reálka má uš podobnou tělocvičnu, kde
zařízení její jest podřízeno účelům školní kaple.
Nová prý to soustaval —Opakajeme s p. dopito
vatelem: divný vzduch vane ns leokterých ústa
vech středoškolských, prapodivaý, jeož vrhé pří
sračné avětlo, v jakých rakou se nalévati bade
výchova vašich katolických dětí ze několik let!
Okolnost ta notká k vášné úvaze s činům. Děti

k pomacharování. Pénům profemoróm s náhledy
uvedenými radíme, jen ať ee vzdají činnosti na
státních ústavech, vydršovaných peněsi katolického
poplatnictva; nepotřebujíseotravoratitímtěžkým
divoým vzdachem, jeoš ostatně jde vašim nům
zcela k dahu; af otevrou ni stolici své mou i
třeba sa ústavě, jejš založí sya Heliův a bude jej

dotovati svých klassických přednášek, sí
skaným s niv českých ad majorem Machari gloriam.

Otec gymnasisty v Prase Hil.



Jon v Hradci Králové
úrokujevklady4"/, až 4'/,"/, le výpovědi.

Veškeré půjšky se nejvýhodnějšíck podmínek.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze: Český

slovník b bovědný. Pořádají dr. J. Tumpach a dr.
A. Podlaha. Sešit 6. vykládá Albine—alienas a
regala. Předplatné na D vešitů 7 K, sešit sa 1:40
K. — Dr. Al. Kadrnovský: Spiritismus. Bešit 5.
a 6. po 5O hal | Vzdělavací toibovny katolické
ev. 46. — Zábavy večerat, roč 30.: č. 4. Petra
Kopela Darwinista. Za 80 bal, Číslo 5.: Srde -vý
král. Z francons. Charl. Foley přeložila Eu. Šu
etrova. Za 90 hal. Na Zábavy večerní předplácí
se ročně 4 K. — Rajská Zabrádka Časopis pro
školní mládež. Pořádejí V. Špaček a J. Bartň
Roč. 19., seš. 3 a 4. R čně vychází 10 čísel za
předpl 160 K. — V Mši chrysanthem, román J.
Spillmana T. J. Seš 1. a 2 po 20 hal. — Lačiná
obrásková knihovna mládeže v měsíčních sešitech
po 20 bal. Roč. 1., seš. 5 Karlštejnský strážce.
Dějepisný obrázek od Al. Dostála, S33 6.: Pocti
vost na věčnost,odJos. Bartoné.Kfeslanskáškola
Časopis pro šíření idel váboženských v českém
školství. Řídí V. Špaček. R č. 9., seš. 9. Vychází
měsíčn3 za roč. předplatné 7 K. S přílohami O
brana a Rodinné vychování.

Z nakladatelsví J. R. Vilimka v Praze.
Vilímkovy místopisné mapy semí koruny České
"v měřítku 1: 100.000. Kreslil J. Srp. 2. opravené
-© dopločné vydácí. Dosud vyšly dva sešity po 60
hal. 1. seš.obsnbujeokresy Benešov—Sedlčany,
2. neš. Hořovice—Příbram. Mapyjsou velmi pu
drobné a sřetelné; legyjsou ozna eny barvou ze
lenou. Novinkou těchto map jest měřítko kilomc
trové, jímž Ize mechanicky jakoukoliv vzdálenost
na mapě rychle a přesné zméřiti. — Malý Čtenář.
Obrázkový časopis pro mládež. Pořádají G. Sme
tana a F. Procbáska. Roč. 29., č.9 —11. Vychází
15. a posledního každého měsíce za roč, předpi.
2 K. — Vilímkovy Humoristické koibovny řada
IN, seš. 11.—15.: Kotrmelce, od Jos. Skružného.
Seš. za 30 hal.

Nákladem Umie v Praze. V«lmi odporu
čitelué Raisovy spisy, díl VIL: Sirotek, Bešit 47.
—5bl. po 32 bal. Díl VIII: Lopots. Seš. 62.—565.
— M.A. Šimáčka sebrané spisy, dll XVI: V no
vém životě a jiná prósa. DiLXVIT.: Bez boje. Jiný
vzduch. Divadelní hry. Sešit 128 až 131., po 84
bal. dvojsešit.

Časopis katol duchovenstva. Řídí dr.
F. Kryštůfek, dr. J. Tampach a dr. A. Podlaha.
S přílohou věnovanou theologické literatuře ná

Johou Slavornm litterae theologicae čtyfikrát v roce.

Předplatné 9 K Expedice v kríž. are. koihtiskárně
v Prase 190..

Kristus Pán a my lidé. Osmeročasových
postních řečí. Napsal F. Šubrt, farář v Miletíně.
Oena 1:40 K. Koihovny Kazatele č.30 Nákladem
B. Prombergra r Olomonel.

Rakověť křesť. socislismu. Politické ú
vaby sociólof, Napsal J. Dvojí. Za DO bal. Spisek
tento jistě každému křesť sociála poslonží. Ná
kladem české nekce diecéeního komitétu v Českých
Budějoviclch.

Českoslovanské letopisy musejní. Věst
ník musel a městských archivů ceskoslovanských.
Řídí a vydává V. V. Jeníček, Roč. II., čís 7.—
11 obsahují: Sjezd na ochranu památek pořádaný
v Praze. Vychásejí v Čáslavi o [1 číslech za roční
předpl. 6 K.

Melicharův výkvět světových literatur.
Pořádá O.Š'mek. Sv.ÍI: G.af Geijerstama Kniha
o bratříčkov: Přeložil K. Vetter. S-$5. 9.— 11. po
18 bal. Spis vychází v nakladatelství Bah. Mali
chara v Hradci Králové.

Domácí výchova v duchu křesťanském.
Napsal F Navrátil. Do 29 ledna obj-doslo 559
faruostí 41.698 exempl. tohoto episku. Výtisk za
20 hal. Objedoávky (nejméně20 výtisků— 2 jsou
vždy zdarma) zasllejte na'adresa P. F. Navrátil,
dónský vikář v Olomoucí.

Krísa našeho domova. Měsíčníkpro este
tickoo výchova vydává Sva: českých spolků pro
okrašlování a ocbracu domoviny v Čechách, na
M.ravé a vo Slezska. Celoroční předplatné 4 K,
pro členy Svazu a spolků sdružených3 K. „Krása
našeho domova“ jest bobatě illustrována a přinese
i barevné přílohy. Administrace v Praze 269-1,
Betlémské nám. u „Halánků.“

Peněžní obzor. List Sdražení českoslovan.
úřednictva ústavů peněžních Roč. III., čí:. 1. Vy
cbásí měslčně pro Členy zdarma, pro nečleny za
předpl. 5 K. Administrace v Praze II.-647.

Eva. Městěník pro umění, vzdělání a zábavu
ae zřetelem k ženské otázce. Vede a vydává P.
Bed. Kooařík v Prostějově na Mor. Vychází mě
síčně za roč. předpl. 3 K. Roč. 7., čís. 1. a 2.

Lectures francaises. Roč. I., čís. 7.—9.,
Řídí prof. dr. A Mikousek. Vychází 1. a 15. každý
měsíc vyjma prázdniny. Roč. předplatná 4K při
jímá vydavatel Kabátoik a spol. v Jičíně.

Katolický učitel. Orgáo Kutol. spolku čes.
učitelů na Moravě. Roč. II.. čís. 3. Vychází 1. a
a 15. každého měsíce za T č. předplatné 4 Ku
administrace v Krčmani u Olomouce.

Těsnopisný měsíčník. Učebné listy sou
stavy Důrichovy. Řídí Prok. Novák. Roč I., čís.

Administrace u J. Spriggra v Praze II
Máj. Belletristický týdeník. Řídí F. Herites

a dr. R Kronbaver. Přeplácí se na čtvrt roka
2-80 K. Čtrnáctidenní příloba „Z cizích literatur“
za příplatek jedné korany čtvrtletně. Vydává Na
kladatelské Čružetvo Májs v Praze.

F Heritesa sebrané spisy. Díl V. a VI.,
seš. 1.—6. po 30 hal. NáklademJ. O:ty v Prase.

Do Hradce Králové a okolí.

Dovoluji ei velectěnému obecenstvu Hradce
Králové a okolí octivě oznámiti, že jsem

závod knibařský
mým zemřelým manšelem r. 1881 založený, který
Jako vdova Již po 11 roků dále vedu,

značně rozšířila
dokonalými stroji a nejnovějšími pomůckami kni
hařskými.

Majíc k ruce svého dospělého syna, který
v obora knibařekém doma při otci i v cizích vět
ších závodech odborné dovednosti v každém obledu
si zjedoal, mobu praloužiti prací bezvadnou.
vkusnou i trvanlivou, ozdobnými i jednoduchými
vazbami koihovými.

Odporoučím své ochotné elažby ústavům, ško
Jám, spolzům i jednotlivcům. hlavně pp. studujicím.

Vazby i převazby celých knihoven.
Na venkov mileráda pra práci k požádání

se dostavím a výlohy s dodáním práce spojené
bradím ze svého.

K službám nejochotnější.

Františka Skrovná,
knibařetví v Hradei Králové. Staré Borromaeum.

Umělecky pracovsné

OBRAZY, KŘÍŽOVÉ CESTY,

OLTÁŘE BOŽÍHO HROBU,

SOCHY.. VZKŘÍŠENÍ
"dovoloje ni veledůstojnému duchovenstvu

nabídnonti absolvent c. k. odborné Bkoly

BORONOL BEK „F HOŘE KUTNÉ,

DÍLNA

PRO UMĚLECKÉ PRÁCE ZE DŘEVA.

Díikůvzdání.
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Doporučujeme

| ———Hladřišekául.1.,
doporučuje:

železné skládací po- železné mycí stolky
stele od . .K 780 0d. . . -K 5—

železné skříňovépo- Řejeinénoční so no
stele sSdíl. matrací železná stojany na
od... . .EK27— katyod. . KI -;
Úplně zařízená lůžka od K 38— |

Stáda polLíeřátkood .
zahrad. sklád.

dreákuáany hradníradítyl
sahradní patentní avi

novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnic a dobročluných ústavůza cemy zvláště výhodné.

885 X683 X6SDX G8BX 683

Jan Horák,x
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy X

dle roční salsony kollekci :
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvcle

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
x sluze meko ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku

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

6P3 6EIX CBDX 663 X 663X

Sarí nábytek
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

v továrně fy.

KV. okuherský, Hradac Králové,

o 0 0 0 0 0

BODXE63KESNX

x683

E65C8XGEBIXIX

90000000000000000000

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá deaítilotí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

čsl Aměrs de Londres
= lékařskými vědátory jakožto příjemný

Z občerstvujícíprostřeček doporučovaný,tzí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
00, „ srěmské alivevice jakoži pův.jam

rumu a všechdra nejjemnějšíchlikérů v cenách
uejlevnějších.P. P ům obchodaíkům a

hostinským povoluj se zvlášťvýhodné eeny.

« 4% 8 30dennívýpovědí,
„ 49 360dennívýpovědí

a poskytuje
zápůjčky $.dávás kupuje=

oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. epořitelay, které
zašlou 8e um požádání. — Záložna pod

20000000000000000000000

u veškerého zimního pleteného i trikového
zboží, angl. pánských vest, čepic, chránitek,

límců, dámských kabátků pletený ch atd. upra
vila firma

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelní alice.

Dopor pje::Klatovské prádlo, jarní vesty
nh by ruské přezůvky,hřebenovésoupravy a pod. : Novinky kravat. “ij

Kněžské kelárky a máprsemky.
00000000400000000000000O9009000000000000000000

©

m adí:L TKSIKAA2 Z o

Šeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hrado! Králové,
(proti Grandhotelu) :::

přijímá vklady na kníšky

== za 4! až 59%
úrok a to dle výpovědi.

98“ Složní lístky na požádání zdarma. "UB

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. «

Gráfova kostka
velejemná

za ©haléřů
zůstane i na déle vrcholem

dokonalosti.

Gráfova kostka

předčí daleko každou napodobeninu, o černě
jediný pokus přesvěděli

R. STEYSPAL,FAT:
FRAMA VIE-917.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným paíronátním
úřadům dovolujesi depo
ruějtí veškeré hostelní nádoby a
nášlnía to: monstrsnce,balícby,
cibáře, nádobky, paténky, pacifkály:

tm lam Wujtelníce,kropeni:atd. vvéolastní výroby, předpisům

čršerm vyhovojich Btáré před
opravoje vpůrodní intend a.zlatí sstříbří nebo proti do-

platku sa nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku frank: bez závsznosti koupě.

Vše m posíid posvěcené. Prdce ruční.

Shladveškerýchsletých a stříbrnýchblenosi, jako: řetézůmadonek, kříšků, pratýnků,náramků ati. ::Notářské:
prateny, y, jídelní náčiníne stříbra pravého

1 čínského vědy na skladě.
Staré slato, stříbro a drahokomy kupuje sa nejvyšlí ceny:

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

Paramenta.

Ignáce V. Noškudla syn
(protokolovaná firma) M

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |*
(bratr P, J. Nolkadiy, faráře vo Yýprachtielch)

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

u výrobní závod
všech kostelních paramentů,'|

praporů a kovového náčiní. 4.
Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku jf.

se na požádání franko zašlou. '

jpnýnánýnývěněmjýejmé

amjněnývýc"jrmoněnýnýnývýš

iIIIENBZDNI

LL r

Talkonotní te,
paskály a ianále:

Oem podá
Josef Jelínek,

mydlář
v Hradci Králové.

da'£(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

—uměoskýzár —

pro (Málbu

oken kostelních.

PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova

hk
: 60 roků na Malém ná

městí pod loubím) dopo
ročuje ne

ku sek08nejoken chrá
šťho aš k dohatému fe
guralnímu provedení a

sice 1 se Šelemými
rámy, sítému, vsaseními.

Veškerérospočty,skizny|odbornáradabezplatně,bono
. všízávaznosti ka definitivní objednávce. n

" Nesčetnájračejné| písemnápochvalnáuznání,'
Zakrěenaroků 148. ká



„ Provolání! *
„ "Jvoa tomu dva roky, kdy delegáti naší

sírany sešli ee do .Praby k vážným úradám o

ského života. Tehdejší sjezd náš vyzočl na
konec v mohutný, jásavý, harmonický akkord,
hlásající chuť, lásku i odvahu k avorné a jed
nota další práci, a také jediný pohled na u
plyoslá dvě léta stačí, aby našince i naše od
půrce přesvědčí, že doba ta vyplněna jest p

silovnom prací jak na poli politiokém, taknárodohospodářském. Pracovali jsme zajisté,
seč síly naše stačily.

moravskými dobyli si v parlamentu čes
mávta, při volbách do zemského enému, jiché

jeme 90 samostatně váčastnili, okázali
sme takovou moc a alu, že všeobecný vzbu

dilo to úžas. (Does r politickém životě jest a
taví s, námi býti počítáno jako s činitelem zá
vašným, a to tím více, poněvadž jest to patrao,
kterak raosteme, mohotníme a sílíme, :

-> pol márodohoapodářském. silná našesdeužení,k ajmě přibyloSdražení hospodářské,
Sraz zemských uašich Ruiffeisanek jsou tobo
důkazem, že jeme nezaháleli, nýbrž uvědoměle
s jistě k sovéma cíli pracovali.

Také vnitřní náš život sa velikým roszma
chem rozvinul. Příbylo našich atvupenců, pří
býTo'našich organisací, vnikli jsme do všech
téměř míst, takže vem můžeme s radostí i

o další strjhée, jsko na stranuhrdostí sh

badoaononToto bmo, jakož i mnohé jiné v pa
měti majíce, vidáme: tóho potřsbů,aby opět
svolán byl ajezd strany mapě Abyop

.. Zavazoje nás k toma také orgapisační náš
řád, který nařisuje, aby ve dvou letech sjezd
byl svolán. Kdyby však 'ani toho nebylo, za
vazoje. nás ke ovolání sjezda povinnost naše
k stravě esiná.

Mustme především my, členové výkonného

výboro vydati účet ze všeho svého jednání zaoply oloa dobu a naši poslanci jsou povinní

term sjezdu výkaz o své parlamentárníinnosti, oby ejezd, jakožtosvrobovaný rozhodčí
ve otřašě, mohl o. celém tedaní strany vyslo
viti své mínění 1 svůj soůd.

Bude třeba rozšíříti a prohlovbiti a upra
vítí náš program, jskož i orgauisašní řád tak,
aby naše strana, dle skašeností za uplyoalá

S abytých, ještěvícemohlavzrůstatia aldití.

- Bade dále nazbytno promlovitiaj otisku
a uspořádat! poměry bo tásku tak, aby
voškeren náš tisk byl mocným a věraým spo

jencem naší strany, pli mlovším a šiřitelema obhájcem politických naších zásad a aby tím
některé vady a stížnosti byly odstraněny.

Důlažitýn předmětem porady na zašem
Bjezdu bude upravení finaačních prostředků
pro potřeby naší strany tak, aby apravení toto

počný a určitý zdroj k četným vydáním uaší
strany zabozpečilo.

A konečně bode třeba zvoliti nový vý
konný výbor. Na ejozdu to záležeti bude, aby
do něbu povolal mufe pilné a opravdové práce,
kteří požívají všeobecné důvěry a nezištnou
obětavostí a láskou život svůj ! sily své naší
pvaté věci věnují.

Sjesd náš bude tedy sjezdem výhradně
(pracovním a bude to zajisté vyžadovati velí

ého úejlí a námahy, aby v době, k vůli dele
gátům dosti krátce vyměřené, práci jema při
dělenou vykonal.

Přátelé a bratři naši! Přijďte oa sjezd
sláskou knaší straně a 6nadšením pro svatoa
naši věc. Tato láska a nadšení nás spojí
k jedné a svoraé práci za společným naším
cílem. Naši nepřátelé a odpůrci ovšem na to
se těší, že sjezd náš snad bude boořlivým a
le snad skončí rozyratem v naší, od nich tak
nenáviděné, protože obávané straně. Marné za
Jisté jest toto jejich těšení se a přání: naopak,
my vědomi jsouce si úkolů, které vykonati
máme a slevné bodouonosti, která při společ

V Hradci Králové, dne 4. března 1910.

ném a svoroém poskapa naši straně kyoe,
svorucu prací toho dobášeme,že sjezd náš budo
velikolepou mapifestací naprosté jednoty a
avornosti v řadách katolického lidu českého.

TI. sjemi delegátů strany katoli
ckébe lidu českého na dny 27. a
28. března1910 do Prahy na Král.
Vinobradech v Národním domě, di

vadelní sák
následajícím :

' 1. Zahájení devět a volba předsednictva.
2, Podánízpráv:- „
a) „O činnosti výkonného výbora strany“;

ref. říš. poslanec dr. Radolí Horský;
b) „O činnosti sekretariátu atraoy“; ref.

banky;
„ .d) „O „čjonosti říšské rady a uemského

seĎmu“ ; ref říšský- Milo Záruba, a
saský podlanévJ Adam. .

3. „Revise programa etraay“; ret. JUDr.
Gust. Mazanec.

4. „Revise organisačního řáda a tisk“;
ref. říš. poslanec Václav Myslivec.

6. „Finance strany“; ref, Fr. Jakl, tejem
ník Zemského svaszs.

6. Volba výkozméko výběru strany.
7. Volné návrhy. .

"*rtbajky fe Scánon 3010.
3 křesťanským pozdravem:

strany katolickéholiduv Če
ne i vPreze-11(Opatoriskául. 4.10.)
Adámek Josef, rolník a redaktor. Broš Josf, ferář.

Broš Karel, důchodaí. Cigánek aaů katecheta.Čadek Jiří, farář. Čísteoký Václav; Úřydaík.Holanský
Vojta, rolnílr. Dr.Horský Radof, fazéř a-říď. poslaneo.
Hovádek Josef, knihař. Jakl František, tajemaík Zem
ského Srasa. KrejčíJan Jiří, rolník. Krejza Frantidsk,
obchodník. Kotrš Beh., právník. Dr. Mesanoc Gustav,
finanční adjankt. Dr. Myslivec Jos., advck. koncipient
s Hšský poslanoc.Myeliroo Václav, redaktor a říšský

poslanec.PŘatránek rantišek, rolník. Šindler Josef,
úředník. Dr. Šalo František, professor. Vedral Váolav,
tajemník diecóse, Záruba Milo, farář a říšský poslanec,

Připomonutí. Bjesdu strany oúčastniti se mo
hou členové výkonného výbera strany a jich nábrad
níci, říšští poslanci strany počtem 7, jeden semaký
poslaneo strany s redaktoři časopisů strany, které u
výkoaného výboru jsko orgány strany 6e příblácily.
Vyslati delegáta na ojezd a nice poštem jednoho má

právo knšdé místní organisace strany, která do koncenora t. r. u výkonného výbora strany se přihlásila
s spslaný jí dotazník vyploile. Za delegáta můdo býti
svolen s připuštěš jen bem příslašník strany, který
vobvodu dotyčnémístní organisce, ktorá jej na sjezd

vysílá, bydli. Volbadelegáta na sjesd musíse -dítiv plenární echůzi všech příslušníků strany a to taj
vým hlasováním (llstky); o volbě té sepíše se protokol,
v měmě zo uvede, kolik bylo. přítomno (mužů, šon) s
kolika blasy delegát byl zvolen. Protokol tento pode

šs př azapisovatel schůze a pošle jej nejdéle
o 10. břesme £ r. výkonnému výboru strany v Praze

be Opaoviská uljee č. 10. Wedle toho musí hielegát dolegaclvystavemou s podepsanou opět pře
M sapisovatelemdotyčnésobůse, vníž byl svo
len, jskoš i podepsanou místním důvěrníkem nebo
předsedou místní organissce a opatřenou razítkem
místní organisace. Stouto delegacídostaví se delegát
Be ojesd strany, kdeč před zahájením bude ma na
průkaz této dole vydána ojesdová legitimace 0
pravňající jej k účastenstvía hlasování.

Organieece, které chtějí býti sanosony v sezssmu
strany, aby měly právo delegáta na ujezdvyslati, mosí
býti přihlášeny nejdéle do konce úmera £. r. Zvo
Jený delegát ne sjezd osnámen s protokol o volbě této
sepsaný snalán maaí býti mejdéle do 10.března t. r.

Plootané návrhy ku ejezdu strany podány býti
mohou nejdále do čtrnácti dnů před sjezdem výkon
náma výboru strany, d tyto návrhy netýkají se

programu mebo organi o řáda strany. Návrky
Posama a řádu orgaufgačníme masí nejméněnajeden měsíc před -sjesd

výboru otrany. Poměradě ojesd jest í, hosté
bez výjimky na sjezd připuštění nebudou.

Inserty se počítají levně.

Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVI.

Poznámka. Toto velmi přísné „připomenati“
Organisačním řádem strany odůvodněno není;
když je uveřejníme, nečiníme tak proto, že
s ním soablasíme, nýbrž jenom z toho důvodu,
če nechceme Výkonnému výboru činiti nesnáze.

K praktickým metám.
Nejlepší program strany jest zbytečný,

nenalezno-li se dosti obratných s srědomitých
rukou, které by jej prováděly. Frázemi se ne
udrží žádná strana dloubo pohromadě. Slova
oapomínají, ale příklady táhnou. Masarykovai
napě. vydatné užívají slova „Chceme.“ Každému
ústy rozdávají cukrátka tak ochotně, jako pre
sincový mikuláš. A — přitom v praksi hájí
vytrvale zlatou internacionálu, nedají dopastiti
na židovské kapitalisty. A to je prý strana
„lidová“| Co už se napácbalo sociálních hříchů
sneužíváním slova „lidovosti“!

Kde je ten skutečný «robný lid reali
stický? Profesaoři, bankéři, rabíni, pražští židé
a úředníci přece se čítají k vrstvám intalli
gence. Ani ti dělníci, kteří jsou pro Masaryka
k vůli jeho protikatolickým řečem nadšeni,
nehlásí se do „lidové“ strany Masarykovy, ale
do tábora rodého. Pokrokářeká strana ostatně
se ani neodvažuje 800. dem. táboru Jid pře
bírat, vědouc dobře, že pro skutečný drobný
lid kolášů připravených nemá. Naopak udržuje
se blavně poniževým pochlebováním straně
rodě; ví, Zeod slovních šlégrů ke skatkům
jest daleko.

Strana katolického lidu jest však lidovou
v pravém slova stnyslu. Nežíje z tačných bak
čWšůžidovských, nezávisí od velkých příspěvků
Šleobty, zabrnoje v sobě dobrých 95 procent
lidí drobných, chudých. Již touto skatečností
Jest vytčen praktický její úkol: napravovati
sociální nesrovnalosti, jež velice tlení drobný
lid.

Předešle jsme šíře odůvodaili, že křest.
dělnictvo má ve svém sdružení spolehlivon a
vydatnou hmotnou opora. Obrafme však zrak
ještě na jiné pole křesťanskc=sociální působ
nosti. Náš pr. gram žádá zmírnění nebo odstra
nění tísně hospodářské, zákaz fingovaných
výprodejů, zamezení špinavé soutěže, zřízení
podpůrných pokladen pro vdovy a sirotky i
po řemeslnících, zabránění lichvy, snadnější
cesty k omořování přílišného zadlužení po
pozemků atd. Zde ovšem nostačí říkati: „Chce
me.“ Musí se horlivě prováděti namáhará
„drobná práce. Ovšem již dávno před naší or
ganisací politickou a odborovon starala se ofr
kev o nemocnice, zaopatřovací ústavy pro sí
rotky a staré lidi, ústavy pro hluchoněmé,
slepce atd. :

Nynější pohaatý čas nutí naši organisaci
aledovati moderní formy práce hamacitní a
eociální. A puči jiš oa našem stromě utěšené
květy i mimo sdružení dělnické, Pokad kato
lický malý rolník neměl pevné hospodářské
(centrály, byl ubohým drotarem, do něhož šle
haly větry ze všechstran. Sliby a veliká slova
by málo pomohly domkářům trpícím urput
nými Štvanicemi sgrárními: Nyní však náš
„Svaz“ jest rolnictva pevnou oporou, rádcem
a školou pro zdravý hospodářský vývoj další.

Známo, jaké spousty peněz našinci zaná
evně

osszeni rozhodní protivníci lida katolického.
Jest nesmazatelnou skvrnou naší, že záložně,
v níž vládl Drozd, věnováno od kruhů kato
lických příliš málo pozornosti, tak že kato
lická veřejnost skoro ani prstem neunola, když
se do teplého hnízdečka usazovali otevření
moderní buosité, kteří jmění její rozkrádali.
Nyní ee stala v ohledu tom důkladná náprava.

bystrými katolickými odborníky vzrůstá utě
Šeně. Za pouhé 4 měsíce činnosti (do konce
r. 1909) upsáno závodních podilů (po 50 K)

303, splaceno na ně 14.168K.Spořitelní vkladyčipily: na knížkách 162 0567-68 K,na běž. účtech
752443 K. Zápůjčky: vhyp. 70 86419 K, ve směn
kách 62.670 14K, vzálobách na cen. papíry 1690



koras, v eskovtafaktar790 K. Celkovýobrat ; sám.nee Adalbertinum,Užneřovací:akce-sim
obrat 566.206 K $7 b. — encem
února vykaseje Českoalov. záložna příjem263
tis. 401 K 25 b. Vydání 360.260K běh. U

jch podílů582. Sp oeoý c podle W653Koren. d 308.728-75 K. Zápůjček 108504
K 47b. Petrno tadiž, še podnik jižvyšel z dět

skjoh plenek a mše mnobo dobrého pro katolickou věc vykomati v čase, kdy některé nám
nepřátelské akce politické jsou umožněny pouze
vydatnou podporou některých záložen.

Touto činností ovšem nejsou uikterak

Bospodájnké úkoly naší strany vyčerpávány.Malí ssahou musí býti, aby katolické živnost
plotvo se stále více emanciporalo od veliké
závislosti na volkokapitalismu, který jest v ru
kou našich náboženských i národních protiv
níků. Jest potřebí sjednati divnostníkům levný
drobný úvěr a jiné stavovské opory. Jest 0
becně známo, jak malí živnostníci i při veliké
přičinlivosti zápasí. Pouhý spolek „Obaritas“
« Hradci Králové svými úspěchy dokazaje,
že se na tom poli dá velmi prospěšné pracovati
a proto dlužno hoonti otázkou švnostenskou
Ještě více, než se dosud dělo. A což mnobo
obobodníků k naší straně nenáleží? I těm
jest potřebí pomoci. Obchod se rozvětvuje čím
dále více a zdatnost obchodních podniků jest
jednou = ovejdůležitějších složek národního
blahobytu. Jěstliše pak učitelstvopokrokářské
sřídilo si pevoou organisaci, nutno rozhodně
pracovati ze vší elly t tomu, oby utiskovaní
katoličtí vychovatelé národa v organisaci co
nejdříve postoupili aspoňí tolik jako na Mo
ravě, Stav tolik důležitý a zásložný roshodoě
oesmí býti zanodbáván. Zkrátka zásady kře
etanské charity outno všdy co nejdříve pro

váděti. .
Víme, že všecko najednou nejde, sle který

upřímný katolík vidí dobré počátky, zajisté
má povinnost hlásiti se za epolupracovníka s
pracovati tam, kde roce jiných nestačí. Až 60
ciální činnost našinců bude saokrouhlena, pak
ee rozamní lidé jen usmějí protikatolickým
žvastům, uveřejňovaným v orgánech nedosta
dovavých lidiček, kteří zachraňují vrak vlastní
existence aspoň tupením vážných pracovníků.
Marné budou všecky nepřátelské vzteky!

XVII. řádná valná schůze Politi
ckého drušstva tiskového v Hradci

Králové, dne 2. března 1910.

Schůzi zahájil předseda biskup. vikář a
kopeist. rada vodp. Václav Uhlíř spolkovými
modlitbami a krátkým proslovem. Od čtení
zápisníku opuštěno, poněvadě členům byl podán

em. V jednatelské zprávě poukásal je nateldrožstva vedp. dr. Reyl na význačné události
se spolkové agendy oplynolého správního roko.
Na předním místě sluší vzpomenouti na skvělý
V. všeobecný ejezd katolíků českoslovanských,
pořádaný ve dnechsrpnových 1909 v Hradci
Králové. Na celém zdaru sjezdu tohoto mé Po
litické družstvo snačný podíl Vždyť lze sa
dnů našich odvášiti se k všeobecnému ojezdu
jenom tam, kde již po léta půda byla připra
vována a kde silná korporace může zaračiti
svým majetkem garsnční fond pro případ li
naněního nezdaru. A to obé zaračilo Politické
družstvo tiskové pořadatelům ejezda; proto
ejesd sám byl očekávaným ovocem účelné, vy
trvalé a svorné práce na Královéhradecku.

Politické drušetvo tiskové vyvíjí zdárnoa
agitační a tiskovou činnost. Diecésní organi
sační komitét, ve kterém pracují činovníci Po
litického drošstva, pochlobiti se může snačným
úspěchem asgitačním za oplynulý rok. Roka
v ruce s agitační činností postopaje činnost ti
sková a Jze říci, že tisk buduje a hájí velmi
úspěšně katolické organisace. Výborným orga
nisátorem jest družstevní časopis „Štít“, jenž
vychází nákladem 25000 exemplářů. Dražstvo
rozšířilo v uplynulém roce novin, brošar a
knih v ceně 32000 K. Oběti tyto, které druž
etvo katolickému tiska přináší, nalézají poro
somění v řadách klérů i katolických Jaiků.

Srovnáme-li tiskovoo činnost dražetva
s činností „Volné myšlenky“, která rozšířila
sa 1'/, roka přes3,000.000 různých tiskopisů,
musíme si přiznati, že ještě mooho sbývá, aby
chom úplně paralysovali ničivý vliv nevěre
ckého tisku. Okolnost tato masí povzbozovati
členstvo k větším a vydatnějším ještě obětem
ve prospěch snah družstva. Orgán družstva
„Obnova“ neměla by scházeti v žádné farnosti,
organisační věstník „Štít“ neměl by scbázeti
v fádaé rodině uvědomělého katolíka. Toť cil,
k němuž d.ožno ze všech sil pracovati. Tisk

jen uzoaným činitelem kultaroím a proto nemůže ce ani církev ve svém poslání bez tlsko
vbejíti.

Spolkový dům „Adalbertinum“ osvědčil
se zoaměnité jako společenskéetředisko při
doech sjezdových, Vtěchto dnech dovedli jsme
plně oceniti, Co zoumená pro nás vlastní krov
a vlastní přístřeší. Rosté z jiných didodnísáviděli

Záložní úvěrní ústav

v HradciKr

K
10,000.000-—. | ca 1,300.000—.

Stav vhladů
28.února1910celkém

K31,523.296-90
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Stavební úvěry.
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s% UHLÍM X
Filiálka w Praze.

(Josefské náměstí — palác Obchodní
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práci na Hradecku, kde-nebývá tolik.

B oo raRíoutactcůale 59pšicbnítoritě sv pastýře
gnuksačnímuřádu. .e“

Pokladatkdražetea vidp.dr nastý
ni) pokladnízpráva. o ospokojivém.staru epol
kového jmění Bylo. konstatováno s potěšením,
šei lótos patalovali zosnalí kněžíve sr
sávětech na Adslbertinam.| Nemilým. dohsed.
však působila okolnost, še nebylo všade plaš
využito dobrodiní indaltu. Členské. příspěvky
také neodpovídají vším právem. očekávaným

požadavkům. HBavisořiúětů.p že jeví sev oplynalém roce. patraým bem pokles
úětů dlužníků, vsdor tomu. však ještě mají
tiskové podniky deušstra mnoho tislo nedo
platků u ových abonentů s. odběratelů. Na ná
vrh p. Vaněčka. aeKonečného sneseno, aby 60
časopisynepostlaly na dlab adlužní nedoplatky
aby se právalmi kroky vymáhaly.

Po vyčerpaných sprárách činovníků při
kročeno k volbám a svolení byli do výbosu

následající p. t. pánové: Václav Uhlíř, bisk.vikář, předsedos, Dr.Frant. Šaje, prof. theol.,
místopředsedou, Dr. Fr. Bsyl, rektor, jednate
lem, Dr. Josef Novotný, proť theol., pokladní

kem, Jan Beneš, aan vObrasti, Dr. Doskočil,rof. theol., Josef Kousal, děkna v Hořicích,
r. Mrštik, arcidákan v Chrudimi, Jan Seldl,

bisk. vikář v Čeroilóvě, Vladislav Sekera, ře
ditel Rodolfns. Za náhradníky uvoleni p. t.

pooré: p. Jos. Vaněček,farářv Mikuloviciob,| Keppl, vicerektor Borromaes, Ant. Láš,
farář v Lomnici, Filip Konečný, farář v Pou
chově. Revisory úětů zvolení p. t pp. děkan
Kousal, ředitel Sekora a vlosrektor Koppl.

Po volbách no k volným návrhům,
jimiž vyhověno jednak požadavkům vnitřní
eprávy, jednak potřebám časových poměrů.

Po skoačeném jednání rozešli ce účastníci
v povsnosené náladě a v plcémuspokojení nad
přehlídkou vykonané práce, které sdař Bůh!

Dopis=Prahy.
Kupování do nebonečna. Pražeká veřejnost

byla v nedávných dnech zase vyburcována
s klido, když proniklo, še na Staroměstské
radnici arodil 6e eensační návrh: aby obec
pražská zakogpila Ladronku. Nešlo při tom o
nic méně, nešli asi o půltřetího millionu ko
run všeho všudy. „A k jakému účeli“, tázal
se tak moohý prážský poplatník, „má obeč
Pražská kupovati usedlost dalekoza Košiřemi
—k čema podobné vybasování, mrbání peněz?“
Inu, jako vždy, když obec Pražská kopuje
jde o záhady a aonkromé interesy, tak člo ta
v tomto případě. Majitelé Ladronky jsou dob
kamarádi s osobou, velmi blízkou hlavě města
Praby, dohodli se o návrha, leč. prozatím po
hořeli. Spráskliť rakema i ti s nejnovšímavéj
ších, i ti, kteří schvalují včechoo a vědycky,
a svolali: No, to ta ještě nebylol A v pravdě:
nebylo! Kupovati usedlost dvě bodiny od
Praby vadálenou, nyní, za všeobecného úpadku
pražských obsonich financí, kdy rostou dlahy
obecní hrosivon měroo, jest okolnost, která
vzbosuje úžas všech, kdož s oboí Pružekou
dobře emýšlejí. :

Nelzo upříti, še každý Pražan, kašdý
pražský poplatník rád by viděl, aby Praba
měla majetek, jakým vládla kdysi, dejme toma

ed pohnutými a bouřlivými událostmi, ode
avšími se za panování krále Ferdinanda I.

který obci pražské skonfiskoval 124 popluž
ních dvorů. Domoci se podobného majetku,
svědčicího o zámožnosti, mohla by Praha je
nom tím způsobem, kdyby usedlosti a pozemky
mohla kopovati ze svých hospodářských pře
bytků. O těcbto přebytcích nemůže však býti
vůbec ani řeči. Jedno sto adogost. mélliond ho
rum dlahů, které tlsní pražské poplatníky, jsou
dokladem, že do uedosírna daleka nebade
Praba moci knpovati .ze ových přebytků po
zemky a usedlosti, leč kdyby se na ně dlolila.
A jaké je hospodaření, když dlahy 66 dělají
k vůli diobům, pochopil každý, a nemusí to

býti právě jenom pražský poplatník:Bloší proto co nejelce odsonditi podobné
— mírně řečeno — neragmysloosti, neslýcha
nosti ve spořádaných městech, a vážné slovo
pronésti k lidem, do jichž rakou náhodou
vložena byla správa věcí obecních v městech
Pražských, aby nehromadili dlgby na dlahy,
v nichá by Praha konečně nezbytně utopogli
musila.Bonkromésály nutněmusí jiti stranou.



1 sá Ari sociální slo, voslésající .

vm IPražekýchveforměpotlnní pro
-stitnce. Tatoneřest vtirá sodape jiš dovabio,ba do sejpředočjších kaváren v hlavních
"těidách pražských, do -restaarací | do promo

sádních ppolečeosi, Weurěřitélno,jaké množ-ství šenětis -z:pelouvěta, odevady zúplna
aahálčivéma životu, plní does alice pražské,
'ledajic odpouzení hodným způsobemobšiva.:

Non!talé aai-možno -d „Apoeornit nahrozivé nebezpočenstrí, které s tohotosle bojí :
„srosmáhá -se, otravojíc přímo celou :generaci..
[Dnesmaji největší nával vPrazetókaři, kteří.

O oporoby.příjišné. 80 brosný pobled na.abledlé a plíživé postavy valicích, sachvácené;
skoubnos chorobou a spropadající jisté skáse.
+Osadnésásledky dojdou daleko, sebude-li na:
všecbny -strány „sákročovéno, oebode-li rbouba
„prostitace.s ahlovypusena,Pražeká rada městská :
mělaby -za příkladem jiných měst sakrošiti .

»rakou v ďuce © policejním řiditeletvím v Praze
proti prostiteei, sež bude úplně poadě, nežli
houba a „smar -rosšiři své kořeny otravné|
Ještě £ do těeh "částí lidu, které doposad at
staly ušeěřeny.

"© (E68 «novysní-binoy anše jako blasy na
posšti volajlelebI

Ee + mahásí0. 3 nada L Durka?
Čtenáře „Obnovy“ bade onad sajímati,kdo
achéci se o příští ceny z nadace šlechetného
vlastence Aloise Turka. Jeou to: Jakub Arbee,
dr. šos. Bělohlav,Boš. Benešová, čr. Jar. Bidlo,
K. M Čapek, dr. Fr. Groh, dr. Jiří Guth, dr..
Nv. K Havla, Jos. Holý, dr. Em. Chalupný,
Fr. J. Kolda, F. V. Krejší, Em. Lešetický:
s Lošehrado, M. Majerová, Helena Maliřova,.
Ter. Movákova.© některých = těchto osobza
Hmati může i krohyliterní, šena př. M.Ma
Jerová jest mazšelkou redaktora „Práva lida“,
pověstného „Foltýna“který snižojeduchovenský |
otav © nemotorných obrázolch nedělní přílohy
sádbavné „Práva didu“, a že Helens lřová
provdá 60 v nodlonhé době za Jaroslava Kva
pila, dramatorga v Národnímdivadle.

Obrana.
Katolici, pozor maagráruické

okolky! Teď by sgráraici 00 nejvíce bn
valí spojení s lickou stranou, jejíš kom

je dříve s velkopanskou nadutostí odmítli.
olby dřívější vy 3 si obrovských tisíců;

teď za kandidatury Malatovy centy „Copě“ acelá řada placených agitátorů nejsou mo
také, nad bilancí Ústř.Jednoty vrtí povážlivě
blavou sami pokrokáři.. A peníze se ahánětí

mest Proto není divu, že dno97. únorat. r.. S-uveřejníl tato varovná slova:
- Informovaní a soudní lidé vědí, še Ústř.

Jedsota udršujea se při životě nikoliv silou
vlastní, sle amělými subvenčními proatředky.
Nesl to také jinak možno, protože Ústřední

Jedpote Penisa od Raiffelsenek jí svěřené vyM á na podniky, které s účelem jejím
memejí 00 dělati, Pověděli a povídajíto veřej
mosti sami ařizenci Ústřední Jednoty. Ta na př.
sevident Balda na ochůzi v Hrazánkách dne
1. února při ostavající valné hromadě Raif
feaenky za přítohnosti účetního našeho Zem
ského Bvazu p. Roudnického -veřejně prohlá

oil: "i . SEpda jeme A ETotřodníjedeeatýž pánproblásii, že“ o 
da v čbobodě ne čidem Lavdčkým s Golčova
Jeníkova, jemuž na úkor Raiffoicenek zadala
dodávka ovsa, prodělala 3000 K. Kdybychom
obtěli odkrýti manipolsce Ústřední Jednoty
s cennými papíry, dověděly by se Raiffoisenky,
jaké tisíce dovsde ÚstředníJednota v cených
papírech prodělati. Zemský výbor ve správě o
revisí Ústř. Jednoty konstatoval, še není do
ložena položka 8000 K a Ústřední Jednota
d0 dnešního dne veřejnosti nevysvětlila, kam

"i r podaly.K jes. kerrýetěch„skrytýchpo. 7 vbi okterých rori
dont Baldaké uhavi

Aby Ústřední Jednota ještě na vějaký

čas roj poslol upevnila, chytá se posledníhopéca u: klamo. Róseslala všem Raiffeisen
kám, které nálešejí k nadorna Zemakému Býnsu,

patištěné dopiey, v nichě je vydal aby přihlgsily se za čteny Ústřední Jednoty, te prý
dostanou zemskou sabvenci 300 K na zařizo
vací výlohy jenom ty Raiffeisenky, které jsou
členy Ustřední Jednoty. . .. Na štěstí o sub
venci pro Raiffeisenky sgrární Ústřední Jed
nota nerozhoduje. Jsme jieti, že lidé rosrášní
a informovaní fixlování ÚstředníJednoty pro

blédnou . přípis Ústřední Jodaoty hodí tam,kam patří.

ocela se nám podařilo ujistiti,še placení
sgent! Ústřední Jednoty m se aci lší,

předsedoví jedné naší Raiffeisenky (oapřání
adressu sdělíme) přišel agent Ústřední Jed
noty 6 členskou přihláškou a fáďul, aby jménem
opořko'ji podepasl, zaplatil člodeký příspěvek

aby stou

agent ÚvtředalJednoty
co a jsk jim vykládal a

je přemloaval, neboť sjletili jeme, že
rosšiřejt různé Jší o našem Zemském Svazu.

Vu svým stoupencům sdělujeme, že
(Ratifojsenek v našem ZemskémSrazu sdružo

a mnobé eisenky starší jiš oznámily, če
přistoupí « Zemskému Svazu. (Veškeré iofor
mace yteje a řečníky na valné hromady
Raiffelsenek vyšle Zemský Sraz, Praha II,
Bpálená al. 9.) Ačkoliv Zemský Svaz pouze
několik měsfců v roce 1909 pracoval a ačholio
„ošměbudwešestal ani haléře podpory, vykuzoje
Již čistý zisk a výbor Svazu předloší příští
valné hromadě, která konati se bude o Veliko
nocích, návrh na svýšení úrokové míry pro
vklady Baiffeisenek. O Velikonocích bude také
pořádán kurs pro pokládníky a fankoionáře
Rajifeisenek. Kdo by ohtěl kuren se súčastniti,
st přihlásí se u Zemského Svazu v Praze II.,
Spálená alice č. 0, kde dostanese mu podrob
ných informací.

Tedy, katolíci, viste, jakým taky-katoli
-okým spůsobem ohtějí egrární zemani reformo
vatí český venkov. Nedejte se svásti k sesilo
vání fondů, jichž ee ožívá pak k agitacím protí
lidu katolickému! AE obrovokými agitačními
výlohami se ještě více agrární štáb vyčerpá,
pak uvidíte, jak pyšná budova liberáloiho a
wolnomyšlenkářsko- evangelického | agrarismu
českého rychle popraská. Jaon-li nyní agrár
nici v tak úzkém spojení s agrárníky němo
ckými, patrno,še ve své bezradnosti už chy
tají aeEatdého záchranného stébla.

Politickýpřehlod.
Předloha o branelch poslaneckou sněmov

noa schválena v sobota ve drahém i třetím
čtení 191 proti 121 hlasům. Protí blasovali s0
elalisté, Rasíní, čeští radikálové a čeští agrár
nici, z nichš však scházela polovice, Braoci jsou
natným zlem, při němě není vyhnatí. Proto
Bloranská jednota přessvé oposiční postavení

otlívým klabům volaost
hlasování. Následkem této volnosti hlasovali
čes. katol. poslancí pro předloho. V branném
výbora problásil ministr zemskéobrany Georgi,
že jest jiš vypracována příslušná odnova zá
kona o zavedení dvouleté služby vojenské, že
však třeba ještě dohody s uherskou vládou a
také rosřešiti otázku úhrady.

Německá odveta sa propuštění dr. Schreinera.
Náblé vybození ministra Schreinera rozladilo
především tak sv. svobodomyslné strany ně

čily se v „německý národní svaz“, čítající 77
členů, čími podán makavý důkaz, že tyto slon
čené strany, které osobají si výhradaě právo
na vláda a na řízení veškeré státní správy ra
kouské, jeon v pravdě menšinou vrakouském
parlamentě. Slovanská jednota čítá 134 členů,
něm. etrana křest. sociální 90, soc. demokra

tická 89, na čtrrtém místě jest nový německýnárodní svaz se svými 77 a pak Kolopolské
se 70 Aleny.

Starý bolovrátek Bienerthůe. Dne 2. března
představil se zase bar. Bienerth sněmovně svoa
hladkon'a pěknou řečí. Prohlásil, že ee vláda
baďe soašít národnostní protivy jak sákono

Sárnpo čináostí tak nestranností správy zmírovat, jakož i zachovat a rozmnožit ony při
větivější vyhlídky, které pr hlavně v Čechách
a oa sněmu českém ve příčině národnostního
boje jsou znatelny. Dále poukázal oa ostatní
pračovní program poslan. sněmovny, zvláště
me natnost řešení krise rospočtové a na reor
sdniVaci 'Wtátní správý. Vyslovil sa též prů nej
větší spoření a oznámil dosszení úsporné ko
mise, která už jednou za hr. Taafa bes úspěchu
pracovala. Pracovní program anárodnostní pří

řečmi bar. Bienertha. Pěknou řeč Blenerthova
ocenil posl. dr. Kratlář prohlášením, še stále
jest slyšeti cioe "pěkná slova od vlády, činy
že však scházejí. Jménem Slovanské jednoty
zdůraznil, fe taktika její oproti vládě 80 ne
změnila, poněvadž trvá dosad protislovanský
kurs vládof. Rakousko nemůže býti ani úplné
elovanské, ami úplně německé, ale může a mosí
býti apravedlivé.

L čtení rompočtu a sálon finanční od 1.
března v posl. andmovně na denním pořádku.
Ministr financí podárá osnovu zákona 0 zda
nění vína, dále zákonnou osnovu 0 spotřební
dávce z lábvového vína. Za 1 hl vína má 60
platit 4 K, s4 1 hl vioného moštu 3:60, za 1 hl
vinnéhormatů $ K, sa“ 1 bl ovoenéhomošta
1 K. Od daně osrobosena json vína, jež rodina
s čeládkoa potřeboje pro sebe a vlne k vý
robě octa a pálení. Vláda ve těší, že takto
slská 6 mil. K, dvakrát vic než dosod. Pokod

00týče s bní daně s vína láhrového, jest

růsná ke čeeyJáhve Ze cenuaš dob K
dávka6 E. Tato spotřebnídněprý vysocev . o U vyBOce
4199.500 K. .. P

Býv. ministr dr. Niedler v Čes. Budějovi
cích 27. února v Peči své poukázal na roztří
Utění politických poměrů, které nastalo po

soustředění všech čes. stran, jinak hrosí cel
kové národní i čes. národa velké ne
bezpečenství. Dr. Fiedler dovodíl, že venkov
není tak v ohledu politickém roztříštěn jako
města, nebof venkovu dostačí tři strany, ač
representuje skoro 80%, veškerého voličstva,
kdežto 30“, voličatva městského jest rozbito
na pět i více stran.

- Zem. výborbrálovatví Českého šetří.Zemakývýbor králov. Českého osnesl se totiž scelko
vého letošního rozpočtu 99,350.000 K ušetřiti
17,886.000 K novyplácením sebrencí. Na ústa
vech humanních ošetří se tim 4,992.415 K, při
školství 3.396000 K, při melioracích a silnielch
4,871.000 K, na prům. seměděl. školství a cho
robincích 2,285.000 K, při nemocnicích a pod.
4,302.000 K, oa železnicích, akademiích a pod.
2,641000 K, při podporování vědy, umění a
pod.454000 K. Slovem na přání Němců rozpoj
království Českého bade uveden v niveč. Vdes
kých kruzích plají ae již, proč máme na čes
kém sněmu t. sv. českou většína, kdyš nedo
vede čelit Němcům. Nerozhodnost tato posílí
živly radikální ve voličatvu.

V Uhrdeh rozpoutává se stále urputnější
boj mezi stranou Jasthovou a Košotovoa. U
berský sněm bude prý 92. března svolán a hned
potom rozpaštěn. Volební rach počal už plnoa
silou. Hlava katol. strany uherské hr. Zichy
jmenován mioistrem kulto a vynčování.

Rakouské válečné lodi včernohorských vodách,
totiž v přístava barském byly slavnostně uví
tány. Zvláštní poselstvo knišete černohorského
dostavilo se k uvítání rakouského loďstva. Večer
byl přístav i okolní vrchy oavětleny.

Krvavé sráškyna bulharsko-tureckých hrani
cích se.opakují; na obou stranách jest mnoho
mrtvých a raněných. Přes to ne nevěří ve vlád
ních kruzích, te dojde k válce.

Zprávy organ. a spolkové.
Zemskárada nepolitické organisaco

kateliků v irrál. Českém ovoláváschůzi
semakého sboru na úterý dno 8. března 1910 o
půl 4. bodině odpoledne v domě Jednoty katol.

tovaryšů v Prase-l., Aakájení vešáno dnod .timto programem: 1. jení sc ou.
2. O boji proti saemravňojícímn tisku. Referuje
Mons. Vaněček.8. O oslavě sv. Václava. Referuje
proť. V. Můller. 4. Zprára o činnosti výboru. Be
feruje jednatel. 0. Volné návrhy. Pp. delegáti,
račteš so v hojném počta dostavit

Jareměř. Doe 19.únorá přednášelv aalem
spolku dp. J. Gahula = Hradce Král. o Arnoštovi
2 Pardubic. Ačkoliv okolkosti nebyly nijak četné
návštěvě příznivé, přece sešlo se členstvo v pře
kvapujicím množství. Vyslechli jsme velice poučnon
přednášku s velikým zájmem. — Tato neděli dne
6. t. m. zavítají k námznova tambaraši kstoličké
Jednoty královébradecké a uspořádají v našich
epolkových místnostech odpolední koncert. Jiš se
Ba ně velice těšíme.

Česke-Bknileke. Dne 30. t. m. konaly
Se u más dvě zdařilé echůze. Dp. JiH BSahula
« Hradce Král. promlavil odpoledne « pottebě
silně' organisacekatolickéveZlíči;p. Špátapo
řeči příčiati několik velmi poučných poznámek.
Poalacbačstva sešlo ne dosti ze vzdáleného okolí.
Z místa pro ié místní překážky jich bylo
méně. Celkem vak návštěva byla volice slušná;
daleko více účastníků sešlo se večer v Řízově,
kdež dp. Sahula promlouval o tom, sda jest a
může býti nábdšenství zálešitostí pouze soukromou.
Jadrná, věcná přednáška byla vyslochouta 8 ne
píatou pozorností. Dík budiž všem, kteří v tak
hojném počtu přišli manifestovati katolické pře
evědčení. Obě scbůze byly nám znamenitou sprahou
k čilé práci daláí. Zdař Báh|

- Bněšlce m Bonova. Jakkoli se o naší
skupině venkov. mláděše málo v novinách píše,
přece jest velice čilá. Na př. dne 3. ledna 86=
hrála za velkého návalu poslachačstva za veliké
pochvaly „Pokání pana Brunignela.“ Nato 9. ledna
pořádali jsme ples místní skupiny, který se t4š
velmi pěkoč vydařil. Milo bylo pobledáti, jak se
mládeš veselo a přitom nezáradně baví. Dno 18.
února v přeplněném sále sebráli jsme obraz zo
života ve 4 jednáních: „Na statku a v chaloupce“
a „Jeden z nás se muaí oženit“ (jednoaktová ve
selobra). Naši ochotníci byli odměněni neutučha
jicím potleskem. Na přání obecenstva hra opako
váca 20. ún>ra v Kem. Mvatech v hostinci p. Jo
sefa Tuhébo. Tam dopadla též velmi pěkně. —
Kde můžete, ochotněhrajte! Slušné divadlo ve
lice vadělává.

Ledeč m. 8, Okresní orgánisace Národ.
střany katol. lidu pořádá v neděli de 18. břesra



t. r. mapni(ostační ajesd venkovské i městské ka
tolické mlédeše v j nad Bázovou v zále „aa
Košelužně“ přesně o půl 10, hod. dopol. Program:
1. Zahájení sjezdu. — Pun Jos. Nouza, rolnický
syn s Ostrova. 2. Jak má mládež poblížetina bo
spodářské otázky. — Pan Karel Pipek, rolbický
syn ze Lhoty Ovesné. 3. Proč se musí mládež
naše organisovati a další naše úkoly. — Pan Fr.
Šopka, redaktor s Hradce Králové. 4. Národní

sně..
Katol. národní jodaota v N. Byd

žově pořádá 6. března t, r. v sále u „Zl. anděla“
divadelní představení. Nacvičeny jsou dvě výborné
jedůoaktovky „Podruhé“ a „Bída“. Poněvadžhlavní
úloby jsou v osvědčených rukou, těšíme Be:na
ušlecbtilou zábavu. Zdař Bůh!
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Spořitelna
Králohradecká

na Velkém nám. č. 33.

Vklady 1.2% 1+4 u
ode dne vloš. do dne vybrání.

Vkladní knížky zdarma.

KETTTTTUTETTTTTTEI

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmní. U vyřízení kanonické

Gener. visitace vyznamenáni byli ve vikariátě Ho
stinském: vedp. Váci. Borák, č. kanovník, děkan
v Hostinném, jmenován skutečným radou a asses
sorem b. Konsistoře. Megr. Albin Seidl, vik. 86
kretář, farář v Č. Prusnici, b. notářem. Exposi
torinm canonicale obdrželi pp.: Richard Tůlg,
katecheta a c. k. professor v Hostinném, Josef
Kovář, farář ve Vičicích,Jos. Kutnar, farářv Pil
nikově, Adolf Seidl, farář v Kotvici, Jos. Polák,
farář v Javorníku. Dekretém Jebo Exellenci vy
znan.enéní byli pp.: Ladislav Klouček, b. motář,
děkan v Dolní ci, Konvent Františkánů v
Hostinném, Konvent Vorňilek v Hostinném, Fr.
Nentwich, farář v Mladých Bukách, Josef Joha,
farář. ve Forstu, Frant. Mayer, farář ve Vrajtě,
Adolí Morávek, farář v mné, Josef Konaner
farář v Sejfich, Jan Čeřovský, kaplan v České
Prusnici. Dekretem b. Konsistoře pp.: Karel Mach
ner, kaplan v Mladých Bukách, dekretem vikari
átního úřadu: Fraat. Pótr, sdministr.. vo Velké
Borovnici, p. Jos. Papáček, kaplan v Hostinném.

Dar Rudolfina. JeboExcellence,nejdů
stojoější pan biskup ThDr. Josef Doabrava ráčil
na památku své milé sestry, psní Johanoy Holz
nerové, roz. Donbravové, kterou dne 27. m. m.
slavně pochoval, věnovati diecesnímu ústavu blu
choněmych „Rudolfiou“, k dobru kmenového jmění
1000 K žádaje, by chovanci ústavu o výročí ú
mrtí dne 24 únura v Pánu zesnulé na modlitbách
pamatovali. Dobrotivý Bůb račiž Jeho Excellencí
šlechetný skutek mnohonásobně odplatitil ©

Míste věmee na rakev zesnulé pí. Holz
nerové věnoval apolek paní a dívek „Auožke“ 34
koran na ošacení chudého zdejšího studenta. Ob
darovaný vzdává šlechetným dárkynímsrdečné Za
plat Pán Bůh! — Též k uctění památky sesnuló
zaslala pí Holečková, chot lékařova, ul
20 K ve prospěch zdejšího „Radolína.“

Pohřeb paní J. Hoelunerové konándoo
27. L m. sa obrovskéko účastenství obecenstva
zdejšího i přespolního; účast ta byla hojivýmbal
sámem pro truchlící srdoe Jeho Exo. nejdp. bi
skupa, jemuš tak projevena okázale oddanost s
soustrast. Kondukt vedi p.gen. vikář dr. Al.
Frýdek do chrámu Sv. Docha; odtad pak za
město nejdp. biskup. Za křížem v průvodu jeme
viděli: vzděl. a podpůrný spolek křesí. soc. žen
a dívek „Anežka“, theology zdejšího semináře s
představenstvem, dítky s ústavu bluchoněmých
8 představenstvem a pěvecký sbor bohoslovců. Zavikráčelip.t.členovéměstskéradyaměst
ského zastupitelstva, klerus, c. k. míst. rada H.
Steinfeld, prezident o. k. kraj. soudu Ot Winter,
c. k fin. rada H. Marvan o mnoba jinými úřed

„ důstojnický sbor 8 c. k. generalmejorem
K. Křitkam,ředitelé zdejších škol a jinými pro
fesory a učiteli, Mariánská kongregace, c. k. okr.
inspektor A. Krčmář, starosta Chrasti s jinými
sástupci tamní měst. rady, úřednictvo a slu
ctvo bisk.velkostatku atd. Dostavilo se obecen
stvo všech vratev bradeckých, což bylo od

d. arvipastýře s vroacím povděkem. alá
na hřbitově Pouchovském. Odpočívej

vpokoji!
rady dne 28. února.Gohůzoměsíské

Výkazpobladníbotovostize dne 21.února£.r.

by) vzatna vědomí. — Liguidorané výloby za
p ně ubytování vo 28 IV. Gvyled
1909 1 s6 k výplatě. -—Nárrh požár

boru napřepracování dosavadního řádubasičského: postonpon bylobora dobrovolných hasičů.
— Broleno bylo kpořízení nových bohoalnžebných
rogch pro farní kostel loohenický z odkazu vdp.
Václava Kalašo, býv. ok. vikáře v Hněvčevsí. —
Vzat byl na vědomí přípis c. k, mínist. obobodu,
kterým zamítnuta byla stížnost p. Fraat. Šafaříka,
tiskaře v Přešticích, vznosená z důvodu, že mu

udělenanebyla koncesse knihtiskařská v HradciKrálové. — Povolenobylo opatření některých věcí

Dohoslužebných pro kostel pouchovský vahlelemk nastávající biskupské generální visitaci, — Upo
sorně 1 policie na Četnákinematografická př
vení, pořádaná ve zdejším městě a na závady s tím
spojené, postoupeno bylo c. k. okresnímu hejtmas
ství. — Objedoá se 12 vagonů štěrku pro obecní
cesty. — Jedna žádost za zvýšroí podpory, 1 za
udělení mimořádné ory bylyzamítnuty, pěti
šádostem za zvýšení pory bylo vyhověno.

Valná hromada „Charity“ v Hradel
Králové pos vtěšený obraz skvétajícího'do
bročinného spolku tohot. Valnou echůsi zahájil
předeeda a zakladatel spolku vsdp. dr Fr. Reyl
delší řečí, v níž nastínil pokroky v uplynolém
správním roce a zdůrasnil svépomoený, lidamiloý
a náboženský rás spolku. Již poubé vydání tiskové
správy o činnosti „Obarity“ několik dní před
valnou hromadou sískalo přes 40 členů beze vší
reklamy s boze všeho voucování. Spolek vyplatil
v r. 1909 posůstalým pa 10 zemřelých členech
12 875 K a při tom přece roamnožil jmění epol
kové o 100%, na 8014 K. Ačkoliv spolok činmost
svou zakládá na živém fondu svých členů a ne
muosilby mítí vůbec žádných záloh, přece je žá
doucno, aby byl střádán fond, jenž by starým

členůmposkytoval záruku, že i v budoncnosti do
stane se jim za dřívější obětí podpory. Záložní
tento fond bude však i pro mladší členstvo vábi
vým, aby se přihlásili ke spolku. jehož trrání je
opřeno též o peněžní základ. Fond tento bude
sříseu ze prášek, které ne dle poměru členského
stáří při každé výplatě úmrtaíko přísp. arasí. Počet
členů dostoupil výše803, takže aejmeněí podpora po
Gměs. členství bude přece 1100 K. Režijní přísp.
zůstal nezměněn (3 K). Stáří, do kterého ne ještě
přijímá, bylo amišeno na 45 let. Výbor má však
právo. přijímati členy až do 40.roku, když se člen
zaváše aplatiti splatné oříspěvky za celý uplynulý
rok. Zápisné stanoveno: do 30 let2 K; do 40let
4 K; do 45 let 10 K. Bez lékařského vysvědčení
nebude nikdo přijat a proto dlušuo dáti si vyste

blanketě, jejž spole« zároveň s přihláškou kašdémn
na požádání zašle. Spolek pojme do své činnosti
též opatřování výbav a odbytného pro dívky jako
zvláštní avůj odbor, jenž bude míti úplně samo

lou agenda a avléštní svůj účet, Přihlášky
čiňte na „Spolek Charitas“ v Hradci Králové.

Strach má velké oči. Nějakýdobrodi
neo lidetva má zaso strach o lidské životy v Adal
bertinu. Tahle prý viděl při bioskopu namačkaných
900 lidí, až se všecko prohýbalo. Jeme sice pře
svědčeni, še tohle do „Ratibora“ píše nějaký
přítel „Adalbertina“ z obavy, aby se náhodou o
blíbený tento dům nepropadl do země, ale vzdor
tomu musíme k uklidnění této dobré dude pozna
menati, že sál sice je přiavých 248 m" schopen
pojati 900 lidí, ale tabdá, když nejsou v sále
židle a podium. Prolýbati však.so nemůže vaálo
nie ani tehdá, kdyby jezdily v něm naložené spe
ditérské „mebláky“, protože podlaha sálu spočívá
oa povnémklenutl. Jestliže onen pozorovatel měl

u mlhu v očích a trpi-li třesením údů, pak
ovšem napočítal 900 lidí a pozoroval v sále tře
sení. Ale tento falešný dojem při avé vadě měl
by konečně třeba v „Jadnotě“, Proti sálu Adal

tek Schází ještě proroctví, že mu ublíží také ko
meta. V tom případé ov nás ani hasiči neza

Ghgnl, proto s resignací hlodímedalšímu osuduc.

-© Slavnostní emí a otevření chla
pocké výchovmy českézemské komise pro

ochranu dítekapů o mládež v království ČeskémvHradci ovákonáse vnedělidneG.
března 1910 o 11 bod.dopbl. v místnostech 6
stavu v Hradci Králové. © m

Odchod-plukuč.48 siradce Král.
Po 1Oleté posádce v městě našemodchází pluk
vévody z Cumberlanda z částí do Teorezima a
s části do Kadaně. Poslední dny byly věnovány
návštěvám na rosloučenou nejen u vojenských, ale
i u civilních úřadů a ooukromaíků. Adkoliv maš
stvo pluku je po většině německé, žilo přece ob
časstvo zdejší s plukem v klidných stycích a živ

Brohane o "ady odEboda jeho dosti želí. jáychom aby přátelský poměr pasoval i
mezi občamstrem a domácím plukem č. 18, jenž

ně tento týden k zám zavítá To ovšem závisí
ismě ne takteosti velitele a důstojeického sborupluku.

Kovalné hromadě Besedy25. února1910zvoleni: starostou ©; ted. Ryba, místo
starostou opětně profemor Rejthárek
opětná Dr.Kakla.Dovýborupp.: ausk.Svoboda,
Dr. Pokorný, uč. Sengor,prof. Flip, prof. Racek

B. k Poleede řad. Nepeřegý,„pfic. Knčera, Dr.
Král váhalVocal,la been yprdučitel Vacek, jnap. Svorčík. Rovisory .
Fischer a Vocásek. Usaeseno odbírat Norou čas.
revui, vypustitFlisgepda Biátjer a Orl. projdy.
Ostatal noripy, Časopisy,8 revpe sástanoa v, do
savadním stavu. Vydán dík budeh. a pěvec. spolku

, k návrhu p. Čtvrtečky

diz jednateli Besedy.Pro dobupot uspořádánybudou tři programové večery. Lonj pořádáno 11
večerů a přednášek: dvakráte prpí. Filipa Rejt
bárek, jednou ředitel Dr. Wagner, ing. Vavruška.
slé Dr. Fischerová, Dr. Hostovaký; bylo tedy 8
přednášek. Přihlášky za členy u jednatele B. E.
Tolmana neb u ostatních členů výboru. ih

Zálošna v Hradci Králové. Kn samáslo úoor 1910. Vklady. Vloženo K 114.346 02.
Vybráno K92.00592. Zdstatek K 1.60238020.
Zářuka: Závodní podíly K 78.293 97. Fond re
nervní 119908-10. Foad pensijaí K 29.912 55
Foad pro kursové rozdíly K 37.761.09 Vlastní

reality K 168.726-50. Comnépapířy a okyK 25881575 „Půjčky aměnečné K 444.390-72.
Půjčky hypoteční K 1,33281704 | Úbrnem kor.

2,484.11560. .
Zálošní úvěrní ústav v Hradel Král.

Stav vkladů 28. února celkem K 81,588.29690
oproti měsíci lednu o 2,893506 80 více. ;

Spořitelna Hralehradecká. V měsíci
únoru 1910 bylo vloženo K 842.666-23, vybráno
K 180817-17 Stav vkladů koncem února korun
18,890.928-—. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 36400-—, splaceno 27 577-26. Na bypotélkách
kogodm úvora K 10,143 22283. Zásoba oomných
papírů K 2,970.600—. Uložené přebytky koruna
1,991.103-48. 3

© pouchovských katelicích přinesly
agrární „Hlasy Venkova“ dne 18. února t. r. ně
kolik tlustých lží a pomluv. Tvrdí, že „kleriká
lové“ na schůzi p. Srdískovu 29. ledna nepřišli,
protote „dle všeho nesměli.“ Kdo pak dal sákar
ten, kdy a komu? Poťestné „Hlasy Venkora“,
pověste, ale nelšete! Nikdo katolíkům pouchor
ským nezakazoval jíti do schůze p. Stdínkovy;

n do" r ní dy„paoke kidy- poucho vyslali dó te „jen špicly“.
Nikobo jeme neposlali. „Hlasy Venkova“ znova
hrubě píšínepravdu. S takovým listem máme se
hádati? Co o nás napíše, vše překroutí neb vylte!
Že bychom se my ketolisi na Pouchově báli
„pravdy a světla“, je neomalená uráška, již „Hl.
Venkova“ ničím nedokáží. Litojeme psuchovských
agrárolků, že takový časopis čtou a v takovém
časopise své zájmy obbajovati nechávají. Ráčili
p. Srdíako neuruati „Katolickou stratu lidovou“
za národně prospěžnoa atd., jest jebo věci: nám
rosamy páně Srdínkovy nejsou směrodatav. Byl
rád, že ho katolíci. pouchovětívolili. Poslal jta
povolbědíkynavísítceaaliboval,že viv bu
donepostí jich pomoci vátití bode, a toď nám to
tuse „pěkoč“ ukázal. Až při badoucich volbách
zase Dude chtíti katolické volebuí Metky, připo
meneme mu poučhorskou schůzi dae 38. ledna
1910 a poukáčomene urášky, kterých se na nás
katolických voličích pouchovských dopouštějí a

1 „Hlasy Venkova“, jimiž všichni pohrdáme.
ž jest, že + čele katolické strany českého lidu

stojí arcibiskup Skrbenský: naším po
vůdcem jest dr. Rad. Horský. Lež jest, že + čelé
katořických semědějcůstojí „vysocí světští bodůo

stáži“: pan Šafrápbka Šamalik jeoupraobyčejnírolníci a ne baroni nebo hrabata — ekých
pánůnašlobysevícemesiagrárníky,kteřížod
ních (i od fida (Poppera, barona) bralí peníze na
volby a k účelům své strany! M

„ Kukleny. Jednotadivadel.ochotníků„Tyl“
sehrála dne 27. února A. Jiráska „Lacerna“. Ač
koliv jovišté poměrně malé, byla výprava této bry
pečlivá, zvláště pří scénách vodníků.' Dobře vy
jímaly se světelné elektrické effekty. „Lucerna“
dávána od jednoty „Tyl“ již po třetí, tentokřát
poněkud v jiném obsazení p prvé. Uloby
však byly v dobrých rukou, sv úlohy hlavní.

Menšípooybent, Jež se stala, snadnoomlavitis0dají ©.t obecenstvo sledovalo hřa celou se
zájmem, a to také je dobrá kritika. Pan V. Šrajbr
jako refisér může si úplně gratulovati. — Dno
2. břesna stihlo neštěstí mladého Jisocha Šrámka
v továrně p. B Weldaera. Nešťastacu náhodor

přiš mu raka do stroje a pochroumána. Odvozenyl do nemocnice. O
okáři do

tele do „Db.
úak otázka, je-li

to tenpravý. Zvláštníje,še ač unás mámehromo
svodůdost přece blesk často praští vedle. To
Stalo we vkrátkémčase jiš kolikráte. Jestto
k zoufání. Nenadál jsem se, že řádky ty vzbudí
obrovskou pozornost — s ono přece. Nějaký do
pisovatel pokrokových letů mi na ně odpovídá a
dosti dlouze. Nazývá je perlon, která zkanule

z párapana mikro mzačínávážně, jek b úibylom svého velikého úkolu. Perla je drahá a
vzácnávěc, protojakmilese vjisté snámémíst
nosti objevila, bomem dlo doslechu od bodnověr
nýchlidíaesebrala,abysonepobodilaa Dazmar
nepřišla. Ostatně jest temto případ u másojedisělý
tak asi, jako kometa 1910 A. Daošní sjev může
nasvati pravým nefalkovaným českým „granátem“.

. Nechanickému pokrmátníku. Už tedy mají toho
novy“; taksi asi maobýmyslí.



00je toPýe plenntů,E0 o ry Ko jescoje pínda. Jiste,že pis u Bás
madlo.Jeluí odvádějí svědotsítě ptáci adrazí —
břídílové — nejraději bymistrorali fid. Pas pi

satel to prvší hábodon trest: Jost to hrhondznámkou deby, že živnostaletvo začíná si všímat

školy a počínání něuanýc organisovaných. Jenboušť a větší kapky! Táší-mě dosaání, mejim dalo

dost práce,než totnu čl. Postyšte, to by bri„oříšek“ do vašeho „Havlíčka“! Jinak by nebylo
an! možno tak Walitnoati jako kapr na bláto.
Jedno naše přísloví přaví: „Moudréma vapověrz“.
Jisté tedy pisatelje 1 těch, okterých my necivi
hsovaní říkáme, že jim vítr of+nkl „ tak že
se jim všecko musi podat po „lopatě“. Zato jiní
lidé tomu dobře rozuměli a st srdce to těm 080
bám přejí a to m! stačí. Nazval to švaněním. No
budiž, jen še jé jsem žvanil pravdu; dále jeem
prý vše smíchal jen proto, abych ukázsi, 00
všéchoo vím. Holečku, kdybych měl ukazovat, co
vím všeebno, netoliko by se vám hlava točila, alo
přímobyste sko . Zato on nyní švaní, co vůbec
neví. Pokro jsou proti zdražení mléku, sato
„kleřikálová“ jsou pro jako přátelé chudého lidu.
Pokud já jsem měl příležitost zkusiti, to mobu
a do svědomím říci, že jsou katolíci praví
přátelé; o pokrokářích to však řící nemohu. Po
krokáři znají jeh organisované; myslí si, že od
nich spíše „bakěiš“ nebo spropitné ppadne do klo
'bouku, (ěm druhým ee jen při kašdé příležitosti
vysmějí. Vědí, že jsem se učil -na obecné škole:
pěkné věci. Ano učil a ještě do-s rád vzpomínám
na doby, kdy jsem tam chodil. Že nebyl jsem
8 posledních žáků, to mi dosrědčí můj pan učitel
ještě dnes. Dává se mi pokyna, abych dal na jeva
vlc alošnosti! Aj — vy chcete mluvit o slušnosti?
Máte krátkou paměť | Není toma dávno,00- ob
jevil se v jistých novinách „recept“, jak máme
my mažové nechaničti se svými ženami a dcerami
si počluat. Lituji, že nemám bo právě při race,
abych jej jako zrcadlo phdršel, ve kterém byste
Be shlédli. To za naše ženy. Ty mají při mej
meaším takovou cenu, jako ona dáma. Rozumíte?
Talé ví, kam stím míříma naČí rozkas to pro

troubit budou teprve nyní. Vaše donuncisca ztrá
"cejí už na působivosti. Lehko napeati, ale hůře
"by s vámi bylo, kdybych žádal důkary. Ku konci
"táže ne, kde jsem nabral tolik odvahy zakončiti
"takovou olátanínu Riegrem ? V tom je chyba,neš
buď si. Pro odvahuk němu chodíti nebuda —
*to bych šel raději k učitelce ulečně Tůmové a
wčiteli panu Hoškovi. Žezakončil jsem Riegrem,
ktomumámjistě větší právonež onobánětise
Komenským.

O W Nechanicích kometa | všecky
sehůze ronmetá. Mě letos ta kometa mos
interresiroje. Vždyť všichoi učenci a hvězdáři
v tam se srovnávají, že kometa způsobí povětr
postní porucby, převraty a Bůh ví jaké kotrmelce
v přírodě. A já tentomone poslašeé meldaju se
sase k rapportů, kometu nelze dosud zrakem Ds
ozbrojeným viděti, ale u nás v Nechanicich je ji
už cítit. Ještě je daleko, ale copak u nás v No
chasicích n. př. Mandšurie je jako„za humny.“
To Hkáme, když někdo je v Konstantinopoli, to
že uš je jako doma,Proto a“ si je kometa třebas

millionů kilometrů duleho — to na nás
nepls. . ! Tedas' o tá kometě! „Bpaltě, puačo
cháři a kmofiikáři, kometa“, když není pravda,
že da tu hýsitskou, Wechaničkou radelet so do

.. . briě... Mlerikál,čerká Yůka, silný
sloup Říma, člověk, Bb mně bříchy odpusť, 00
stadóral 13 let latinskou řeč i řeckou, dávno
shhilých Řeků a Římanů a 14 let se ačil ně
mečky ale ne v Durinkéch, nýbrž v soukenickém
Rýghnově a v Hradci Králové, kdeže Orlici Labe
plje. V "Hradci a Rychnově, kde volili truc na
truc někomudr. Drtinu! Ouveh! „Zavzaěte babny,

epory zavlajte!“ Volili jste Němoe a Římana!
sba vám! Prototedas se p. faráře vjsl p. dok

tor, když pan mistr umění poctivého punčochář
a a: lesknávého knoflíkářství «

socialista na schůzi voličské v Nechanicích,
dne 27. února v neděli interpelloval p. poslance
Drtinu,„jakto příjde, že vaše pokrokářská strana
volila do obecního zastupitelseva na radaici Ne
chaaickou p. faraře Hlavea“, největšího klerilkále,

kter) má vysoké stadium universitní, zpátečníka,ty staré románky řecké a římské — teáře
— Báb mne pro hříchy netrestej, všdyť on také
vl, kdy a kde se má síti oves, ječmos,čočka —
Aspropadená o —on také byl vostí
zovacím dražstvu čekankárny Necbazické. Volili
+takorého,co umí a znáity spády a kejkle agrární
— Báb netrestej mou hubu prostořekou — za. . lež
—(opakp. řepřívolbáchdooboo.zastu
-pitelstra Necbanického volili pokrokáři? Že vám,
„ochlísto Keborte, ta kometa ohomem vousy De

1 —Pan farář byl zvolenv I.sboru, jářku
bratře socialisto, měls uchat, kdyš na

ovobaí daně zo

leb mic není, to že nepatří na program, še skládá
úěst se sýdko posláncování A soí to „»

My o voze u 'oni, pane. Punčoškko, o -koze.“ Měl
ste se zeptat, jak oa radnici přišel soelalisa —

útkon paměť.já vám to budonoměpo
vím. Pak se při té schůzí vynotila komsta, vírklieh
kometa čili po česku vlasatice copatá a kometa
kosmatá. Komíaem by mrška proletšla a nebyla
by o mie černější. (Celý dea musija hleděti me t,
kanonýry, co jeli ne střelbu Nochanicemj — nejvíc
Ji mrzelo, že od ní žádný nemohl koapiti čišatou
čepici — protože musej' nositi čepice vojenské.
Ostetně kdyby koupili, zóatalo by fatro na hlavě
a Šlino na čele od fatra poušťarého — mohli by
si ty čepice kupovati místo pásků bílých, cz dě
lají nepřátely. Já to jako kompanie-Schaeider po
drubé badu p. obrátoví hlásit. Poslyšte, ta jedna

nebode — (nebude mít žádnou míru), pastila se
do pana doktora, proč se nesůčastnil hlasování o
kontingentu nováčků, že by. se to mohlo rozbit —
niledo by nemusel na vojan jejího hocha nevesmou),
že je to tejrání. Máme dosti vojny doma s mažř
skými — nemám,kdy prát,.vařit, mésti atd.; tu
tau+ímdo předaášky ralíkové, tam zase volá „Ženská
otáska“, abych ne mohla „vzdělati“; ať pošlou
nabohé vojáčky k oám, bostoho perou „prý“ na
vojsě paní félové — mohou prát a nás v Židovské
ulici 8 nedostanou jíst — bestoho jsou mo bajní,
moc je na vojpě krmí. Pan doktor naši snámou
soudražku odbyl, vojsko še býti musí (o jak se
těšila, nebude-li vojsko, še soudruzi nemusí ae
báti při stávkách) a že by si vláda jednoduše
pomobla, kdyby nebyl povolen kontingent branců
tím, že by starší vojáci, kteří ne vojně jsou, 0
rok tam byli déle ©Komete hned zapadla, účast
nící schůze si pomyelili o kometě: dlouhé vlasy,
krátký rosum“ s o tom kometáři, 00 jsem nepřed
psal, „krátké vlasy — dloubanánekej nos“ — 6...

To je ta kometa,
co ty světy rozmetá —
a až zemi rozmete,
kde schůze mít badete?

To vám, milí čtenáři, poví budoucně vám známý
„Vorpost“ v Nechanicích „na vojně“.

. Debřemice. Vaše správy od nás vsbudí u
katdého myslícího člověka otásku, jak bylo možno,
aby takové poměry ve správě obce a mezi velko
statkem a domorodým českým obyvatelstvem
vzniklý. Byla to především nesnalost zákonů u
bývalých dobřenických sousodů. Neznelí zákbna a
nedovedli posoudit, k čema různé skutky velko
statku v badouenosti povedou. Ssbectví a zištnost
jsou drahou příčioou. Pro svůj slak zapomínali na
obecné dobro, pro trochu chřástu, řísků a šámy
s řepy nemyslili na budoncí sud svých dětí. Pří
Lišná důvěřivost našich dobráckých Čecbáčků také
máché zavedis. Některý milospán odo dvora se
na ně usmál, podal ruku, zažertoval aměl- toho
onoho v kapse. Doposud tak ce děje. P. ředitel
oukrovara křičí « daleka: „Ne zdar“, potřámá
rukou, pam dáchodaí se kamarádí a tím, koho

e přijímejí sa členy Raifeisenky, svůřají jim dů
ležité úřady v nich, jako by našeho velkostatku
úředolei aměli do opravdy bájit zájmy malého
lidu, ač oba výše jmenovaní páni, když: p. farář
Rulfeisenku zakládal, nejvíce proti němu brojili a
saložeaí by rádi byli zeařili. Než nebývá pože
bnáno těm, ktoří srasovali spoluobčany své, Jedním
z oejochotnějších slašebníků a pomahačů velko
statku býval starosta Picka. Byl starostou dlouhé
léta a tak opravoval obsčc, že musili občané až
k semskéma výboru si stěšovati. Za něho velko

v obecních účtech připadající sumy nebyly řádně
vykasovány; roku 1886 atéžovali si občané, de
13926ul., které velkostatek dluhuje obcí, nejsou
vůbec ve jmění obecním vedeny. Věc vysvětlil
shoda milející p. starosta tak, še 8 lot před tím
bylo těch peněz ušito na přestavbu školy. Dejme
tomu, že mluvil pravdu; mení věak už to na po
válešou, še o příjmu -n výdaji tak veliké sumy
nečinily účty zmínky? Musil so starostování vzdáti
a umíral, zemaje vlastního sousta do det. Kéž by
jeho smatoý ovmd a j amutnějií osud jeho
syna byl výstrahou tém, So sobectví srasují
vlastaí bratry téše víry + jazyka ač doposud!

Heollce. Již mimonaytnás kl jeden kospoctivé práce sa sebou. "T v Ho ,
až dosud byly obeny skoro ve všech záleži
tostech obecních komandorudé internacionály, dnes
mohou si občané zase jednou pořádné odjechnoutí
od všeobecného terroru. Jak už známo s dřívější
zprávy, komaly se u nás obecaí volby následkem
podání odůvodněných námitek ož podruhé,které
ovšempro kompromisní strana křesť. sociální a
státoprávní dopadly vítězně. Proti této volbě po
dány námitky sase od straay soc. demokratické a
pokrokové, však přece volby ony c. a. k. místo

února ořikročenokvolbě starostys městské .
Za starostu zvolen už dávno osvědčený praco
p. JUDr. Ladrík Hofman, advokát, kterýž svojí
smámou nestrannosti a zagracovaností v mistnich

poměrech opravňuje k mej nadějím, zvláštěčještě má krace vo slev. městskéraděaíly
v eméru obeznelé. Jest tudiš naším ne
vřelejším přáním,aby tito pámové sp. starostou

včele všem požadavkům, které jim bude ukládati
blaho a prospěch celého města, vždy svědomitě a
nejlépe vyhověli, by potom celá veřejnost posnati
mohla, jak daleko blahodárněji prospívá ticbá,
klidná, doctivápráce, nežli práce ve snameúí ter
rora rudé Interdscionály. Radý prapor po úpor
ném boji unás už jednou konečně poražen, pro

tož jme dále tak, aby nemohl býti vztýčen
už sikdy! K tomu volám Zdař Báb! — Pozorovatel.

Na odvrácení germa | českých
ditek dotnerakouských přispěl v prosinci
1909 spolku „Komenský“ ve Vídni III /3., Strob
gPase 45, který vydržuje 5 obecných škol, 1 škojn
pokračovací, 3 opatrovny a djazykových škol, po
lítický okres Hradec Králové: Bělé. Obecní úřad
6 K.— Hradec Králové, Obchodní gremium 10 K,
Zálošní úvěrůí Úitav 100 K. — Hrádek F. Ryba
k uctění památky + J.O. br. Harracba 10 K, obecní
úřad a sbor dobrovol. basičů 60 K — Nechanice.
Okresní výbor místo věnce na rakev + J. O. br.
Harracha 20 K, J. Rainiá sbírku 5:60 K. — Pou
chov. V. Bouček 0-16 K.

V Méníka u Nov. Bydžova v sobotu
96. února t. r. zemřel pan Jos. Hladík, ředitel
učitelského ústavu ma adp., maje 65 let svého
života, věnovaného pilaé a plodné práci ve služ
bách národa a vlasti. Zvěčnělý atadoval střední
školu v Hradci Králové a historii na pražské un'
versité. Absolvovav, vstoupil r. 1870 do radake«
„Národních listů“, ala delší těžká choroba přiměla
jej, še se po4 letech vzdal publicistikya obrátil
se k povolšní učitelakému. Byl profeasorem při
českém uč. ústavě v Braě od 7. 1874, od r. 82—
88 okr. inspektorem na Hodonínsku. Ředitel Hladík
byl horlivým pěatitelem archeologie; svými sbír
kami přispěl na výstavách jabilejní a národopi-né
a obohatil archeologičké sbírky Českého mussa čet
nými předměty z okolí měníckého vykopanými.
Jobo populáraí přednášky o atarožitnostech jsou
po Moravě obecně známy. Vydal velké množetví

odborných spisů archeologických a petorikýchJako ředitel ústavu učitelského v Příboře odebral
se na odpočinek a žil od několika let v rodné
obci své v Měoíka, kde v sobotu večer náhle zá
služoý život dokonal. Pohřeb konal se za velikého
účastenství ve středu, 2. března na břbitov mě
nícký, kde nad hrobem jeho nadšenými slovy o
záslužné práci a významu jeho jako výtečného
učitela a spisovatele promlavil administrátor dp.
Jos. Šmejkal

+ Václav Hespodka. V sobotudne 26.
února zemřel ve Vys. Mýtěpodlouhé „nemoci vy
so0e sasloužilý býv. řiditei tamního c. k. vyššího
gymoasia p. Václav Hospodka u věku 66 let a.
byl vúterý dne 1. března na tamaím hřbitově
po boku milované cboti pochován. Pobřbu súčastnil
se celý ústav gymnasijní a veškeré školy vysoko
mýteké se svými učiteli v čele, četní zástapcové
ústavů a čkol songedních, zástupcové úřadů poli
tických i samosprávných, c. a k. vojska s veliký
sástap věrných žáků a ctitelů v Pánu zesnulého.
Posv. obřady vykonal vdp. vikář Jan Cvrk, děkan
Choceňský, sa asistence 17 mlstaích i okolních
duchovních povětšině to šáků p. řiditele. Pěvecký
sbor c. k. gymnasia zapěl v domě smutku, v chráma
sv. Vavřince, u brobu i po cestě ke hřbitovu
krásné a tklivé sbory. Nad rakví u-snulého pro
mlavil v chrámu sv. Vavřiuce žák jeho dp. Fr.
Brýdl, kaplan ve Vys. Mýté, vzpomenuv nadšeně
a tklivě velikýchzásluh zvéčnělého v životě jeho

veřejném — jako řiditele a paedagoga a velikých
jeho ctností v životě soukromém — jako syna,
manžela a otce, v obojím pak životě jsko vzor
ného křeáťana a katolíka; u brobu vspomenul
slov. p. Jos. Vocásek, c. k. reál. profešsor v. v.
z Hradce Králové, drahého sesnulého jako věrného
přítele a kollegya upřímného, nadšeného vla
stence. — Řiditel Hospodka s prof. konsist. radou
Daškem byli za doby své působnosti moobému
studajícímu — a chudým všem — více než otcem
a matkou. Copro žáky avé vykonali, zapsáno zů
stane slatým nesmázatelným písmem ve vděčných
srdcích všech. Vždyť viděli jeme to zvláště O
ajesdu kněží, býv. studujících vysokomýtských
v r. 1908, s jakou pietou, láskču a vděčností obě
tyto drahé, dobré hlavy byly zabrnovány, Sta a sta
chudých etadentů vděčí p. řiditeli Hospodkovi svě
postavení, že zabezpeliv jim prosbami svýmistravu,
Kopdice i podpory, umožnil jim vůbec studia. —
Pro záslahy své o nábožensko-mravní výchovu
mládeže studující, jíž všdy sám předcházel skvělým
vzorem u plnění všech povinností katolického kře
stana, byl vyshamenán pap. sáslužným čestným
kříšem „Pro Ecolesiá et Pontifice“. — Jak vzorný,
křesťanský byl celý jeho život, tak vzorná byls
jeho smrt: saopatřen sv. ovátostmi umírajících,
sesnul tiše, na rtech maje slova jako by vítajícího
jej Krista v odplata věčnon: „O pojďte ke mně

všichni, kteří pracujete a obtížení jsteaje vásobčerstvím|“ , sic moritar jastus! ne
bynóací jeho památce! R. i. p.

Opočno. Na Matiční milion dne 6. března
6 r. pořádápěvecká a hudebaí jednota „Vorel“
kososrt v K vě Národním Domě sa laska
vébe „spoluůčinkování: p. Jarosl. Nováka, učitele

Dobrušky. Začátek o půl 8. bod. veter.
Ceay: Křeslo 1:20 K, I.místo 1K, ILmísto80b,
kstání50h, galerie90h. Lístkymá vpředpro
deji p. AntBáloboabek.
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proti učitelů.. vystupuje. Můžeme

vé se nikomu peomlouvalí a jen:
a podepsán, aby padlo podezření ua

onomu muži naprondě. může se přei; knim daleko. setýče onoho vy
proti pp. učitelům, je sprostá lež.

telé musí dosvěděiti, že se jim vždy vy

a:z: ěi
Enh:

ponuknut z fary a pp. učitelé věděli, jak
zakročíti. Jest tedy nářek našeho muže zby

ý. Mluví dále něco o Kosmonosích. Mé spad
strach, aby nepřišel tam o místo. Můfe býti klid
ným. V Praze mají měcopodobného a kdyby ne,
agrárníci přece svého pomocaíka neopustí a sjed
nejí me přednost, Pak vypravuje, jak se u nás
intelligence baví. Patraě se muto velice líbí, kdy.
ei pamatuje i takové věci, které jsou nám neznámé.
Na př. hádankou jest nám novinka: „O bělekém
místním inspektorovi a o vyhánění zlého ducha.“
Máme vašeho muže v podezření, že jest, ačkoliv
pokrokář, duchařem. Ti dovedou zacházeti s duchy,
ele mnoho se jich psk ztobo poplete. Proto pozor!
Je těch novinek ještě více, ale náš muž nechá si
Je až na masopust;je jedna Spásovnějšínež drahá.
Proto ukončuje slovy: „a tak dálo“, což znamená
asi, že už nic neví. Zaříká sens konec, že už mé

bude nikdy nic peát, aby tak pepomáhal někomuk teplému místečku. Komu asi? Známopřece, že
zvláště. pakrokáři rádi taková místečka hledají.
Než — béřeme s porděkem tento alib na v
ale nedoufáme,že ho náš muž splní. Až přijde

záchvat, jistě sd neopanuje, abynechal „kle

rikály“ na pol Starý svýk se nezapře. Že by

ší

ssámélo vN.L. zepslnich nevěllěl, těžko mu uvěří, třeba je strkal

na měkoboš Bukovky. Řiďte1. JP. pokrokáři,ovýmbeslem: „Oo tě nepálí, ne a uvidíte,že
vás bikdo nebude stahovat s pece abudete ai tam
moci třéba i duchy citovati.

Bonov mad Denbraven. Dsespotříleté
práci mového městského zastapitelstva můžámé

ladí © ti některé důležité momenty o jeho

Zenosti zfobo důvodu, še považujeme tichou,plodnou práci sa nejdůležitější bod našeho úře
dování, Raději méně slov a humbuka, 'ale více

. Běhemskorotří let uplacenabyla celá
„dluhů, a hospodařano tak, že obecnío

páky oklyz 90%, na 47*/,pro rok letošní.inaJiné. uvádíme nejdůlešitější body činností.
Péči "obecního zastupitelství a všdy osobním sa

poslanbona říšské radě Frontička
Bones „benmaměsto sdodatkemnad Dowubra

B + + vou,
ově 'a. D. odbývá se knšdou třetí
el soudní řízení, při němž možno

vše ba p c. k. okr. soudu v Čáslavi vyříditi.Jestnadáje,žeso iuskutečnísouď-vRonověa.D.
Konečněpů prváího května roku lotodaího budeJesditi do Ronovan. D. s Čáslavě svlášthí tak
svaný školní vlak o '/„6 odpoledne. Podáváme
tuto správu v základě dopisů p. Šabaty se dne
25. úoora datovanon z parlamentu vídeňského, kdo
osobně vyjednával s ministrem železnic. Toť jen
částečná Činnost p. poslance v našem okrese

mimo, Jiné sáležitosti: vojenské, sporné, tízení„ protekčaí u úřadů, přímluva o služby atd.

vměstě
sobotu v m

nova n. D. Nemluvíme ani o podporách, jichž se
dostalo poškozeným živelní katastrofou v r. 1908,
kdy jednotlivcům vyplaceno bylo až 8000 korun.
Obyvatelá z Ronova a okolí posnají během času,
jak dalekoaáblý význam bude míti nový vlak, Rodí
čové budou moci snadno dávati své děti do školy
měšťanské a du gyinnasia boz velikých výloh, a
co nejlepšího, budou míti děti svoje stálo pod
dohledem, coš za dnešních daů ani není peněsí
k zaplacení. Péči obecního zastupitelstva zřízen
na náměstí jabslejní park, jakož i přenesena a
opravens památná aocha P. Marie. Přičiněním
městské rady a osobním zakročením Václava
Skokana, místního pnrkmietra, u JehoEzosllence,
mfetodržitele král. Českého hraběte Coudeuhoves
jest na velmi dobré cestě, skorem jisté, že v Ronově

pro obec místní zřísena bůde skládka dříví, jakoala dříve. Důležitost nesmírnou pochopímístní
ohčánstvo.Dále obnovena budese sákladu (pilně
wo

Mlušo to jedná se o jiných důleši
které s veřejnosti sdělímeodějů
města Ronuovs n. D. může si gratulorati, že má

projektech,

be
i ji

chtěl zreformovati zbědorané poměry .
což jeho poddazí sondrusi? Kdyš tito vyplatí Do
stálovi groše, Ješté mají dosti, aby třikráte týdně.
(v neděli již od 9 hodin do moci) mohli popíjeti
a utráceti. Také tedy hojení té mizerie! Dostáloví
zapáchá radnice „klerikální stuchlinou“ a to ros
hodně proto, že 60 v ní nemůže roztahovati sám;
cheti k tomu měl volbou dost. Zatím však
lidé si vzpomínali, jak soc. demokraté boapodatilí
jiade, kde se k moci dostali. O tom by byla Šesti
dílná kronika se strašnými ciframi. Pokad víme,
kníže Auaperg rozhodně ebudáky nepoškodil, nedral
ve k rudým fuokcím, aby měl bakšiš s děleických

mosolů, nepřívod k baakrotu žádného děloickéhokonsnmu. Ťopohlaváři s00. demokratičtí v příčině
své kapsy jsou chytřejší. Proč se tedy kaiže Do
stálovi nelíbí? Neukázal tento kavalír nesčísině
kráte (zvláště přede 2 lety po potopě), že jest
nejšlechetnějším přítelem města a velikým dobro
dineem chudého lidu? Chtéjí-li soc. demokraté u
dělati dobrodiní, vychodí peníze na měštácích.
Proč jen bledá aávist soc. demokrata ani nezavadí
o Rotechilde, který má přes 1 millioa příjmů
denně? Inu — ta strana, která dostává od moc
ných židů tučné bakžiše, nesmí k ním býti ne
vděčná; sa to křesťanům, svým vlastaím pokre
vescům přepočitávají moc. demokraté každý groš.

Branná = Jilemniee. Tentorok udály
te ve zdejší obci dvě věci, které její klid porukily
a(0; sdrašenímlékaa akceo možnézřízenímě
šťanské školy. Zdrašení mléka provedla větší část
rolníků v tom smyslu, že místo starého mážu pro
dává se nynílitr mlékaza 20 bal Jako každé
sdrašenítalk itotodotklonenemilevšechkon
numentů. Rozvážní však uvášili: Jiš od 20 let
jest sde mázmlékaza 20-h. Vevšechokolaleh
obcích jiš dávao;za tu cenuje litr mléka Drahdy

sono sa 4—5 K, nyni sa 10—12 korua.
Drahdy mívala děvočka 10—12 K měsíčně, nyní
18-28. Drahbdymívali dělníci platy o 60—70%,
mosší a řemeslníci své výrobky o 80—60%/, la
cisější. Taktéž daně spise rostou než klosají.
Z celého okolí udršele se lacinémléko nejdéle ve

nejsnáze moblo býti v Branné jako © obci ležící
sa řoshraní národaostaím. Evoateolní možsost
tobe přišla na přetřes i vsezení místní Školní rady
zdejší, kdevětšina členů — mezi nimiž i místní
farář—blasovalíproto, abyas opřípadnéaří
szesí měšťanské školy žádalo. Net větát
lekali se, že by a přístavbou školy s jejím vy
držováním várostly obecaí přirášky ma dloubou
řadalet aspoň oB0“/, aproto byli protitomu.
Lečzůstalivmenšiná.Když20všakotutéžvěc
jednalo v obecním zastupitelstvu, jsouce u většině,
věc tm zamítli, me snad stobo důvodu, že by kolo
nepřáli, nýbrž ze a předvolikým zatišením
obecnihe rospočtu. Žezdejší občanatvo škole přeje,

molno rovati = toho, -še sde Jič dávao je
srašen Školníplat, še zdejší škola | co do úpravy
i co do pořádka jest ve vzorném oslavua mesi

mi na okrese—Še-na př.vmigulémroce
všech mámitek. zříseny dvě nové poboční

třídy, coš se jinde tak. hladce noodbode. Tak se
má věc dle pravdy a nebylo by sajisté třeba vo
veřejnosti se o tom smihovati, kdybytěchto dron
adálostí nebylo bývalo zoehšito k potupení celé
obce, všeho roluictra a fary ve dvou dopisech
„Trutaovského, Véstatko“ 3. a 4. — Žaráší
vědomě neprardivé vylíčení oelé věci, zaráží pa
trná snaha rodnou obec ispolnobčany postaviti ná
pranýř, jakož i snaba mistrovati, s kým kdo má
obcovati a jakého má býti smýllení. — Koranou
pak všebo svou nabubfelostí js00 závěrečnáslova
dopisu ve 4.
pisovatel a ti jeho o sobě myslí?

Pěvoskohudobní čtónářeký spalek
„Doubravam“ v Ohotéboři pořádáv sokola
5. břesna -vPaoskám doinědiv.představení : Kras

tragická “operá ve 8 jednáních.s baletem od.. E
Inere. Naovičil 4
mann. Režisér p. T. Braknor, Choreografickou část

Lmestodovalpes Franesmco v ed| C .Pomno' AUrodené . Zebomí
slagrační.Vstapnésa 1K0h >

měla platiti. Je tedy státa vlastně takový
Bos dinšna.Ostatní země jsou vtomto amyalu

Ještě více pasivní. — Dalmacie nedoplácí 22,000 000
Halič — jak obyčejné vymikajíc ve všech
mál> příjemných věcech — 161,000000

ise 11,700000
a, 13,000.000 korun, Tyroly17 mil.
a Ročně nedostává se státa 1 tohto
úbroem 250,000.000 korun std. Obrovraká

suma dle vůecbecně platných berních před
by se měla ze jmenovaných zemí do státní

pokladny odváděti; somé ty však neplatí « my —
Morava, Slezsko a Dolol Rakousky —

muzíme echodek hraditi. Tím se vysrětiaje, proč
stojíme tak houževnatěna stanoviskastátoprávním.

tak s důvodů politických a národaích,
z důvodů hospodářských.

udražení omkra. Cakerníkartel
— jakjižostámeno—kprodeji24.6
r. 69/, koatiogeota oukru a přítom ihned

eat bakaždémkilogramuo4b zvýšil.omtohobudoui obchodnícinačenícena

očer mladočešetví. Mladočešiusncsli
knadidovati do sem. sněmu sa odchod. a prů

yalovou komora v Č. Budějovicích na mandát po
posl. Brdiíkovi žida Steiodlera.

Lékařské umění v Číně. Jako pra
kultaroí národ mají Číňané machá osrěd

čená léčiva, jichž elošenípečlivě před cisinel tajíaježpokolenídědípopokolení.Maobástěchto
léčiv jsou prý velice vydatných dčinků a osrědčajíprýse i vpřípadech,kdelékařskéaměníi

osvě ob lékařů erropakých bývá malomoo
cým. V této příčině natno oa příklad apozoraiti
ma léčebný prostředek proti zimnici, Který 00
akvěle osvědčuje, ne prostředek proti choleře,
proti čeroým neštovicím,dusivámu kašli aj
úsné mají prášek proti očníma sánětu, prášek

chorobě ledvio, saačné prý působirosti, jejů
ochota p i dizlacům, jsou-i požádáni, je
hož slošení nesdělí. Značné účionosti jsou

Arg různá léčiva,vyráběnálidoms bylin apků, leč ponšívasá pouze v těžkých případech
nemoci. Sluší saznamensti, že největší poctou pro
člaského hodnostáře jest vdobě jebonemoci, když
mu jeho olsaf, syn mebes, sám pošle :6k, po kto
rém emosíse v Drzku uzdraviti. Často bodaostář,
který dlouboa doba byl nemocen, upadá v Demi
lost a po řada měsíců nemůže ko dvoru...

Dopis českého kamocického dělní
ka s Ameriwy. Na rok 1907-08-09bude ame
riché dělejetvo řadu lol vzpomínat. Jak asi je Vám
s mori známo, řádila v tóch letech průmyslová

v oslá Americe. Dlouhý čas pracoval je m
jen dra day v týdnu. R. 1907 byljsem celých 25
Sedělbezpráce. ŽZoma,tchýně,bratr, sestra a.
décko seděli se mnou doma bez prácea každý
týdes utratil jsam 10—19 dolarů a osat nikdo
s nás domů nepřimesl Za takových okolaostí jsem
utratil celá čtyry sta. Jaro r. 1908 bylo ještě
horší ©Nevěda si jinak pomoci, jel jsem na far
ma. Prosajel jsem si farma 167 akrů (skr —/něco
přes 9 míry); 100 akrů bylo pod pluh, tostetní
pastva a les. Věmomé ženysi oddělale tchfab u
maě na formě, Mél jsem 20 krav a býka, 2 páry
kosí, skrátka celé hospodářské zařízení: spousty
strojů a různých vozů. Ale štěstí jsem neměl ani
ada. Skoro celé jaro pršelo a pak bylna práci
obromoý obrat. Farmáři ořou hodaš na podzim,
á však neměl vyoranoa aci jedna brázda. Musel
sersl zjednatještě dvapárykoníkorbě.Uralijéme

od rána do večera, dokad bylo vidět a přece[soa
byl o 14 dní s prací pozadu -V létě jsem přišel
o čtyry krávy a o jednobo koně. Dvě krávy 80
mí utopily v bahaš, jedna se zapletla do ostns
tých drátů, jimiě jest obehnána každá farma, celá
so potrala a dostala otrava krve. Jedné zase
drahá krára vrazila roby do břicha. Kdů se mi
saze v ooci při nenadálé boaři eplašil a zabil 8e,
opadauv se stráně do velikého, od vody vymletédo
koryta. Tek jsem byl zase botov; najalť jsem al
farma a podepeni £ sv. lenses L j. smlonva, kde

jsem, se savázal, še dobytek v témžpře
počtuodvodu,v jakém jsem jej Nbd jní čTkráty a kůň ce mi ávaly. Dobrákráva
stojí. nejvíce 66—70 dolarů i s talážkem.: Prodé-.
"vál ne kráva sebe lepší hamaso, dostaůč G038

ni nejvíceS kých Dobek SE Rát jeléto BA-Vo „pastvinách j vpodl; je
když a třeba dojiti, sednese na koně 6 brávý 6

i
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dolar a plodity E men KfarPEtn,fiat z7

„ohon demořínů
A Mkfarmář, ač (, nemají ničeho ajiní

épe
dny, vež bede-li oa farmě. Krise průmyslová

agsí jič pominula s p u německékameniské

, Jemezde dva „ 16Němeá ny Aa Amerikánů. České kames úrmy jeou
většínousde bes práce.Jlám 56'/, couáhsa bodinu
6. i osm hodin denně, vsobotu jen dopo

Teď teprv jsem asiněco ušetřil, takže chci
s jare stavěti domek, abych byl ve svém. —

Komu patři anglická af Dr. V.
J. Hauner uveřejňuje v „Obsoru Národobospodář
abém“ zajímavé pojednání o povolební eituaci v

Zajímavá s a nás v širších kruzích dosod
sozdámá jsou dsta o rozdělení vlastnictví půdy
v Apglii. Ve smínáném článku se praví: „V Aoglii
je jak známo, majetkem bohatých lidí, pťe

šlechticů. Ti jí neprodávají, nýbrž toliko
přemejímají (obyčejně ta 99 let) za jistou stálou
rentu, jež se bébem doby, ne niž smlouva usa
vřema (tedy pravidlem na 99 let), nemění. Ná

smí na půdě komatí, co mu libo, 8 tou pod
ménkou, če všecky budovy, jež vystaví, připadnou
po upiyontí nájemné iběty v dobrém stavu pro

eli. To má sice jisté dobré vlastnosti, ze

Júciné, poněvadě není majiteli ntavení třeba ke
povat pozemek a poměvadí cona slavoní 20 tak
příllšne nezvyšuje, memí-lispekulace © půdou. Ale
mě drahé strané snemotňuje asglický system paf

-oslovéní pozemků v malé částky, jichš mohou sl
1samsjetní popřáti. Aje patrno, dojde-li pachtoval

-gmleuva po 99 letech, že svýší se obromným spů
„sobota nájemné s půdy přištímu nájemci, jenž mi

j to mocí zaplatit někdy nesmírné náklady znova
mení budovy, kterou předešlý držitel — a tím

še být omsám — byl naceu odovadati „v do
hyém stava.“ Tak vypočeti p. Lloyd George, še

jední dům Gorriage, jenž r. 1903 od vévody
: i kébo po uplynulé smlouvé saova RA

we poskytl k používání, s 3. oprav.t ji nákle
B nových 1,250.00U K. Počítáme-lí jen 3, zá

i kapitála, obnáší čiažovní zatížení obchodu,
„jiš ovšem k vůli své klientele nemobl směsiti
miste, nyní 206.000 K ročně, tedy o 196.000K

1 Takových majitelů půdy, jako véroda

> v
Na a maiebů -sabyaalo-při

strašném zemětřesení. rovněř tak mnoho jeptišek.
Diecése Reggio di Calabria atrpěla stráta 16.000
duší. Vícenež 200kostelů akaplí bylo vní e
třesemsemě zbořeno. Do Vatikasu došlo do 17.

po mce r. 1909 pro somětřesením„849.995 franků 54 cím., k nimě přidal ar. Otes
se své pokladny velké obnosy.

osvědčuje
7?

seKathreinerova sladová káva Kneipp
ova v každé domácnosti jako nejzna
menitější přísada ku kávě zrnkové a
jako náhrada za ni, kde byla pro její
rozčilující účinky zakázána. ro. děti
není zdravějšího kávového nápoje, než

čirá Kathreinerova.

Jak se jim při tomvýtečně daří!

Novinka na pánský šat.
Látkatato jest čistě vlněná — barvy čérné.

Cena za metr O kor.

První šeský zasilatelský závod

ED. DOSKOČILA v Chocni.

Důstoj. Pány duchovní
prosí

1©místo hospodyně :
40. L aločna z velmi dobré r-dioy, obezoalá dobře
ve vaření a vodení: domácnosti jakož: i hospodář
ství, obou zemek. jas. dokonale mocná. Nast může

3 insterský, jemuž patří celá velká čtvrt lon
4, je v Anglii více. Příjmy tobeto slachtiáo

- obnášejí prý 70,000.000 K jen z mujetku v Lon
Vévoda Bedfordský, jemuž patří 36.000 ba

vské půdy, má k tomu ještě vedlejší příjem
et Bč mil. K z budov londýnských,visevnat Port
was skoro BO míl. a vévoda s Norfolku, vlastník
„akéro celého Sheffieldu, mé v Londýně kns města,
. ma vynáší asi 35 mil K ročně. To jsou jen při
s , Ne venkově je mejvě:ším pásem vévoda
Olihorlandský, jehož majetek — m. j. skoro celé

imadatrí Suthorlandské basorora Skotéké — v rot
jřěu 3660 čtv. km. nese asi 8:/, mil ročně, tedy
Wlastaé velice málo, any pozemky jebo jsou ne
úrodné u skalnaté. Za to vóroda Bucciench, ma

P 190000 bas,béře z nich ročně skoro 6'/,K, brabě Fitswillism se 48.000 těží asi 32/,
. K atd. Tvrdí se — ovšem nedá ee to přesno

ti, poněvadě není řádné statistiky aaglického
katetru — še 4000 osob drší přes polovina An
dile a Walesu a že šestinu drží samí peerové. A
A ovšem jsou převahou konservativní.“

— (Ku katastrofé messinské. Při země

bor v Mesíně zahynulo— jak rel sjištěno00 osob, mesi nimi 15000 vojíně a cizinců.
(Ples 20.000 mrtvol leší dosud pod troskami. Z 126
úpostelů v Mesině stojí ještě pouze 4 malé kaple

hned meb i později. Ct. nab. do

w
Usnený za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerý

kosa.prannl
prádla, praporů. přikrovů, koberců m
kovového náčiní ve- výrobnách jmejstaršího
sávodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávecích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenhíky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběra franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

. "Pat
„©

aPargubick ;

LI KOV
0000000000000000000000Jako

nejlepšídoporučujeme přísadu
co uznaně

"Tržní zprávy.
VHradel Králové, dne 36. února 1900.1hl

půsalesK 19-00--90-90, ita K 13-40— 1800, joliině
ce K $390--10-60, proza K00*00—0000, víbvo K 1800
aš 1600, hrachu K 364-00—20-00,oves K 6060-17-00,
točky K 22'00—16-00, jahel K 94*00—26"00, krag 
13'00—44:00, brami K 430—500, 9
semen červeného K00000—9000, 1 hl
semínkarusk.K000'00—00000, mákuK3800

34,00, la Pr 28-00—00'00, 100 lytite: 1 100kg půnaičných
|ona irto=ánáa, másle čerstvého K 1440S K000—00,

1kg sádla vepřového —000, 1 kg ter
(28—036, 1vejos K0-06—0*07,1kopacerole K €00

„08000, 1kopa petržele K0-00—0-00, 1kope kapesty
K 1:00—3*00,1 hl elbgle K 4'00—4-00, 1 kopa drobný

! selemiay K 100--190, 1 pytel mrkve K 1.20—2-00,
1 kopa okurek 000 —0"00, zelí K 0-00—0-00, 1
bečka švestek K 0-00—0-0, 1 hl jablek K 8-00—16-08,
1 hl brašek K 0*00——00-00.— Natýhodní trh
v Hndci Králové dae 26. úaora 1909 odbývazý
přiveemnobylo: 1) obilí: pšenice 120 hoktol, dita
218, ječmene 97, ovsa 803, prosa 6, víkve 41, hra
ohu 0, došky 00, krap 00, jahel 00, jetelového so

72M,okurek0 i z bt bn: sal, Bop, 4,

brambor 181 hl, (0 kop,drobné zeleniny v,
— 18)Ovoce: švestek o hrašek 00 hl, jeblek
52 bl — 4) Drob. dobytka: vepřů 4 kusů,
podavinčat 412 kusů, kůslat 37 kasů

= Továrna na cottagová americká

HARMONIA
táž evropského systému

Rudolf Pajkrá spol.
w Hradci Králové.

Sklady: k
Bedapeět,VII.kerJórací
ktrát 16 Aa. — Praha,
Ferdinagdovů,č. 4. — A

|: Čenedkymáma 6 l B 4
A

P. T. duchorenstvu zvláštní výhody

deskýtatolcký zárol vo Vla

František Ruber
Dílna ku vyšívání

mpé?a zhotovení ko
M© stelních rouch,
i korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,kříže

o“ „ tdVadeň,
=) VIL 0., Kaiser

traese 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na užásku'sasílá

se vše franc.

=

JENejvětší K Palackéhoti,80.
proti Gráfidkotelu.===



Díkuvzdání
Z povinnosti vděčné,duše činím vroucí díky za přečetné Přojevy účasti, jichž dostalo se

mi za nemoci a. za příčinou úmrté milé aestry mé paní i 5 :

OHANNY HOLZNEROVÉ,
rozené Doubravovy, **

vdody po důchodním velkostatku Mnišechého.

+.

Zejména račtež přijati tento projev vděčnosti P. T.:

Slovutní pánové MUDr. Emerich Maixner, c. k. dvorní rada a professor lékařství na c. k.
universitě Karlo-Ferdinandově v Praze, MUDr. Karel Schmoeger, lékař v Chrasti, MUDr. Bedřich

Honzák, primář okres. nemoonice v Hradci Králové za poradu lékařskou a MUDr.Josej Holeček,
obvodní lékař v Hradci Král. za obětavé ošetřování lékařské, “

WM

í Vysoce důstojný pán Msgre Th. Dr. Alois Fiýdel-ú vyšodé důstojnou kathedrální kapitolou,
P. T. biskupští konsistoraí radové, professoři theologie, představení biskupského semináře a Borro- . |,
maea 8 alumny, velebné duchovenstvo královéhradecké, Pouchovské, z Chrasti a diecóve,

Slovutný pan Heřman Stelnfeld, c. k. místodržiěleký ada a okres. hejtman. Veleblaho- .

rodý pan Karel. Křitek, c. a k. generalmajor a brigadní. velitel s čejnými pány o. a k. důstojníky
posádky Královéhradecké. Slovutný pan Ofakar Winter, c. k. ďvorní rada, president c. k. krajského
soudu. Slovutný pan Hynek Marvan, c. k. vrchní finanční rada. Velevážení zástupol ©.k. stát. úřadů.

Slovutný pan JUDr. František Ulrich, zemský poslanec a starosta se slavnou radou král.

věnného města Hradce Králové. o

4 Slovutní pánové František. Ruth, c. k. ředitel gymnasia, Antonin Libický, c. k. ředitel
reaiky, Josef Vojta, c. k. ředitel paedagogia, Ph. Dr.. Oktavian Wagner, ředitel jub. dívčíhe lycea,
arch. Rudolf Němec, správce c. k. odbor. školy zámečnické s členy slovutných professorských

- sborů. Slovutný pan Alois Krčmář, o. k. okresní školní inspektor.

Ctěný spolek křest.sociální paní a dívek »Anežka« —Mariánská kongregace paní a dívek —

a vážené ředitelství diecésního ústavu hluchoněmých Rudolfina s chovancí.

Vážený „pan František Šťovíček, starosta se zástupci slavné rady města Chrasti. Oddané
úřednictvo a služebnictvo biskupského velkostatku s pp. ředitelem Aloisem Novým a nadlesním

Antonínem Hrubým v čele.

"Šlechetní dárcové věnců a květin a přečetní účastníci pohřbu z král. věnného města
p Hradce Králové, z Chrasti i milé diecése.

Pšem račíš hojně odplatiti Důn Bůh!
S projevem mým nejuctivější díky spojují též děti, bratr a ostatní příbuzní v Pánu

zesnulé.

B „s k

Dáno v Hradci Králóvé dne 27, úhěká 1910.

Majitel: Politické drušstvo tiskové v Hradel Králové — Vyd%atel a sodpovědný redaktor Amtenía Poohmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha

Kulturní hlídka.
Věda a umění.

Huněz-něenec. Kardinál Mercier v Belgii
označován je jako největší filosof dnešní doby.
Byl již mnohokrát vyzsamenán. Právě nyní udě
lena byla mu sa jeho vědecká díla filosofická tak
zv decevální cena belgická, klerá uděluje se pouze
jednou za 10 roků. Sbor soudců, který cenu udě
loval, akládal se s professorů všech belgických
uaiversit | liberálů. Kardinálo přiřkaute byla cena
jednoblasač. Jeho díla byla v dobrozdání zvláště
pochrálena. Stojí tam, že v jeho spisech jeví Be
věvde výborná snalost dějin filos fis, svlášté čau
vové. Jeho thomistický aristotelismaa jest dílem,
které je ploo originelního a osobního života. Jest
málo těch — stojí v dobrozdáních — kteří mobou

se pooblubiti, že mají na své vrelorníky takovývliv, jako kardinál Mercier. Kardinál byl dříve
profeesorem theologie a filosofie na lOwenské umi
versitě a měl moobo nadšených posluchačů. Jeho
díla přeložena jsou do anglidiny, němčiny, ruštiny,
italštiny, úpanělětiny a portugalštiny.

Pre uřínemí charvatské tochniky
věnoval charvataký farář J. Žerjavič svůj rodný
dům, který mé cenu 200.000 K. Tím ctibodnější
věnování, še darována budova, jíž kněz nezískal
s příjmů církevních.

Cyrii!, časopis pro katolickou hadbu po
avátnou, v čísle lednovém přináší mistrný odborný
posudek o Hartmannově „VečeřiPáně“. Velmi
zajímá článek o českých agládáních při průvodu
na nedělí květoou a hodBoží velikonoční. Velmi

prakticky zasahuje Cyrill do vývoje chrámovéy soustavným uvefejňováním dobrých hudeb
ních akladeb domácích mistrů.

Kulturní jiskry.
Pokrok katolické církve v Petro

hradě. V průmyslové a nejlidnatější čtvrti hlav
ního města Ruska byla umalošemakatolická fara
sv. Kazimíra. Nová fara čítá sto tisic katolíků,
dílem Litvínů, dílem Poláků, dílem Francouzů.
Deset let musili tito katolíci vykonávati savé ná
boženské povinnosti v malé dřevěné kapličce. Pra

sakladestelem nového kostela jest mladý kněz,
ferář Antonín Okolo-Kerlak, který v Petrohradě
zalošil více různých katolických ústavů, jako sí
rotějnec, elementární školu pro 500dítek, gymna
slum pro mladé dírky, jet má 160 žákyň, konfe
resei sv. Vincence, kmihovun s veřejnou čítérnou,
dělnické drašstvo a j. Tomuto mladému knězi dě
kují založení i dvoje katolické noviay, a to polské
a níské. Tyto ruské noviny jsou prvními katolic
kými novinami raskými.

Omraelost života a kateliků a me
katelíků. Z pochmurné, zoufalé antiky přišlo
lidstvo na výsluní. Po pessimistických verších So
fokleových rozezvučely se v Evropě jásavé po
pěvky, savládla veliká radost ze života. Sobevraždy
ustávaly. Sám Masaryk praví ve svém díle „Der
Selbetmord“: „Ve středověku byla samovražda
téměřneznáma; srommissancía reformacíBAmo
vreždy přibývá, až dnes alává 80 epidemií“ (ná
kasou). Vo „slunné“ Francii množí se sebevraždy
i nedospělých lidí měrou úžasnou. Tadíž volné
škola jim naprosto nepojistila rajekou spokojenost.
A což červené Sasko, kde jsou nejbustší massy
soc. demokratů německých, kde jest katolíků proti
protestantům jenom nepatrná hrstka? Tam při
padá na milion duší ročně 890 sebevražd; zato
však v „sklerikalisovaném“ Španělska, tolik tape
vém od saských protestantů, při na milion
lidí ročně pouse 18 sebovrašd; tedy na 100 sebe
vrahů španělských připadá 1893 sebevrahů saw

jest jich osmnáctkrát v Sasku víc než ve
panělích. Tudíž blábolení protestantského tisku

o „vyasávání a zotročování“ lida španělského jest
penávistnou smyšlenkou. Měli by se raději evan
geličtí duchovní starati, aby se jim ovce nerosbi
baly do tábora radé nevěry.

Jak Lutherovo ovangelium obro
uuje. Jak velká řada pruských pastorů se sta

r.la, ed se ubozí Čecháčkové pod tlakem Římapezadosili, ale volně dýchali v obrozujícím bor
ském vzdachu „ryzího evangelia“| A zatím Bor
covaženachodívábosa —tak hnedza zádypa
storů řádil brosný mor v samých „ovangoických“
duších německý Svou domácnost u němečtí
dobráci z lásky s našema lidu sanodbávali. Visme
Beriis, pyšnou metropoli německéholutheranisma|
Berlín čítá přes dva miliony obyvatel; mezi nimi
jest toliko 230.000katolíků, čili pouze aaj demátý
dil. Tediš protestantům tam náleží primát v při
čině práce sa ovapgelické obrození.

Jak we ta reformace osvědčuje? B. 1906 bylo
rosvedeno 1646 ošatků amezi nimi nimi 609,
pro cizoložství. Sěatků uzavřeno celkem 20.790,
z micbě tedy opět rosloačeno 13 procent| Chudin
aká správa v ně reje ročné
8000 žen, které na é „blahodárné“ volno

myšlenkářské zásady byly od mužů opnštěny. A.
1908 vysleupilo s jckécírkvev Borlíné9500
členů čili kašdý člen. Každoročně bývá sat
čeno 10.000 pouličních prostitatek; « jiných ne
mravných lidí 23.000 mužů a 6600 žen. Dle sta
tistiky lékařské jest každá pátá osoba u věku
90—80 let stižena gonorheon a každá čtyřisdva
oštá příjicí (nemocemi to poblavními). Beberraždy
rok od roku stoupají.

R. 1906 mezí 61.488 narozenými dětmi bylo
8908 nemanželských (tedy skoro šestý díl). Boku
1904 narodilo se 47.200 dětí a z těch zůstslo ne
pobřténo 6800, tedy skoro osmína. Téhož roku
uzavřeno mesi křesťany 20.790 ebatků, z nichž
mecírkevních 7888 — tedy přes třetinu. R. 1906
semřelo 32.000, s nichř pohřbeno toliko 17.000

ze církevní assistonce jo tudíš, že lidév protestanteké církvi vyrostli vybýbají ce Již nejobyy
klejším společenským stykůms církví Lutherovou.
A tak vidíme, že pastoři, tolik o český národ pe

Bah měli by plné roce práce mezi německými3. Svou domácnost spravovati neumějí, ale
jiným pomáhati chtějí s největší, přímo vtíravou
ochotou. Plyne tudíš ta starost z příčin nábožen
akých? Anebo z veliké lásky k našemu národu?
Posílají Prašáci marky evaogelikům českým spřá
teletví ke Slovanstva? Všdyt by jich přece potře
bovali k vlestním uáboženským účelům co nejvíce

dome; vždyť tam bade pomalu pohanů víc nežv Africe.

Sjezd kateliků-esperantistů
v Pahži.

Rozvrh koogresu, konaného od 890.břesne
do 9. dabna, jest tento:

Ve středu 30. břesna večer. Slavnostní za
hájení schůze, na které pouze esperantem budou
mluviti vynikající katolíci. Schůze ta bude veřej
nou, bade v Paříši ohlášena návěštími; redakce
všech paříšských novin budou pozvány.

Ve čtvrtek. Ráno bohosložby v „lnstitut
Catboligae“ s késá (m a zpěvy v esperantu.Pra
covní schůse. — Odpoledne návštěva pařížekých
památek. — Večer pracovní schůze.

V pátek.Ránosmutečníbohoslužbyzaopata
Peltiera, bývalého chefredaktora časopisu „Eepero
Katolika“, s kásáním espersotským. — Pracovní
schůze. — Odpoledne návštěva historického opat
ství de St. Denis, kdeš se nacházejí hroby králů
francouzských. — Večer veřejný propagační mpe

Rs o „esperantu a jeho užitečnosti pro katolíky“i v jasyka francouzském a v esperanta.
V sobotu. Ráno pracovní schůze. — Odpoledne

vycházka do Versailles Návětávahistoric“ óho bradu,
vystavěného francouzským králem Ludvíkem XIV.

V neděli. Ráno slavné bohoslušby s kázá
ním a spěvy. Poslední schůze. — Odpoledne pouť
na Montmartre 8 posvěceným praporem. — Večer
slavnostní bostiss, přípitky, koncert.

Byty. Místní výbor kongresu se postará 0
vhodné bótely na blísku kongresního domu a pře
krásných sabrad de Luxembourg.

Stačí, aby kašdý ajesdovec při objednání
kongresové legitimace udal výši obnosu, za jaký
chce denně žíti, nejméně 6 frankův.

Mezinárodní výbor sestává se všech korre
spondentů časopisu „Espero Katolika“ a 2 před
nedů národních sekcí „katolického sdružení e8pe
raatistáv“. Mesi čestnými výbory máme mnoho
vynikajících katolíkův. CI. Collas, sekretář ejezdu.

Učenci o „jedu s Judey“.

Oreta pokrokářekých učitelů „Čes. Učitel“drze Ibal, když ee vyjádřil, že katolická strana
vědeckými protidůvody Macharova vědu neporáží.

Zo pavučina Macbarova přadena byla přecetak důkladně právě od katolíků osvětlena, že.
jenom fanatismus nemyslivých pokrokářů natil se
do „přesvědčení“, jako by zaprášaná pavučina byla

setkána z hedvábných nití. Pravý člověk pokro
kový již dávno měl říci něco scela Kmen)Saský.snali,še jesthotovou,hamboupro már j,

deská-lí soještě nyní pošetilostom, kleré odporují
Všem vášným i moderním výsbumům očdy. Praví
pokrokoví lidé měli říci, že jest velikou ostudou,
má-li s0 docela dokazovati pomocíučeného aparátu
„pokrokářám“, jak syn Helidvpoličkuje nemilo
srdně pravdy zcela ztejmé, jak bezdůkazné pře
vrací na ruby dějepisné názory samých protikato
lických a racionalistických učenců. „Klerikálové“
mosili v přední řadě učit základní abecedě děje
pisné lidi ty, kteří se domnívají, že jejich „věda“

k jako majestátní gothická budova na pevné.
Macharův zcela jednoduchý, z mátožných

mlh spředený úrudek o křesťanství (immunisovaný
v poslanecké sněmovně) zní takto: „Kdyby lidstvo
jednou dovedlo pochopiti, oč bylo křesťanstvím
připraveno, musilo by provésti nad svýmlnpičem
soud, proti němuž byla by francouzská revoluce

hotovou idylou.“ Tadiž — křesťanství něčímpodáhorším, hrosnějším než zákoutí lapičských A
pařížských| „Kdyby dovedlo jednou pochopiti..I“

o učení odborníci i naši protivníci byli dosud
pytlem praštění, že neprozkoumaí do šedin tolik,
co scels náhle a nenadále objevil Machar — mo
derní geniální Edison. A ještě dále: „Křesťanství

. A zotročilo ženu. Ano.
To je vlastně nejhroznější úděl křesťanství“ —
Tek se tedy odměňuje syn Helitv „zatemnělým“
středověkým mnchům, kteří ve své osvicenosti
sachovali přepisováéním a učením proMachera ty
evětlé paprsky sotiky, které synHeliav zbožňuje.
Čím by se jim chtěl Machar ve svém fanacismu
odvděčíti za zachování památek řeckého a řím
stého umění, to si každý oa prstech vypočítá.

Ale představovat sa světu ve světle tak ne
návistného [anatismu — to je přece veliká neo
patroost. Cbňapnont frázi na té straně, opsat za
staralý úsudek některého fanatika jinde, ulovit
něco z protestaatských bájí a = těchto plesnivých
drobtů chtít ulepitt „vědeckou“ mosaiku proti védě
skutečné — proti učencům, kteří neúmorně pra
covali na základě původních pramenů — k tomu
jest věru potřebí kuráže macharovské. Macbarov
ským mozkovým křečem dává dějepisec Fr. Palacký
toble vysvědčení:

„Vědyťjen hrubý nedouk mohl by nevěděti,
že veškeren pokrok vzdělanosti a osvěty po mnohá
století visel, jako jinde tak i u nás, jedině na
církevních ústavech, že cokoli zjevilo se dělníkův
na poli jak naučné literatary, tak i krásoumy,
odchováno bylo původně ve školách dachovenstvem
zřízených a vedených, a .e z lůna církve zrodila
Be i sama universita pražská, kťerompřece jem pře
orácencí s pouhého ictví vimitibymohli. Ze
v běhu tolikera století dostali se na stolici bi
skupskoa i arcibiskupskou v Praze tytýž i lidé
důstojenatví toho nehodní, a že z lůna církve
Hmekó vycházelo také soah a skutků nechvalných,
ba žalostných, drahně: to já ne co protestant, ale
co nepředpojatý a spravedlivý dějin uvažovatel
netajil jsem nikdy, jakož i protivníci moji uzaá
vají, k mému evědectví se dovolávejíce. Ale z toho,
že v některém spolku někteří byl zlí, uzavírati
hned, je celý spolek dyl slý, byl dy skok metoliko
historicky ale $ logicky křívý a lený. Vědyť
bychom dle toho důsledně zatracovatí museli celé
pokolení lidské, ponóvadě i v něm bývalo, jest a
bude vždy zločinců dosti. Jé pak jsem přesvědčen,
žeelrkev jak břesťanskávůbec všude,lak i svlášť
katolická v Čechách spůsobíla po celý čas bytu
svého nepoměrně více dobrého, nešli slého. Historie
ov'em připomíná vždy více 0 výtržnostech ve 8po
lečnosti lidské a o blučném rašení předepsaného
mravního i právního pořádku, nežli o jeho zacho
vání a o tiohóm obecenstva živobytí.“

Tedy kdo má pravda? Vážný učenec, pří
čítající macharovský sport hrabým nedoukům, pře
vrácencům a nelogickému skokanstrí — či yn
Heliův?

Historik Šembera, oslavený samými masary
kovci, napsal: „Papežové po drahně let stáli v čele
dějin; o působení jejich velkolepém a všestranném
každá skoro stránka středověkých dějin vypravaje.
Ve středověku všeobecná víra učinila vzdělanost
majetkem obecným. Národové křesťanátí na zá
kladě víry Kristovy a sbytků osvěty antické volně
se vyvíjeli.“ Ale Machar by nebyl synem Helio
vým, spadl by náhle s Olympu jako Hefaistos,
kdyby si proti vědě nepostavil hlavu; spálil by si
heliovská brka, kdyby nebovořil v obmezeném fa
natiemu obráceně. Proto se vyjádřil: „Kdož jste
třebas jenom listovali v dějinách světových (ano,
právě kdo pouze listoje 8 nemyslí, nejčastěji vě
decky brkne), měli jste jistě, přichásejíce zdějin
antických do dějin středověku, dojem tmy; jakoby
člověk vyšel z plné sáře do sklepa“ — Takl
Nejnázornější odpovědí na tahle slova by bylo,
učiniti žáky syna Heliova aspoň na měsíc „dobře
opatřenými římskými otroky“, poslati je kekara
báčnickým římským boržoům. Na jejich hřbetě by
syn Heliův bned poznal zmodralé stopy toho „Sma
vého jitra lidetva.“ A žáci by bnali svého mistra
8 největším kvapem do antického Říma, aby to
také skusil. „Tma — s z tó tmy vyčnívá po
ebmurné, černé (brrl) znamení kříže.“ No —za
antického jasu by se Heliovým sypům nejednou
pořádně v očích zatmělo, až by se odváčilivolně
jednati; „černé znamení kříže“ bylo právé pro
otroky nejkrásnějšíji fenkou. „A v tmě tó ukáže
se — pontifer maximus (papež, Macbar musí
markýrovat mlavo hodně učenou). Bývá tostařec,
jenš rukou zvadlou (ta musila být obvykle zvadlá,
protože tak Machar poroučí) chápe se pastýtské
berly.“ Prý šije jen vládychtivoatil! Pak se synem
Heliovým chtějte vážně mlavitil Vis Palackého a
Šemberu a srovnávej! Uvažme! Nádherná, svěší
antická vzdělanost, statečnost, uvědomělost — pod
dávala se rychle a dobrovolně svadlé a pánovité
ruce, nesoucí „jed“ |! Kdo tohie chce tvrditi, ten
z vědy a pokroku dělá masopustního Šaška, ten

chce navléci D8Ft logiku a zdravou rosvahukostým cirkusového Augusta.
Historik Šembera dí, že „třídy pracovní,

otroctvo, chudina a pohlaví žemské byly mravně
porsneneny, otroctví pak s necábla byloodstra
něno.“ Zvláštní a široké dokatování této přavdy



bylo by nošením dříví do lena. Vědyt křesťanství
prohlehovalo za ideál li ovatpsti a vz i
právě ženu — Pannu . Přgbrná-li ep

čení římaké eny é obhajobě ženod
středověkých rytířů, ta i slepý pozn obřovský
rozdíl v nasírání na ženskou důstojnost ve staro
věku a středověku. Ale — má-li besorý panáček
eroček v hlavě, postaví so vědycky patou vzhůru.
Poučuj, stav mu před oči příklady, žádej, aby
aspoň byl pamětlivobecných, matbematicky přes
ných pravidel logiky! Všemarno; orasil jsí maje
akát, který si myslí, šo věda má býti otrokyní
justementu, poubou sevnější parádon ješitnosti
osobní. V deratemácti atolelích, v nichž skracho
valo tisíce pojitických stram a sta různých drkví
bylo dle logiky Macharovy popřáno právě nejhorší
elrkevní apolečnosti, největeímu zpáečnictvu a
barbarství vítěsně čeliti — zdravému pokroku.

Pane Masaryku, slámejte tudíž hůl nad vý
sledností, úspěchem a vzrůstem moderní kultury.
Machar přece dokazuje, še „duše skrčené, níské,
mrsáckó“. vítésí dovatenáct věků nad osvětami a
pokroky nejpestřejšími, ergo še postap světla jest
cestou zcela zoufalon. M

Palacký dlo vlastal skošenosti napsal: „Já
nezapírám, žo v duchovenstva našem nacházejí so
i spátečníci, ba snad i lidé nemravní, ač já jich
nesnám: ale poznav ze života kněšstvo katolické
ve všelikých zemích, s potěšením dávám pravdé
to svědect/í, že nikde momašel jsem tolik veděla

ností,ono a svobodomysinosti,jakounašíchkněší o . Téším se s přízně maobých mezi
nimi mužův výtečných, kteří snášeti amějí také

smysly od svých rozdílaé (ačkoli já nikdy o článcích víry nemívám s nimi řeči), a jakkoli sám ne
mohu nikdy pokatozičit se, vyznávám přece upřímně,
že i kašdý prostě věřící katolik,který jinověroů
seloticky: nesatracuje, mnohem milojším mi je, nešli
vysoce učený besvěrec, jenů domýšlí se, še nedo
rosumem svým dovede dbořiti a sase poslavití oslé
svěly, Boha z nich ovšem vyloučív. A co do ná
rodnosti české: který pak stav madvětší sdsluhy
o sachováníjasykanašehovdobáchjehonojstrasí

ně rý meš-li právě kasetelé slova božího meri
Tedy v duchovenstva poznal Palacký přední

bojovníky národní, maže osvícené. Ale — tohle
nesmí býtpravda. Helióvakou klmtbu s ticíc olymp
ských Vloskůna upřímná slora poctivého orange
ka! Nejlíp utnoat ruku u samého ramene tako
vému šosákovi, který se odvažoje vidět v kačžstvu

něco dobrého. Syn Heliůvporoučíkategoricky jeulova Palackého nutno pokládatza steřecký blud;
tady přestává všeoko volné myšlení, všecka svo
bodná vůle. Ačkoli Machar studoval z knělských
peněz, ačkoli přijel za svou literásní tvorbu peníze
s kněžské nadace, přece musí uvými brýlemi má
mení viděti v kněžském stavu jen alegorii špat
nosti, taposti a tyranství. — A přitom armádní
rozkas masarykovské satrapy zní: „Neomylnosti
syna Heliova rouhati se nebudeš, neboť jeho je
moč a sláva, v něm náplň -vší reformované, po
krokové a nejčistší dokonalosti.“

Ještě Masarykovy rosumy v Se
milech.

Kdo trochu přemýšlí, kdo záá syté, jadrné
řeči dra Bráfa, dra Fiedlera atd., časnout musí,
jakými lacinými frázemi odbývá poslnohačatvo u
„niversjtoí (1!) professor Masaryk. Semlel všecko
dohromady. Šamé „Mychceme, chceme. . .chceme.“

Kdo by se nedušoval před demokratickými posluchači, že „choe“? Tak přece hovořil i Vohryzek a
Kudrnáč; tak mluví celá kumpanie placených a
gentů a sběhlých studentů, jimž naposledy nesbývá
jiného, než žíviti se domokratisemem. „My chceme.“

ak blaholí řeč patriarchy realismu, který by přece
měl v přední řadě jasně vylošiti, jak tochtění se

kar „pel přirozeně.a bes útiskujiných lidí ve
„Chci míti volnost, abych podle svého mohl

čujícímu, sázrašnéma a rajakému výroku naslou
chali snejvětší úctou masarykovci, kteří se odna
učili dávno myslili vlastním moskem. Co však při
tom uvažuje člověk myslicí? Táže se, kdo Masa
rykovi zapovídá věřiti podle jeho vlastní libovůle?
Jestliže tento universitní professor k vůli lacinéma
potlesku davů soela svobodně a bestrestně nasval
v „klerikálním“ Rakousku katolíky „černou ban
dou“, jestliže « uražené ješitnosti zcela veřejně
buší do katolíků jako do tábora špatnosti — kdo

tu sapovidá docela volné myšlenky? A jm chcevlastně svobodně věřiti? Vádyt přece projevujeaž

šují, že chtějí shasoouti světla na nebi, lidem,
Jiteří podvracejí zeela bozcharakterním způsobem
víra v Boha. „Jánejsem proti náboženatrí.“ To
jest, p. Masaryku, pro věřícího člověka ukrutně
málo. Kdo má trochu úcty k náboženství, ten
přese má odhodlaně vystoupiti proti lidem, kteří
v sájmu mověryblábolí o vymyšlené papežce Jo
hané, kteří aveřejňují řeč biskupa era,
kterou týš neproslovil, kteří ecikánakoa rafnova
ností uveřejňují ty vóty biskupa Jegliše k snou

bincům, ch Jegliénenapsal „Učedník Joží
šův“ —jak jste 69tám nazval—má Bosastati
svého Učitele proti neurralému spílání, jímě Jej

častovaljem tisk, má se ja zastatí| protiobmézen ru Mackarovým
*. Biláckýmšodouse věřících I ů a

ničením o židovském Talmudunné ry0 . —— s. =... -a a... ..—

je miti volnost,abychpodlenatře mohl

ových — Semi tolnáto, Jak vtáštěě oBíištopodlesvéhověřiti.n
Jestliže by Bel do voleb kandidát, který by

Jen a jen positivnípráci jiných kandidátů odsuso

val, aniž byukazoval na nové, lepší tony posltivní politiky, nedostane jediného hlasu. AleVy
si myslíle, že v příčině nábošenství stačí novému
apoštolu svrácení stávajících náboženských vy
znání a prohlášení: „Já nejsem proti 6i netví.“
Taková „náboženská půmgc“ jest scovna tek vy
datoá, jakou jest národní podpora muže hlásají
eího, še není proti millionu Ústř. Matice Školské.
Vám přece při náboženských řečech tleskaií s ja
rým vadšením výhradně nevěrčí, jimž jest každá
positivní víra tím, Vím jest krocanům červená

dávali k Macbarovi, jenž přece nezapřel, saě po
važoje dějiny života Ježíšova a' existenci Boží
vůbec. Nikdo Vám nebrání, abyste věřil dlo svého.
Jen probůh už jednou zadeklamujte. jak vlastně
věříte a jaké aspoň základní náboženská pravidla
má míti moderní člověk vůbec. Proč, nčedníku
Ježíšův, necháváte tak velkomyslně spracovávati
náboženské pole v Čechách volnomyšlenkářským
židům? (Snad má býti talmad, či Starý zákon
anebo kapitalistické politika všehojivým balsámem
pro lidi, kteří žízní po nejmodernějším, nejlepším
náboženství?

„Vláda jest církevní.“ Zase velké slovo. Jak
olrkevní? O šidovakých dobázaných pověrách se
u nás psáti nesmí; proti vědecký dokásnáým zá
sadám křesťanským však může psáti každý hoch.
To Jste zapomněl dodati.

„Bez peněz není ideálního statku a nevěřím
v ideály, které se nemohou prakticky uplatait.“
Aj, tedy nežikovně zatracajete Chelčického, jeboá
jste v téše řeči nasval oporou svých pokrokářů.
Vědyt přece Chelčický pokládal bohatství za smr
teloý břích. Zatraoujete i Hass. Ten ve své naiv
nosti se domníval, že kněňstvo můše pipiti svůj
kultarní účel i bez groše. Velice opatrné husitaké

na věčnou ostudu národa českého přehmátli se |
tak, že v nemasytné ohamtivostá sobrali i statky
pražské,od katolíků založené aniversity. Proč těm
bezoitným brabivcům nebylo tehdy od vlády hu
sitské nařízeno, aby s ukradeného jmění dávali na
kelturu aspoň pětlau toho, co dříve obětovali do
brovolně kněží? V. buajtskémvěku na školy ad
katoličené ee platilyžebrácké almučny, dě nul
versité učilo několik obmezených husitských ubo
žáků, trpicích bídu a + bugitské ožebračené
kněžstvo svíjelo se pod karabáčem necitelné hu
sitské byrokracie; nemohlo se lidu zastati, ne
ehtělo-li mříti hladem. Historie ta vypravuje tako
vou sponsta želostoýoh případů, že jen ignorant
nebo člověk nepříčetný může tvrditi, jako -by to
ožebračení kněžstva bylo „prostředkem k vyšším
ideálům.“ Lidé vzdělanější v bogiteké církvi ne
ohtěli se kočšími státi. Nechtěli zaknsiti panské
šatlavy, surového vyhasovu a spopného aristokra
tického karebáče, který často avištěl na hřbetech
— velebitelů Hasových. To jsou věci obecně známé
každému průměrnému vzdělanci.

Hus by byl sakusil za svou krá osta
maivnost trest nad kostnickoa hranici větší, kdyby

býval přípaconLoix rd E ka ovocesvéhoreformačního u. , krejčí, handlíři, o
buvníci, zločinci trestu uprchli byli přijímání 0
chotně v církvi buciteké za knóze. A co napsal

Lather hysitskýmpražngj ? Že kdo v Německudozrál na jci a na ktlo,může býti ch
dobře knězem. Tohle máte přece dobře věděti.
Ale Vy k vůji popularitě velebíte Hara dál a Da
druhé straně vyznáráte,že Des peršs není ideál
ního statku! testanté dorazili universitu v
ním šlechtických nedospělých hošků za rekttry
tek haneobně, že byla kaltura našeho národa
smích daleké cizině, Teprve ti „hrozní“ katolíci
svojí obětavostí vzkříalli Karlova universitu, v níž
jste nalosl toplé hnízdočko. Odvděčajete se kato
lilům ovšem tím, še poklonkujete hrobařům téže

Snan a a české vůbec. Napsal-li jeden
z hemnohých Šechotnýh kavalírů (Eprelse Žerotína), že lid český (ta věku protestant
ského) nemá průmyslu a že by semřel hladem,
kdyby nebyla země velice úrodná, charakte
risoval dobře starý i moderní humbug, který 66
děje velebením kultury a povýšenosti „reformace.“

Jea do té dobystrčit některého masarykovoe!
Upaloval by do nynějšího „klerikálního“ Rakouska,
še by mu sotva nohy stačily. Hasité měli pro
tehdejší volné myslitele branici a mučidla po ruce
hned Vždyť na nich stónalo docela plno českých

bratří. O tomk pr Jak pastoři, tak rabíni a
volní myslitelé . „Naším programem jestK becovat a myslit pokrokové a demokraticky.“ — Není
mic lehčího než takovou zásadu —pouše vyslovit.
Je-li všsk tohle skutečně masarykorským progra
mem, pak jej žáci Masarykovi v praksi besusdač

p šlapou. Vědytpřeceza příklademsynaHeliova pokrokáři s úšasem se klanízastaralé
kultuře pohanské, projevují spokojenost se stavem

„dobře opatřených“ římelrých otroků, mojí rádí
mtarořímskétyrany, kteří by ayní v samé „ví

i p ovéskutkysotvas krisoli. mackýraje nyní pokrok

kryje prásdaota a rospaky strany pokrokářeké.

všesboáná aka.

PRVNÍČESKÁ oráškoz MMNOT
naproti „Národeímu divadla“ v Prase. |

Nejvýhodnější a nejlevnější pojlštění vémlítkém.
Zádejte prospekt.

Hospodářská hlídka.
Eavodení dávky s přírůstku 00ny

oucinku pro somské a obecní účely.
ak snátmo,projevila vládav opětovaých zásadních

prohlášeních uchotu dáti samosprávným sborům
k disposici nový %droj příjmů v dávce 2 přírůstku
cený pozemků. Jak se nyní dovídáme, zaslala vláda
se zřetelem ne tento slib medávno somským saetu

tivnímu používání, t nichž jedna stanoví zavedení
dávky s přírůstkuceny s posemků pro zemskéa
obecní děely, kdešto drahá osnova zamýšlii ve
formě rámcového zákona zavedení dávky z pří
růstka ceny pozemků toliko pro obecní účely pro
případ, kdyby zemské sastupitelstvo odaitlo sa
vedení takové zemské dávky. Obě ossovy jsou
studovány nes sáňadě £ av. nepřímé daně z pří
růstku ceny pozemků, přinníš má býti svýšení 00ny
nemovitostí zdaněno teprve tehdy, kdy ae změní
její majitelé.

haj prvy vyčerpávají půdu více-než jinéplodiny, zvláště drasla spotřebují mnoho, proto se
má bnojiti hojně draseloatým bmojivem a sice
kobilnině předchátející, aby cukernatost a škrob
natost notrpěle. Čím jest půda viběí a tášší, na
bemus bobatější, tím více superfosfáta se dává
a méně lodku, a sice co nejméně ledku, když se
bnojí současně chlévakým hnojem slamoatým, pak

po vojtěšce,vikvi, br u a Bai obílajen
zemáky. se přidá po cích a obilni
k řepě.Hlojme“odkud ono linou fosforeč
nom v podobě agporfoslátu a dasík v podobě ledku.

Dřevěné kolíky u stromů jsou natné.
vinde, kde stromek potřebuje opory. Tedy hlavně
u všech nově zazasoných stromů. Kolík se má
sarasiti dříve, než stromek sadíme amávždy býti
hladký, dosti silný, dole napuštěný, abyrychle
mehnil a tek dlouhý, aby sahsl až pod koranu.
Kolik dejmekjibu, ne k severu, jak mnozí radí,
svláětě v krajích dregějších. Chrání před palčivým
Juscem .v době mrazů a samoznie trhání kůry.

Čerssé tyče vrbově, ktivéokleštky, snkovitéa polo
spráchnivělé neněkyse za koly ke stromům,nebodí.

Proti pomravám a jiným škůdcůmou
krovky, mrkve atd. doporočaje Se síran ammunelý.
Bylo posorováno, še ma poli ponravy neškodí plo
dinám, jakmile se místo čilským Jedizem pohmojilo
síranem ammonatým. Podebaé výsledky jeví Be
teké v zahradách.

Do mokřin neúrodných, poněkudod
vodněných sázejmo osjku. Rychle roste, daří 60
všade a dřevo besvadné dobře platí třískárny i
eirkároy. Je po něm velká poptávka.
"i Ovocné stromy nesázejmo hluboko.

rodné spodině a strom počoe chřadaonti. Lupení
Hloútne, větvice vrebolové zasychejí, strom před
časem hyne, dříve neš dal patřičný užitek. Sá

sejme všude stromy tak, aby de kořeny roslošily+úrodnéhornívrstvě.půdya domrtvinyapodal

oje kuměsěúrodnáhoojnest píce i spozemku m Ň
Ba pádě bké Ise sískati, kdyšpole vyhnojené 0
sejeme smíšenou Jílku ozimého a i vojtěškyohme
lové. Kde se jedná o zelenou hodně ramnou,
tam po hnojení sasejme | S jara smíšeninu
vikve písečné, pobanky a ovša rychlíku.

Náplasť ma hosteem ronbolarěné
mista připravuje se u benátského u
v Jibu rozpuštěného, k němuž přidáno ku
mastiksového. Směs na voskoranou dykytu- se
patře a msbolávé místo položí. Obkled sástano
tak dloubo, až sám odpadne.

Nový drah pojištění. Pojištěnídluhové
veform dobrovolného pojištění" zavádí zemský
sněm , Pras. Zemstvo totžž achrášilo 7. února

návrh Kappa, podle něhož u semukého poji
šťoracíhoústavamůžesedáti pojistitidl a
majitel atatiu sdimědělekého, který mepřistoupil
na obmezení zákonem zavedené při reatových stat
cích. Pfi remtovém statku dlašník sio také pravi
delně splácí a umořuje *ve spůsobě renty dluh na
statku ráznoucí, a musí on či nástupce jeho do
dršeti řadu let, na niž umořování jvet rozděleno.
Ale rentové statky jsou stišesy maoba sákůzy,
fajitel jejich, pokuduplácí, ení volným ve způ

sobu ' svého. Při pojištěném -umeření
věc pakse útváří těkto: -dlužník dá ce pojistití

R vot (as úmrtí) na ten obnos, který dluží.rsenku pojišťovací odvede semetru a odevzdá
inu tím svůj nárok pojišťovací. Zemstva odvádí
jen tolik, kolik obnáší úrok a umeřorací splátka
s dluhu jeho. Tímto obmosem zapravaje zommstvo



ročal

volne oělí 6sm broěětoho »
+ semře kdykoliv, dlnh bude eplacen. fhoda jeSom dvojí: beplatí nic více, něž co by jinak

Zk
tíčený, jest také dobrodiním, které v mnobých pří

se spad právě vním pojištěním bude přiro
Ze světa včel. ©paměti hrmysaoveřej

uje franeoenský„nčemecFelix Plateaunote

pojistné u ústava pojišťovacího (který jest
ištěsec neztrácí ničeho ze své

uj
pojednání. Včely pamatají si výtečně s 1
chovají « paměti cestu kněma. Včely nejdou svů,
d! jedině tm, že prořeťají Wrájinu daleko kiroko.
Přitom předků orávejí cestu, kterou byly kdysi
ee zdarem podeikly. Každé směna okolí přivádí
včely do velkých rozpaků. Kdyš posnveme jed
ootlivý klát, třebas jeu o dva metry od místa, ta
jsou domů ve vrátivěl včely velini udéšeny a ble
dají nadarmo své obydlí, které stojí těrně vejde.
Když se včelám podaří, te naleznou ukapina kýč
tin, jichž šťáva jim chutná, třebaspo dibubých
oklikách, pak vracejí 69 denoč na ona mista, ale
starou oestou, kterou se vydaly toakrát, By našly
sdroj sladké šťávy. Že hmys má vlohy pro roze
sání časn, o tom učinil jit Forel pokagy. V urč
tou hodínn předk.ádal včelám růsné sladkosti a
seznal, te včely denně v oau bodlou se dostavo
valy. Die Platesna jedná se o apojitost mezi pří

jemnou chotí, sladkostí a určitým denním osvětlením
a teplem gi .

Jáložna v Hradel Králové

trokuje vklady4", aš 4'/,"/, dle výpovědi.
Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmímek.

Školský obzor.
Javou dmos mčltelé otroky © Agrární

Hlasy Veskova“. plší 14. února tr. (EV. str. 8,
Ě 7.): „A je lepším život našeho venkovského ú
čitele na mnohých místech než — jako otroka 7"
Odpověď! Kdyby někdo zveBničenův opovášil se
2Óletému učiteli říci, če je otrokem, bude ho pám
učitel šalovati pro urášku na cti. Nač dělati aěi
tele nbošákem, když el učítelé rádi a Udadách
brají na pány? Takovým nepravdivým povídáním
Depohne pisatel (učitel l) venkovské obce,aby

Bohatý sklad

doporučuje

východočeské knihkupectví

B. E TOLMAJ
v Eradoi EcCrálové.

SRP* Zásilky na venek franko

při poslání peněz předem. - 

Semamy sdarma,

Sociální besídka.
Ce dělají soe. demokratičtí sekretáři?

„Hovnost* píše: „Vzdor spoustě sekretariátů
odborových hnatí odborové nestoapá, jak by
se sa to mohlo míti, nýbrž v poslední době
nastal citelný úpadek právě v největších od
borech."“ — Pěkná straná dělnická! Jeji pře
déci pro samé drmolení čtvavých protikato
iokých frází nemejí na okutečaoa dělnickou
gpécičaso.

Třenice ve stramě soc-demekratické,
Odborové organisace bročneké sabájíly na

VajiteČr | úbtronpoj. V letákaprděí
oběma vkáe © vydaném terdi se, že mají „rukukletou a frivolní“ a 1 čas, aby. vejv

vlastním zaměstoavatelem.— Odborové org.

Disace pEotonají proti „Rovnosti“, orgáou„Přažáků“,boykot. 0
Zkrátka i rudé dělnictvo již začícá uzná

vati. že. protikatolické čtvanice bo nealiví,

ených. opravdové práce pro blaho utlskovaných.

Velikou porážku utrpěli soc. demokraté
při volbách do nemoe. poklsdoy na Blanevsku.
V neděli dne 6. úacra byli zvoleni do pokladny
samí ogfinci, oof rozpěsilo dvadrabům krov
otárod velikou.— Soadruhy sttbá porážka sa
porážkou. Na Ostraveko úastává pro soc. de
mokraty velký pátek. Na schůzi polských dele
gttů soc. dem. ve Btodsvě konstatováno, že
rodý „Górnik“ klesl o 8000 ex-iplářů. Soo.
demokraté hledí praskajtcí své bašty udržetí
borlivějším přislahováním němedkéha i
téma tábora. Při volbách do šivnost. soudu
v Mor. Ostravě otrpěli soc. demokraté po
rážku; citeloá rána je stihla též při volbách
do báňského společenstva, ztratili totiž několik
mandátů. Zívody staví se proti rudé „Unii“
velice reústopně, poněvadě ne ví, jak voe.dem.
terz má málo obranců a peněžní manice. Proto
rodí agenti chtějí omámiti zrak dělnictva aspoň
tím, že v Jistech závodům laciným způsobem

vyhrojají. Leč neodvratný pád jiš frázemi nezastaví.

Pmělecky pravevané

OBRAZY, KŘÍŽOVÉ CESTY,

OLTÁŘE BOŽÍHO HROBU,

TĚLA PÁNĚ

OBH: YZAŘÍŠEN
dovoluje si veledůstojnému duchovenstva

n. ge 0
nabídnouti absolvent c. k. odborné školy

DORTNTL BRK VÁDÁE KUTNÉ
DÍLNA

PROUMĚLECKÉPRÁCEZEPŘEVA.

Kupte si tentoopla: ©

jako křesťana vlasjeneg.ča Jiří Bahola. Cena 8 K.
Hp.

0 Objednávkyvyřídí

Plskupská knihtiskárna v Hradel Král.
dů i SDÍLÍ

300600060606616006G06G0G66

Jan Wognar,
obchodní za adník—————

Po U ch OV uHradceKrálové,
doporučuje k jarnímu období

syj. bohaté zásoby rostlin do z

hrad, za okna, pap“ na Dalkony,
Sadba květinová i zeleninová.
Veškeré práce vazněské ve vkus
— ném a rychlém provedení.

Všechny práce v obor
zahradnický spadající.

Obsluha přesná, ceny mírné.
Sitarý osvědčený závodzahradnický.OCAA

*Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejaí, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitas“í v HradciKrál.,

jenž saložen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 10 případ.úmrticelkem 12.275 K,
sískav 803 členů. Jak děkovoé dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše i šeny od 24 do 45 ldi
Příspěvek správní každoroční obnáší A K, sápismé
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, co 45 let 10K. Každý člen se zavazuje, Je
splatí při úmrtí spolučlena 2 K, jež se výplatí
bes průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen pisemným problášením vý
boru za svého Života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytaje záruka svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož živošní poměry byly
by všdy lepšíesi, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přiblášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v „Hradci Králové,

Dr. Frant. por! Váel. Jemšovský,i jednatel.OAO LH |
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——
Doporučujeme

Koberce| JAM | Záclony

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Havoloky. — Plášťě do deště.
PřikrývkÚeneloré,sony

neoby8o
Župany v každé velikosti.

Doštaíky. —- Žoemý nábytek.

! En sasnadné
snížené rany.

v
nejlevnějších

S65663XEEHLXIX

REVI X ČSDX CEDXCBDX CBDX

ŠJan Horák, *X

i soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

X zasílá na požádání vždy W"

ý dle roční saisony kollekolnejnovějších druhů pravých
š vlněnýchláteksvé vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

v zemských.
Cetná nzmání zvláštěz kruhů vele

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.

8 Účiňie, prosím, malou objednávku nazkoušku.

wWelojemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

G3 X 663 X OSDXGSBX

dlanší nábylek, |
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu
=na prodej

v továrně fy.

hoa)

34m inošjají i. = = js řdsí BE
M32 S ŠLšěosškěve

38 č si] TEHEE:
ů L "2 SoEPŘlEtoajiliši

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Spálená ul. 6. ©.

přijímá
vklady Da4/9, úrokbezvýpovědi,

+4% , s30denní.výpovědí,
» 49,9, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčkyzoo uáje

cenné papí . Z vonkova možno činiti
vklady slošními listypošt. spořiteloy, které

-d .

900000000000000000000000

nížení|)
u veškerého zimního pleteného i trikového
sboží, angl. pánských vest, čepic, ahránítek,
límců, dámských kabátků pletených atd. pra

vila 0e a Fejgi 4 Byčiště
Hradeo Králové,

-Diracelal ulice.

o> Do,a čaje: KlatovakéPlan, jarní vesty-páneké, tníky, ruské přezůvky, hřebenové
soupravy8 pod. :: :: Novinky kravat. “lg
Kněžské kolárky aj náprsenky.

200000000000000000000000

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Rudolf Hacker, c. a k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:
amrk, borovici, modřín, jedli, akát, dub oby
čejný a americký, borovici černou, hedvábnou,
tůju, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, jilmy,
buk, lípu, hloh a mnohé jiné druhy, též na živé
ploty do parků a t d. — Balení do mechu

zdarma, koše v ceně výrobní. Žádejte cenník,
který obsahuje krátký a jasný návod pro ne
odborniky. Sazenice jdou dráhou jako rychlo
zboží skoro jen za cenu zboží nákladního.

čeob, úvěrní společnost,
sapssné společenstvo s ručoním obmezeným

w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímávkladyna kutšky
— za 4,9 až B%=

úrok a to dle výpovědi, —

SB“ Složnílístky na požádání sdarma. "UW
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Volodástojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
rmětii vcžkeré kostelní nádoby a

slbáře,nádobky,natáaky dra

svícny, py, nůttelnice,k saystd. své , předp
ofrkovním vyhovojící. Staré před
měty opravuje v původní Intenci a
vohni 'alatí a úříbří nebo protí do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závaznosti koupě.
Vše s6 posilá posvěcení. Prdce ruční.

Sklad

mačantk,KRK pra/á: sírínká 11. Modářké, dprvý RTn zaktzzsámprá
Šteroslaše, stříbro a drohobomybupuje za nejvylšíceny

JAN STANĚK,
pasiř a cisolour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. a.

Par amonta.

Ignáce V, Neškudla syn
k [protokolovaná Arma) Ř

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) A
E Onatr P, J. Noškudly, faráře ro Týprasktielet)

je P. T. veledůstojm. duchovenstva ji

ráj omšáčnnýa časorymenmný |

. výrobní závod i
Avšeth kostelních paramentů, i
: preporů a kovového náčiní. :
Í Cenníky, mocky i roucha hotována ukáska

se na požádáníírankozašlou. -|

dedávánojlovněji aprosí
- ©včasné objednávky 

Josef Jelínek,
mydlář

v Hradci Králové.=
i" th

oken kostelních. (s VÁ |>N

SY- Hosšetnávečejné|písemnápochralnéoméní UB)
Založeno roku 1896.
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Nová papežská encyklika.
V rašné nynější sociální a náboženské

krisi 8v. otec Pius X. předetavil křesťanskému
světu živý, zářoý vzor katolického reformátora
a praktického sociol: g+. Jest to av. Karel Br
remejský, arcibiskup Milánský, Tři dloubá sto
letí uplynula již cd emrti tohoto šlechetného
velikára, ale jeho humánní a reformační činnost
jest posud jesným majákem, který okazoje i
nejmoderačjším myslitelům směr, jským se
musí dáti, chtěji-li nejlépe prakticky provádáti
ref rmy společenské.

Sw. Ksrel Bor. narodil 6e 2. říjnar. 1698
jeko syn hraběcí na zámku Aroně u servera
italského Jezera Většího (Laggo Maggiore).

Karel jevil žalovou povahu mravní již v letechstudentských. Nedal se nikdy zlákati lehkc
myslnoa prostopášností spolažáků. V hudao
stech rychle postupoval — « protekce, až se
nad tím sám mrsel. Leč tu právě ukázal ve
likou duševní stlu. Ni v nejmenším neznenžíval
vysokých účadů k ukojení ctižádosti, k osob
nímu obohacení, k nákladné životosprávě. Jako
mladý apoštolský protonotář, předseda státní
rady papežské i jako arcibiskop Milánský a
kardioál-jáben, oddával se borlívéma studiu,
askotickému životu a bdělému plnění pastýř
ských povinností. Dalo ee to ostatně lehce
předvídati; jiš když byl chlapcem, vyjádřilse
o něm jeden bystrý kněs milánský: „Tento
koch stane se Jednou obnoritelem Církve a
podivuhodné věci“

Karel založil očenou společnos*, jež se
v jeho residenci ocházela, podporoval mladé
malíře a hudebníky. Zivkat“avelikých záslob
o nové zahájení a reformační práci koncilu
Tridentského; oa jeho radu povoleno žádosti
našeho osvíceného arcibiskupa Pražského Brusa
z Mohelnice, aby byla podávána Nejsvětější
svátost pod obojí způsobou těm českým ka
lišníkům, kteří by se u víře 8 Církvi kato
lickou úplně srovnali. Tehdy ovšem (r. 1564)
toto povolení nepřineslo mnoho positivního
prospěchu, protože lidé přijímající pod obsjí
byli Již u nás valnou většinou omýšlení lathe
ránskóhbo.

Po smrti papeže Pia IV. chtěli kardinálové
povýšití na stolec papežský samého Karla. Ton
však sám horlivě se přičinil, aby byl zvolen

FEUILLETON
Názorná výstraha.

Novomanželé Klokočovi šli procházkouk lesu,
Devatenáctiletá paní assistentova jen blahem zá
Hila. Z: potokem blíže borovinky přelétl její čelo
jemný mráček. »A ne — s nemohu ti t> odpus
tit. Dobře víš, že mne takové narážky paní offi
cislové dráždí, tieba je podává v rukavičkéch.
Máš se moe zastati. Ta dáma mé býti poučena,
že nemusí jako starší mluvit se mnou ironicky
jsko s děckém.«

sAle vždyt jen žertovala; radéji se tedyzssměj 'a
eNikoli — já jsem vycítila zcels patrné z je

jích poznámek uštěpačnost. Officiál jest tvůj starý
známý; mtě mu to říci, aby ji napomenul.«

»Draboušku, není radno vměšovati svůj
hlas do poměrů cizí domácnosti. Zvlášť nikoli
v tom případě, mají-li se manželé velice rádi,
[ ten nejmírnější choť vzplane rozčilením, začneš-li
soma před ním vytýkati chyby jeho teny, Doma
si vycinkají třebas někdy důkladné, ale kdybys i
mírným slovem chtěla působit jako cizí osoba
k vzájemné shodě, postaví se proti tobě oba.«

»Tedy já mém dále snášeti všeliké břitké
poznámkyf Pěkné to mám zastání, když ani vlastní
mož, který mi sliboval... „s

»Maruško, Maruško, měj rozum! Ty's byla
ještě před sedmi týdny nezkušenou pražskou sle
činkou, s níž se zacházelo jakos máslem. Já však
jsem zkušený vesnický synek; jest mi již Jo let.

rošel jsem tubou školou tivota. Proto věř zku
šenějšímu .. .«

V Hradci Králové, dne |10. června 1910.kaj

kardinál Michael Ghisleri; ten příjal jméno
Pia V. Karel pak opustil Řím (r. 1566), aby se
zcela Věnoval urcidiecási Milánské. K té pří
slušelo patnáct biskupství,v nichžrenaissační,
omělecký a bujný život proudil tuk nezkro
ceně, jako by katolické víra byla vol podraž
non. Karel nenoavně svolával synody, vych.
vával zručaě nadšený kuočáskýdorost, přísně
dbal nad řeholní kázní v klášteřích. Zapověděl
domácím úředníkům a slohům přepych i pod
platnost. Dvěma vsorným kněžím uložil, aby
bedlivě sledovali jehu vlastní chování a boz
rozpaků ma sdělovali nedokonalosti, které na
něm shledali. Na večer ae převlékal v roucho
obnošené 4 když byl jednou upozorněn na to,
že jest již zchátralé, odpověděl: „Za dne jsem
kardinálem; popřejta mi, abych aspoň na večer
byl Karlem“ Málokterý děluik v Miláně apo
kojoval se tak prostou stravou jako arčibiskop.
Kázal v různých chrámech několikkrát týdně,
učil po domech, docházel pilně sám k ae
mocným.

Horlivá reformační činnost jeho narážela
« počátka na taubý odpor bohatých měšťanů a
některýchklášterníků; Karel přicházel i do
tohých konfliktů se světskými úřady. Vytrval
však jako žula, nedávaje nijak na jevo osobní
boěv vůči nepřátelům. Jedaogu ma byl dodán
list s pokynem, če obsahuje správa o spiknatí
proti jeho životu. Karal hodil list nepřečtený
do ohně se slovy: „Nechci, aby moje láska
k některé ovečce ochladla.“ Také na něho byl
epácbán vražedný atentát, ale nebylo mu přece
ublíženo. Po horských koate.h diecéne cestoval
v létě zimě pěšky s okosanou bolí, Nic ho ne
odekrašilu, še ve čvýcarském Grisonsku musil
si pomáhati na příkrých stráních rokama.

Když r. 1570 nastal vLombardsko z ne
úrody hlad, velké zástupy spěchaly do Milána
ke Karlovi jako k osvědčenému otcovskéma
dobrodinci. Arcibiskop napial všecky síly ve
slašbách lásky k blišnímu. Denně živil 3000
ubožáků; když mu všecky peníze došly, za
etavil nábytek, zadlažil se a šebral osobně po
domech zámožnějších občanů. Za milostivéno
léta r. 1575 pečoval o 6000 venkovských cbu
dých poutníků, jimž pos.uhoval jako cejprostší
slaba. Za mora v Miláně r. 1576 nedal se od
nikoho přemlaviti k odjezda. Naopak voházel
horlivě do zamořených domů, do nemocnic,
pomáhal venězi, pokud ma stačily, Na konec———

»A ne a nee, hodila hlavičkou mladá pa
nika, »nevěřím, že by taková zbabělost byla v po
řádku. Spravedlivost se má zachovávati ke kaž=
dému. Maš li mne, Raimunade, dosud rád, slib mi,
že se postaráš, abych nebyla. tak společensky po
nižovéna «

»Chceš-li tedy, vstrčím ruku do úlu, skočím
do mrazivé vody, nechám si tvář šlchati severá
kem. Ať se na mne rozlobí jiní, jen když tvé oči se
na mne budou usmívat] Co bych ti mohl odepříti ?«

»Ach, můj zlatý RamunJkul« | Maruška,
která stahovala tvář k pláči, jen záfila vítězstvím a
tiskla s koketním úsměvem silně ráměmanželsvo...

"Slyšíš? To je slavíkl | Jen tiše, af jej ne=
vyplašíme,= upozorňoval Raimund na dvojslabičný
přednes krále ptactva.

Ptáček zatloukl ješté dvakrát a pak zmlkl,
jako když utne.

sJej, ten krásně tloukll« tleskla si roztou=
žené do malých ruček paní assistentová. «Hm,
kolikrát lip takovému tvoru než lidem Jeho nikd>
neuráží, proto si může tak vesele prozpěvovat.«

V tom však se již ozývaly z lesního úvozu
rány dunivél +Co to jele tázala se poplašeně
Maruš.

sInu — tlukot slavíka to není a rány se
kerou do pařezu tak rychle oedopadají.«

Ještě Raimund nedomluvil a již se ozýval
z úvozu pronikavý ženský nářek: „Matičko Sed
mibolestná, jej, jej, ječéj! Pomoc, pomóóc!« Do
vřískotu ženského hrdla mísi) se chraplavý, hulá
kající mužský hlas: sJá tí dám, já té, sloto, na=
učím opatrnosti| Na — nale

eLidé dobří, spaste duši, von mé zabíjí!
Jej, hóóřílle neslo se chromatickou škálou stsle
výš, až hlas pištěl, trhal se, selbával.

Insertyssepočítajílevně.

ObnovavychánívpátekvMEa
Ročník XVI

vyda! z rosidence své skoro všecko, 00 mělo
cena, ve prospěch hladovicich churavců — i
peřiny a postele poslal do nemocnice. Sám
spával ua holé zemi. Spěchal se vší stateč
ností od lůška k lůžku, poslahoval nemocným.
Naposledy sám oeměl ani okoraláho chleba.
Svým příkladem povzbudil mnohé k péči o
nemocné a 0 tisíce pozůstalých bědných sirotků.
Po skončeuí rávy morové velké zástupy ho
nadšeuě prohlašovaiy za otce vlasti a zachránce
města.

Ač byl nyní značně sadlažen, zřídil přece
v městě chorobinec, dívčí sirotčinec a jiné ha
máaal útaloy.

Ti, kteří dřív před morovou ranou zba
běle prchli, žalovali po svém návratu na Karla
u papeže, že zavedl „nebozpečné novoty“: totiž
nové posty, zápovéď tančení, masopustní hý
ření před 1. neděli postní, že Jest příliš přísný,
atd. Papež však rozhodl ve prospěch Karlův.

Arcibiskup zemřel 3. listopadu 1584, volaje:„Ejhle, ó Pane, já přijda, přijdu brzo. —
Lidé lomili rukama, všude slyšeno bolestné
štkání. Byl problašován za světce ihned od
obrovských davů. A dae 1. listopadu 1610
sám papež Pavel V. problásil Karla zu svatého.

Těžko vylíčiti několika řádky pronikavý,
úžasný vliv tohoto velikána na veliký okrsek
severní Italie, Ještě po staletích byla velice
patrná společenská reforma, radikálně prove
dená šlechetným a rázným arcipastýřem. Místo
studia různých „ismů“ a pochybných theorií
vůbec Karel vtěloval nejúspěšnějším způsobem
ve skutek zásada: „Miluj bližního svého jako
sobe samého.“ V markantolob rysech naznačil
pro všecky časy budouof, jak lidumilové mohou
vždy Da základě křesťanském stírat z očí slzy,
chrániti proletar.át proti bohatým byrokratům
a ostřiháním křesťanské mravnosti zachovati
dušovní svěžest a lidskoa důstojnosti lidí nej
prostších.

Soc. demokracie trvá již hodně dlouho.
Nuže, kdo z předáků této organisace aspoň
z daleka vykonalosobně skutky tolik záslužné?
Kteři z tačně placených vůdců ochotně ve dne
v noci poslahovali zmírajícím chodým lazarůóm?

Právem tadíž papežská encyklika e hrdo
stí pookazaje aa stkvěloa hvězda, jakou jest
Karel Borromejský. Eacyklíku vydal papež,
který slynol v Benátkách podobnou otcovskou
akcí reformační a sociální, jako ušlochtilý Karel.

Assistent pustil ruku Marušé.nu s rychlým
krokem stanul u zřídla rámusu; byl na vojně,
proto nebál se osobně zakročit proti kterémukoli
násilí.

»Bezcitný hbulváte, mizero, už dost! Jinak
vás zmaluju, až vám oči vylezou,« vzkřikl assis
teat, chytiv ze zadu pádnou ruku potulného bru
siče, která se zvedala nal zády ustarané ženy.

Brusič se rychle obrátil. «A co je vám po
tom, perníkový panáku, co ře

eHolomku surový, na takové katanství se
přece nemůže žádný citlivý člověks chladnou krví
dívat, rozumíte l«

eA co?« vzpřímila se týraná žena, která
nyní nabyla dechu „Vy že jste slušný člově«?
Píuj, takový elegantní paniček nadáví chudému
člověku holomků. Pfuj, hanbals

eAle vždyt vás tolik ten muž mlitil, ubohá
ženo,= poznamenala velice vzrušení Muruše, která
se již také přiblížila.

sA co je vám po tom? O1 sí řezaldosvého,
mlátil do těla, které patří jemu.«

sVy jste přece volala o pomoc.« .
«Volala — inu volale, brečela jsem, křičela

jsem. Až vam, panenko, začne tenhle mužíček —
je-li to váš — cuchst frisuru a něco na záda při
loží, budete ječet taky. Je-li někdo bit, ani neví,
co řve Já jsem křičela jen proto, abych muže
splš uchlácholila. Nějak si člověk ulevit musí«

sA vy, šťouro, už bybaj pryč l« zeřval bru
sič, sVy si nedovedete představit, jaká je to pro
chujého šlejfiře rána, když mu neopatrná žena
rozbije kulatý brousek? Oepnu-li ten provaz od
šlejfu, namaluju vém na zádech takových deset
červených hadů, že vás budou po celý týden
útípat.«



Připomíná v ní slors papeže Pavla V. o
ev. Karlovi: „Obdivujeme 6e v oěm přísnosti
mravů av. Jeronýma, pokoře sv. Martina, pa
stýřské horlivostí sv. Řehoře, rásnosti sv. Au
gostina; zároveň pak dává příklad člověka,
jenš maje dary tohoto světa u svých nohou,
před světem se křižuje, jeho dary odmítá, hle
deje toliko Božské“ Sv. otec praví, še Bůh
Církev v jejím ušlechtilém snažení nikdy neo
pustí. Právě v době mravní nekázně, kdy ne
přátelé Církve pouze reformu předstírali, kdy
rotestanté lichotili sobeckým vášním mocných
nížat, daroval nám Bůh skutečného slavného

reformátora. Sv. Karel učinil se své diecáse
vzor církev. kázně všech věků. Falešní reformá
toři, proti nimž Karel ee musil stavěti, nemí
nili blady a neřesti potírati apřímně. I refor
mátoři moderní místo práce skutečně úspěšné

řevracejí učení, zákony s ustanovení Církve.
Volají po civilisaci nikoli z apřímného nadšení
ale proto, aby odvrátili od církevní kázně.
Moderní reformátoři prohlubují propast mesi
boháči a chuďasy, enaží se nadělati ze všech
nespokojenců, aby pak poslední sbytek kře
eťanství mobli zničiti. Je-li však pouto nábo
ženství rozvázáno, mnel důsledněi sociální řád
býti podvrácen. Proti těmto lidem nutno vy
etoupiti, poněvadž eám av. Karel říkával: „První
a největší starostí pastýřů musí býti, udržeti
katolickou víra bez porušení“ Jako sv. Karel
bděl, aby do jeho stádce nevnikl jed nevěry,
tak musí Církev přiblížeti k tomu, aby pod
pěknou roaškou modernismu nevnikly v náš
střed úklady. Praví reformátoři enašili se 8po
jovati prakei 8 theorií, jsk nařizují církevní
zákony; v tom byl sv. Karel vzorem. On za
velikých obtíží dbal přesné čistoty olrkevního
učení a přitom podporoval všecky odbory do
bročinnosti. Falešným reformátorům není po
choti modlitba, oběť mše av. a svátosti. Ale
av. Karel právě na tyto prostředky vnitřního
posvěcení horlivě ponkasoval. Z těchto zdrojů
vzejde pro nás bobaté požehnání.

V zemích, kde tyrenie práva katolíků
šlape nohama, kde se protikřesťanská záší
vrací k antické tyranii, odklizené křesťanstvím,
zaslahují vší chvály věrní katolíci, kteří dle
příkladu ev. Karla občanské povinnosti plní,
ale dovedou se též ubrániti vzpouře. I kato
ličtí laikové ovšem jsou povoláni k apoštolátu
dle vzoru sv. Karla. Nechť tedy ctnosti toho
evětce naleznou v hojné míře následování!

Takové jest jádro myšlenek obsažených
v encyklice vydané 26. května t. r. Jsou v ní
uložena povzbuzení velice včasná a úplně

časová. :

Volné listy,
Machar filosof. Minule jste si poavítili na

Machara 3 hlediska historického a kulturního.
Můj dnešní článek osvětluje Machara jako fi
losofa vůbec a pokrokářského filosofa zvlášť.

Machar se vzoešeným gestem filosofa a
národního pedag-ga praví: Tam jest biskup,
tady jsem já. Stadenti slyšte, co mluvím k Vám
já, ja český spisovatel a básník. A když Machar
tímto způsobem vzbodil příslušnou náladu, že
před studenty vystupaje moderní Kato, vy
kládá životní zásady a dává pokyny, kterými
prý 80 studující mládež máříditi.

Slyšme: „Pravda objektivní, jež patří ce

»Vy, paničko, či slečinko, jste ještě moc
mladá,« dokládala bbitým jazykem žena šlejfí
řova. »Vy teprve později kloudně mužské poznáte,
Těm se musí rozumět, Až budete míl dva tři ce
party, dáte si líbit všecko, i když vám muž lsr
vičku šeredně nabančí.«

sAle kde pak vy jské děti máte? A máte-li

nimi. To je divná manželská láska.«
»Himill, ale teď už toho mám zrovna dost=,

vyrazil z hrdla mocně brusič, »Byl jsem kaprá
lem u pionýrů, zmlátil jsem už mnoho darebáků.
A tebe se, floutku, teprve neleknu! Já že nemém
Kačenku rád? Ja? Podívej se, ženo, na tu smé
lost! Jen si zamefte vlastní podlahu oba dohro
mady.« Přitom k zdůraznění pádného protestu
udeřil se břusič několikráte pěstí do prsou,

sA děti máme, bolčičko, zrovna tři. My je
nemůžeme sobou vozit vagonem první třídy, když
sami' nikde nezůstáváme,« vysvětlovala stará žena.
»Všecko to je u tetky, musíme na ně platit třia
dvacet šestáků týdné. To je na nás velká exekuce.
A teď jsem ke všemu já nešťastná rozbilá brou=
sek. Kdyby mne stsrý nezvalchoval, zfeckovala
bych se sama. Jo — nuzák si musí dát ještě
horší věci líbit, Houby vy chudým lidem ro
zumite. — A děti nic o tom bití nevědí.«

Maruše něco Raimundovi pošeptala. Ten
pak podával brusičí dva zlaté, prý na ty dítky
ubožáčky.

Brusič mávl chlupatou dlaní: »Nechejte si
to, vy krobiáne, pro vlastní. Já jsem k vám ne
přišel žebrat.«

Ale žena bned přiskočila, nastavila dlaň, do
níž cinkly - bě mince. «Ruku líbám, milostpane,

lému lidstva,to jsou pl kultury, výsledky
badání flosofi,dřenoů, ištaice básníků a t
mělců. Kategorickým imperativem každého člo
věka jest probít se k pravdě subjektivní, stát
sa ní a šít podle af. A drahým imperativem

jest osvojitei 00nejvíckulturulidetva,deoovat, na sobě a sebou pracovat na ní dál.Be
skopsí a nedůvěrou přístoupit k ní: ne jako
host sedat k opravené table d' hýte a dát se
do hodování — nýbrž zkoumat, proniknout ji,
znovu ji pro sebe dobýt— jenom takmáoenu,
jenom tak přechází člověka do krve. Každá
jiné pravda — to jest středověký přežitek.“

Od té doby, co Macbar kromě básnictvía
literatury počal mlaviti o obeomých a důleži
tých otázkách lidstva, od té doby, kdy opova
Zuje se rozhodovat o věcech, kteří Zádají vlo
než robení veršův a feuilletonů — rosevírá se
všechna jeho úsudková povrchnost a prázdnota.
Tak se na příklad podívejte! Mladým lidem,
jimž jest pilně připravovati se odborným stu
diem ne badoucí životní povolání, radí český
básník, aby se vrhli do moře všech poznatků
vědeckých, filosofických domněnek a výsledků
uměleckých, skrátka, aby si všechnu tu kultura
prostřeli na stůl jako ubrus a vše přeskoomá
valí, zkoušeli, tím žili, o tom se přesvěňčovali.
Oni, mladíci nezkušení, mají přezkoumávati,
zda jest životní, vědeckou a Slosoflckou pravdou
to, co pověděli a ačinili geniové a velicí lidé
avěta. Touto radou Macbar rásem přehodnotil
hodnoty a jedoím rázem dokázal, že dle jeho
mínění jest účeník nad mistra a sluha nad
pána svého.

No, s Machar při tomto nesmysla se tváří
velmi vážně a domnívá se, že povídá velikou
životní moudrost a pravdu. Mladík, který po
třech čtyřech letech jak tak vnikne do smyslu
a hlavních zásad svého odborného studia, má
přezkoumávat všechny kultorof výsledky! To
radím já, já český básník, křičí Machar, čímž
ovšem uenadňuje, aby větší ještě množství my
slících lidí mohlo se mupořá -ně vyamáti.
Kdyby totiž studenti jali se dělat to, co jim
Macbar radí, neučinili by ani kroku ku předa
a sestavili by včechnu kulturu.

Tak zvaná zásada přezkoumávání jen tak
tak že se může oplatňovati v téchže vědeckých
odborech speciálních. Jest aschopněn snad f
losof, aby přezkoumával výsledky ušního 16
kařetví nebo výsledky badání na dně mořském?
Nikoli. [ tento filosof musí přijímati vědomosti
obecného svého vzdělání z vórohodných pra
menův 8 na přezkoumávání nemá ani kdy po
myeliti. Tady mast flosofa a kašdéma jinému
člověku postačiti, že přijetí vědomostí, jichž
není mu možno přeskoumávati, spočívá na ro
sumových důvodech, které mu jsou rozhbodají
cími, aby si učiniti mobl eamostatný úsudek
o věrohodnosti pramene, x něhof čerpá.

Z toho patrno, že úkol, který pod frmou
katoaského | starostlivého přáteletví ukládá
Machar stadující mládeži, jest vůbec nemožný
a dokazuje kromě toho, jak naivně si počíná
Machar, když pod takovou pyramidu nesmyslů
maloje ještě nápis: To pravím Vámjá, já český
básník a episovatel.

Ba ano, to mohl říci jedině on, on český
spisovatel a básník, který přezkoumávání všech
výeledků kultary velmi si zjednodušil. Tento
básník o světovém zjevu křesťanství mluví tak
baršikosním způsobem, že človéz bned usns
mená, jsk snadno a rychle Macher všechoy

=
mockrát děkuju. Pobidnu děti, aby se modlily za
savé dobrodince. A ta vaše panička jistě bude mít
samé hezké a hodné děti, jako je sama.«

»Že ti dám ránu, bovorko kramářské, po
chlebnická,« ozvalo se z úst brusičových již dutě
— jeko bles hromu vzdáleného. Vysoký strejc
už ae docela trochu usmíval. »A teď, milá Ka
čenko, bje bjé, bjé! Vezmi' provaz a táhni, máme
před sebou dloubou cestu. . .«

«Poprve jsem dostala facek, když jsem při
pálila pekáčky, viď starej! A ty's dostal zas tři
krát ran ode mne, když jsi přišel domů namo=
čený. Ba jo — musíme jeden druhého napomí
nat, nikomu po tom nic není; a máme se přece
při té bídě pořád rádi«, repetila brusička, téhnouc
ze provaz, až se potils. Kolečko kvikalo, trilko
valo, zpívalo, sténslo v pisklavých kadencích, až
zapadii chudí manželé před očima inteligentního
párku v rozlolitých větvích vysokých amrků.

Maruše vracela se zamiklá. Když vyšla již
s mužem zlesa, vzdechla si: »Tohle je ddél ženy
v moderním století! Ach — kdybych byla dcerou
takového chuďasal Ne — ne — tohle bych ne
vydržela.«

»I zvykla bys si, kdybys od útlého dětství...«
»Brrr, ani nepřipomínej! Raději mluv o

něčem jiném. A — abych nezapomněla. Poslyš,
st tomu officiálovi ani slovem se nezmíníš, že
mue žerty jeho paní urátejí. Povídám — ani
slovem! Já i dokážu, že inteligentní žena také
dovede ledacos trpělivě snésti.«

— "Teď se mi, zlatá Maruško, libíš! | Neřekl
jsem ti, že krušný život venkovských chuďasů jest
velikou školou sebezáporu a trpělivosti ?«

»Stala jsem se učelivou žačkou.e

tistollsté zjevy křesťanské kultary mal
— s povrchních,hloupých a fazaticky sabed

nlajel pomíletů. Zatím však Machar cám asineskoumal, nepronikal, nýbrž ucedával a nee
dává k upravené table d'.hóte a polyká proti
křesťanská sousta jako o závod.

Ovšem, každému jest volno míti ovůj
vázor o avětě. Ale © nozí lidé rosumojí o vě

ooohy kterými os zabývali Jeda v některépotrhlé brožuře nebo fantastickém novinářském
článku. Rozhodají pa k o důležitých otázkách,
které jsou nejtěžší ze včech, zaří protí prav
dám náboženským a zatím aami zuřivě poroa=
čejí, aby se jim věřilo v záhadách, před kte
rými největší geniové skláněli hlavy a hluboce
o nich přemýšleli.

Takovou zuřící autoritou o otáskách kře
sfanských chce být! Machar, jenž sl opatřil
k tomu kvalifikaci svojí náboženskou frivolno
stí. Dovolává se Hosa a Žižky a tím právěda
kazuje, še nedovedl přezkoumati ani konvek
české historie, neboť Has a Žižka nebyli ná
bošeusky frivolní a jest tedy jejich uráškou,
když se jioh frivolní fanatik nevěry dovolává.
A ko všemo tomu člověk tento radí stodentům

probájeti se ku pravdě, kdešto sám probíjí see lší, jak stále v „Obnově“ jest nám doka
zovati.

Moc formulí. Dokásali jsme, šo Machar
radí stodentům uemožností a sám neumí býti
příkladem těm, jimž dává radyna cesty života.
Kdyby se někdo divil, že básník a člen po
krokové strany, zahrnující prý všechnu pravou
inteligenci, dává atodentům rady, které na
enesou kritiky, řekl bych mu, že jest nutno
všechna ta velká hoala a ohnivá slova dobře
pozorovati. Bedlivému pozorovateli pak objeví
Ge pravda, že právě v Macbarově straně zá
hostila ce šedá Šablona, že se tam mnobo mloví
o myšlení a při tom 86 hrozně málo myslí,
skrátka řečeno, že Machar i jeho strana jiš si
také vyseděli formule.

Tak ba příklad není-li pěkně vysoustru
hovanou formulí: probíjet ge ku pravdě, zkou
mat, proniknout ji? Jest to formulí, zejména
když vyvolavač takové formule neprobije se
ani k té pravdě, která visí nad jeho básnickým
nosem. Naskytne se nějaká otázka, nějaký
problém, záležitost, o níž nutno promlaviti.
Náš hrdina nestará ge o vědomosti s skuče
nosti, jichž jest potřebí, ahy se o věci ros
umně promlavilo, on sáhne po vhodných for
mulích, rozhodí je, zeblýská se jimi, nebo je
tu onde přilepil— aotásk a je pokrokově vy
řízena. Člověkžije a formalemi, 6e zvyky, 80
způsoby svého života; formule jsou vevšech
oblastech mysli a obraznosti. Ani Machar ne
činí výjimky. Rád by rozdrtil náboženství, roz
Blapal papeže a kačze, sničil všechny formule,
ale jakousi podivnou hrou stává se sám obětí
formulí a — nota bene — formulí nemožných
a nesmyslných, jako jest ona, aby stadenti,
jen zvoloa osvojojící sj vlastní odbor, pře
skoumávali všechnu kaltara, pronikali ji a pro
sebe dobývali. Krejčí a Švec mají také své
formule, ale ty jsou užitečné, Macharova for
mulo však by sestavila všechen kultarní život.

. »

Macher a darvinicm. Macharovi nelíbila
se také slova, která Jeho Excellence, biskup
královéhradecký, pronesl o darvinismu. Kde
kdo pozná, že ona zmínka o darvinisma ke
studující mládeži měla na zřeteli onen mate
rialistický směr, který s darviniemu 60 vyvinal
a který prakticky valovu část tak zvaných mo
derních lidi ovládá. Divíme se proto, še Machar
uznal za potřebné nejdp. biskapa opravovat.
Učívil to takto: „K té objektivní kulturní
pravdě lidstva přispěl Darvin tolik jako Ko

eraík, jako Newton. Mýlil ee v něčem? Jistě.
Jeho pokračovatelé, jeho žáci to byli, kteří
ukázali na chybné závěry svého mistra. Ale
s láskou a úctou. A Daresn neklamal súmysiné
(to povídá Machar). -I velíké slunce má své
skvrny. Nepřijímejte takový úsudek o Darví
novi slepě: studojte sami otásků tu, osvojto
si, co v ní věčného tak, aby bylo jměním va
čeho doohs. A pak mi přisvědčíte, še starý

a mlavil hodně neinformovaně“.
Objektivní pravda o darvipismu však do

kazuje, že hrozné neinformovaně o darejnismu
tolovi Machar sám. Darvina neopravovali jeho
žáci, nenkázali ne jeho ohybné násory, nýdrě

učení Darvimovoshoršíli ještě a samota ponornými domněnkamí. Někteří s přívrženců Darvi
nových jali se záby vylládati učení jeho tak,
aby podvrácena byla víra v nejvyšší Bytost,
v její stvořitelskou moc a aby setřena byla
účelnost ve vývoji. Zořivý darvinieta Haeckel,
"který se probijí ko pravdě jako Machar, ska
rikoval učení Darvinovo úplně.

Ti, kteří učení Darvinovo opravojí, ba
úplně zamitají, nejsou jiš jeho šáci, nýbrž
velcí učenci, kteří, vybavivše se z podmaňu
jicích darvioských frasí, skowmají samostatné a
mesdvisle. Nová badání vynášejí na světlo, že



darvinský vývoj nemůše se vykládati příčinné
a mechanicky, nýhrž také a zojména účelně,
kterážto věc psk nejen že nám neodporuje, sle
náboženský názor pevněpodpírá. Volnomyčlen
káři, pokrokáři aMachar sám jsou posud de
terministé a monisté, jen aby mohli vystrko
vati protinábošenskou korouhvičku a jeo aby
mohli ovětu ukázati, še nová výskemy vědecké
jsa jim veličinami, jichě netřeba dbátí a o
Blchž netřeba vědětí.

Poukazovalli Jeho Ezoellence biskup krá
Jovéhradecký na materialism, jeně vyvěrá jako
životní násor z přičinného výkladu vývoje dar
vinského, popírajícího Boha, pak mluvil večnsý
smformované, kdešto velmí neinformovení počínají
s ti, kdož před konstatováním účelnosti vo

rodě savírají oči a nechtějí jich otevřítí, i
dyby dostali palicí do blavy.

Machar a Bah. Český básník jest mrsutý
také z toho, že prý studentům bylovykládáno
o modlitbé a praví: „Je-li skutečně nad mi
Hony s miliony slancí a hvězd poslední Pří
Šina všeho, ten původce jejich, ten Kdosi —
psk se dá jen oltit, ale nikdy ne vyslovit. A
ty, ofomera lidská, nesmíš ge domnívat, že
platí pro tebe jiný zákon než pro zvíře, ro
stlinu a kámen, nemůžeš si myslit, že by on
k vůli tobě chtěl zasáhnout do toho věčného
řádu, který platí pro všeoky a všecko, a udělal
Snad zázrak, ne — — — ale málli potřebu
ee modlit, modlí se.“ . .

Machar jest pronásledován a satíšen
kletbou ubohé jednostrannosti. Již ve svých
Konfessích vypravuje o zhroucení náboženství
ve ové duši; a dovídáme se tam odtud, že
k tomu postačilo několi« knížek, mezi nimiž
byl teké Voltaire, o němž Hello dokázal, še
o náboženství mlovil jsko Spindíraký igoorant.
Od svého mládí -Machar vybíral si vesměs
četbu protináboženskuu a proto jest velmi
urozumitelno, že před objektivoějšími knihami
obepínal 66 kronýřem netečnosti.

Pocbyby, sda jest ten Kdosi, dokazojí, že
Machar důkazů o jsononosti Boží nestadovál,
což jest velikým oedostatkem pro člověka,
jenž emocí mermo mluví o náboženských o
tázkách a tady právě studentům o Boha vy
kládé dle básnické své obraznosti. Přírodo
spytec J. Renike, professor nniversitní v Kielu,
opravaje Machars v tomto ohledu takto: „U
snání a přijetí jsoucnosti Boží není básnění,
nýbrž indukce. Nalósáma Boha touže metbodou,
kteron nalézáme přírodní zákon. I když ne
máme smyslového ústroje, jímě bychom Boba
vnímali, přece jen nemůže tato okolnost obrá«
cena býti proti Jeho skutečnosti. Navidíme-li
Boha ani dalekohledem ani drobnohledem, není
to na žádný spůsob závažným důkazem proti
Jeho jsononosti. Usavíráme jsoucnost Boba
z Jeho působnosti právě tuk, jako jsononost
hmoty, energie a přírodních sákonů nzavíráme
s jejich činnosti.“

Jako monističtí darviniaté, snižuje člověka
3Macbar. Člověk, jenž duševními mobutnostmi
jest koranou tvorstva, jest Macharovi věcí vu
dlejší, pouhou efemarou, v stejné řadě s ro
stlinami a zvířaty. Filogofie to pravě tak ob
mezená jako povrchní.

Odmysleme si se světa člověka. Bylo by
ta všechno mimo člověka, mimo myslicí bytost.
Předstuvme si, že bychom přišli, abychom si
prohlédli avět, ns němž před námi není a ne
bylo člověka. Materialistický Úlosof by oás
světem provéděl a nkazoval slunce, oběžnice a
komety. Tázali bychom se nutně: „K čemu to
všechno?“ — „Kčemu?“ odpovídáfilosof, „já
nevím, co otázkou svou míníte. Což nevidíte
nebeská tělesa, která probíhají světovými pro
storemi? To jsou přece koule, « nichžněkteré
jsoa posad ve stava plynvém, jiné ve šhavém
šáru, jiné jsou již vychladlé a pevné. Nestačí
vám toto poznání ?* — Nikoli, to nám nestačí
právě tak, jako bychom se nespokojili s vůdcem,
jenž nás vodí obromnon továrnou a na naši
otáskn: k čema tyto stroje? odpovídal ty:
ano, co vlastně choste? To jsou kola, kladiva,
kotle, páky. Nestačí vám to? Nikoli, to by ne
bylo uspokojující odpovědí. Teprve duchem,
teprve myšlením člověka, jenž slošitý a trvalý

řádek veškerenstva v mysl svov pojímá, na
ývá ona ohromnost bmoty svého určitého

smyslu a účelu. Teprve tehdy, když svět projde
retortou lidského ducha, stává se arozumitel
ným a manifestuje svoji velikolepost,
"Není tedy člověktak malicbernýa ubohý,

„jak vykládá studentům Machar, jenž pro ú
žasnou duševní mobutnost člověka uznává
tytéž zákony jako pro zvíře a rostlina. Machar
jest stálo apřímnější, jeho oslepení jest doko
nalé a pochází z duchovního ochroutí, pro něž
existuje jen Voltaire, Haeckel, Straass, Heine
a Jiní téhož směru, podobné vědecké mělkosti,
nebo prchavého vtipu. Knihy, pojednávající o
těchto otázkách také s jiných -tránek, jakoby

Macharap :Když Machar cení člověka jako rostlinu
nebo Červa, nuže, proč se namáhá a proč

básní? Vědyt přece taková ofemera nestojí sa
to, aby básník se pro mi duševně vysiloval a
Bapínal. Vědyt přece všechno básnění potom
nemá žádného smysla a významu! Tím spů
sobem Machar, jenž jest vědy řízný, překvapaje
literáty a filosofynovou otázkou, která vzhledem
k efemeře lidské byse formolovala tekto: Tak
00, básnit, nebo nebásnit? Bylo by lse očeků
vatí, še Machar dá dobrý příklad a že zahodí
básnické péro prvý, a provede tak novyhnu
telný závěr, který nutoě z jeho názoru 0 člo
věko vyplývá.

Kant jest trochu jiného mínění nešli
Machar, a jeho soud o efomeře lidské ve spo
jení s řádky Macharovými jest velmi zajímavý.
Myšlenky Kantovy sem směřující jsou tyto:
Problém života mechanicky nelze vysvětlití a
musi) se dostaviti pojem účelo, a proto zásada
úščeloslovná musí býti rozšířena na celou pří
rodo. Kant vykládá, še za konečný účel světa
mé se považovati člověk jako podmět mravno
sti, neboť jen při bytosti mravní nelze se dále
tásati, k čemu existuje. K myšlenkém těmto
ne konec připojuje Kant ideu Boha, jako před
métu praktická víry.

Patroo tedy, še před Macharem o věcí
myslili jiní a myslili mnobem lépe, než-.i český
básník, jenž domnívá se mlaviti ke studentům
jeko orákulam delfského Apolóna. Vždyť jen

poněkad čipernější student Machara by zaanbil vědomostmia logikou. Studenti již také
asi slyšeli o počátku tvoření těles ze světové
mlhoviny. Snad již i ke studentům doniká
snámost zákona, zvaného eutropií, který dle
přesných fyeiokých vědomosti dokazuje zánik
evěta. A ta enad by me mohlo státi, že by
student dal Macharovi tato otázku: Pane, jak
můžete mluviti o věčných zákonech, když vě
decké poznatky nám říkají, že so tu o věčnosti
nemůže mlavitiP Anebo když dle Machara pro
člověka platí tentýž sákon jako pro kámen,
pak se tu hlásá čirý fatalism a čirá natnost.
Pak blodem jest víra v osobnost a sebenrčo
vání člověka. A pak ani myšlenky ani náklon
nosti lidi nespočívají v lidech jakožto v Sa
mostatných osobnostech, nýbrž jsoa pouhým
podem nutnosti. Z toho jest také jasno, že
Machar marně udílí studentům rady, aby samo
statné zkonmali všechny výsledky kaltary. Po
těchto důkazech, ješ jsme uvedli, možno říci:
jedivý jest veliký filosof strany pokrokářské
— a tím filos.fem jest Machar.

Obrana.

Dobrácká teta a vlídnápatronkavšech českých stram „Národní Politika“
rozdávala v zájmu Lšeftovním přátelské úsměvy
na všecky straoy jako prodavačka v židovské
kopfekoi. Ta etrčila do dlaně Wonbon, tam na
eypala kvítí; jinde zapálila vonné kadidlo, na
jiném místě eobrala na šalmaj sladkou melodii.
Nejvíc korunek konkalo z kapes konservativoů
a proto kráčeln jejich řadami = úhořovitou
mrštností. — Leč — co všecko kšeft nežádál
— bylo potřebíse též ohlížeti, odkud hřmí
hrosné dělové rány. Neoškodí kšeftu, jestliže
se bodí několik cukrlátek do úst uenasytných
volných myslitelů. Byrokrati si toho mnoho
nepovšimnoa, konservativel jsou trpěliví a páni
z Nemanic dají pokoj; s těmí nejsou žerty,
protože jim dělají patronát židovští kapitalisté,
kteří v „Národní Politice“ inserují.

Tento list, majetek to hlavně několika
byrokratických staročechů, ví dobře, jakým
bezuzdným Ibaním a jakými surovými útoky
volní myslitelé voášejí do národa hrozné štva
nice. Ví, jak „V. Myšlenka“ jen z fanatické
zloby proti katolictvu Štvala vychvalováním
násílníka Ferrera, jak volní myslitelé katoli
ckému průvoda do očí plivali a za ním jako
zvěř mečeli. Ale to všechno svědomím tety
nehne. Strany, které jí nejvíce nadaly, dovedou
ji vyušivati ve svůj prospéch nejvíce, V bázní
před hromobitím jim dává „Nár. Politika“ vý
palné ve formě roklámních lokálek.

A jakou štědrou ochotou si zaplatila po
sledně „Nár. Politika“ přátelství volných my

divoké a štvavé rozběhy volných myslitelů
eamy listy liberální z útrpnosti a v v zájmu
záchrany oormálního rozama pomíjejí mlčením.
Leč teta má silnější oátaru.

Ve „Věstníko Volné Myšlenky“ (v červno
vém sešitu) stéžoje ci totiž prosidinm, že šar
nalistika chabě podporovala volnomyšlenkář
ekou manifestační schůzi protikatoliokou na
Žofině (pořádanou dne 20. května). Volno
myšlenkářeká redakov pokračuje: „Ačkoliv 0
známení o schůzi bylo pražským denníkům za
sláno dvakráte, neuveřejnily je některé Jisty
vůbec, některé jen jednou oa zadním místě, a
Jediná „Nár. Politika“ oznámila nám schůzí
třikráte. „Nár. Listy“ a „Právo Lida“ neuznaly
sa hodné ani slůvkem o naší manifestaci se
zmíniti, a byla to opět „Nár. Politika“, která
přineslareferát. včoný (17) a S námi sympati
sující.“

Z toho může katolík viděti, jak není
radno spolehati se na £ zv. konservativce,
kteří v straně křest sociální nejsou.

Byrokratičtí majitelé „Nár.Politiky“ velmi
dobře vědí, že devadesát procent jejích odbě
ratelatva tvoří lidé věřící. Uznávají na oko
sami, jak jest potřebí svorností a klidné roz
vahy v národě. A přece v dobách nejfanati
čtějšího volnomyšlenkářekého řádění teta buď
zalozla za pec anebo statečně pomáhala těm
spojencům a eluhům vídeňských židů. — Není
nad kšeft! Katolík vidí stále jasněji povahu
svých dobrodinečků. Jak dlouho si nechá ta
kové kopance libiti? Nejlepší odpovědí na pro
vokaci jest podpora tiska katolického a vypo
vědění z domácnosti tisku byrokratického a
nevěreckého. K smíchu by byl takový katolík,
který by si ještě platil na bič, který ho člehé.

Jaké Informace © ké stolici
páchá evangelický tisk. Jak banebně,s hadí
bezcbarakterností poslední papežskou ency
klika překládaly listy židovské a protikato
Jické vůbec, o tom podává maoho dokladů ně
mecká „Germania“ na 4 elonpcích. Ovšem 60
nikdo nepodiví, že si emlali v balamucení ve
řejnosti důkladně také evangelíci, jen aby
hodně vzrašily nízké pudy jízlivých fanatiků.
Poněvadž byla encyklika napsána původně i
talsky, mobli lháti naši nepřátelé svými „pře
klady“ tím účianěji. Na př. v encyklice jsou
slova: „Uomini di sentimenti terreni,“ což
znamená: „Lidé emýšlení pozemského.“ Leč
evangelické a židovské listy překládaly svorně
slova ta, namířená proti našim protivníkům:
„Lidé smýšlení hovadského.“ Rozomi se samo
sebou, že tak prolhaný lisk dosáhl, po čem
lačněl: velikého vzkypění pokrokářského hně
vu. Panstvo vytrhovalo z kontextu jednotlivá
elova, překrucovalo smysl, atd. Hotové brány
pekelné! Ovšem že pokrokářský tisk u nás
sedl na vějičku a s vysokých kazatelen přísně
papeže káral, odsuzoval, zatracoval.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovněprojednával se dne

8. června zákon ohledně zvýšení onoho obnosn
při elažném, mzdě a pensi, na které ae nesmí
vésti «xokuce. Obnos, který činil při aktivním
služném 1600 L zvýšen na 2000 K, při pensi
z 1000 K na 1200 K. Zákon přijat ve 2, i 8.
čtení. Nato jednalo se o 2. čtení návrhu posl.
Ofaera, aby porušení smloav námezdních bylo
beztrestným. Na konci této schůze podali posl.
Šrámek a dr. Korošec návrh, aby o odpovědi
minister, předsedy na interpelaci stran posílání
vojska z Předlitavska do Uher zahájena byla
debate. Návrh tento, třeba že Slovaoská jed
nota byla velmi ;slabě právě v tom okamžiku
zastoupena, přijat byl 99 hlasy proti 89. Se
Slovan. jednotou hlasovali ještě Vlachové, 300.
demokraté a Rasini.

Rospočtový výbor ukončil 8. t. m. své po
radyo státním rozpočtu, který i s finančnímzá
konem vyřídil a zpráva výboru dána na denní
pořádek poslanecké sněmovny. Badou tedy
nejbližší dny velké důležitosti jak pro posl.
sněmovnu tak pro stát, neboť v nich má býti
rozhodnuta otázka finanční.

Jasykováoláska zůstává stále tvrdým uzlem.
A v táboře českém, ač se tady dobře ví, jak
důležitým jest přesné stanovisko k otázce této,
není dohody na Škoda národa českého. Němci
ovšem kde mohou těží z této nesjednocenosti,
přejíce si, aby jen hodně dlouho trvala. Dle
„Reichspost“ nejsou Němci proti tomo, aby
vláda jazykové zákony oktrojovala. — České
strany až na radikály vyslovili ochota jednat
o návrhu agrárníků strau vydání rámcového
jazykového zákona pro všecky země. Veschůzi
parlameatároí komise Čes. svazu 8. t. m. agr.
posl. Bakvaj předložil osnova rámcového ja
zykového zákona. V osnově té se stanoví pro
korunní země Čechy, Moravu a Slezsko česká
řeč za řeč v zemi obvyklou. Pro Štyrsko, Ty
roly a Korutapy obvr platnosti obou zemských
jazyků jest ohraničen. Jazyková praxe při jed
notlivých státních úřadech ponechá se osnovou

zemekému zákonodárství. Tak dle vídeňskýchistů. —
JHalská právnická fakulta dle prohlášení

bar. Bienertha osmi býti sřízena v Terstu,
eldlem jejím má býti Vídeň. Proti tomu ne
budou ovšem Jihoslované, ale tím pohněval si
baron Bienertb italské poslance. Jihoslované
hrozí obstrakcí pro případ, že by fakulta byla
v Terstu.

700.000 K ročně potřebuje Rakousko na
ministerské peuse.

Ministr Bochenburger se omlouvá. Poslanec
Šrámek rozhodné vystoupil v rozpočtovém vý
bora proti nedávnému přijetí rozvedených
manželů mipistrem spravedlnosti dr. Hochea
borgerem. Ministr výrok svůj opět seslabii
omlouvaje se, že deputeci výslovně apozornil,
jaké obtíže staví se v cestu jich požadavku



v tomto státě, kde převážná většina obyvatel
stva je smýšlení katolického a povolení man
šelské rozluky si nepřeje. Proto že prý je málo
naděje, že by rozvedení dosáhli svého cíle.

Císař vrátil se s Bomy 4. t. m. a už jest
také rozhodnuto, že následník arcikníže Fran
tišek Ferdinand se svojí chotí a s velkou dro
žinou přibude do Bosny počátkem září k del
šímu pobytu. — Císařský patent, jímě se arc=
lává bosenský sněm na den 15. června, tištěn
jest latinkou a cyrilicí a sepsán jest toliko ja- |
zykem erbsko-chorvatekým.

Maďarské volby. Vládní strana práce sí
skala 242 mandátů, Košutova strana 47, Just
bova 35. osmačtyřicátníci 10, Aodrasayho 17,
lidová 13, národnostní 8 atd. Do táb ra vlád=
ního nahronli se zase lidé, ježto strana ta
táblu, Košat a Jasth pobořeli na celé čáře,
strany národnostní ztratily 16 mandátů, s nimiž
ovšem děsnou porážka utrpěli i Slováci. Vůdce
jejich Milán Hodža propadl ve dvon okresích.
Delegace slovanská svým počípáním důvěra
v sebe zviklala a připravila 84 o vympatie na
celé čáře, Kbuen-Hdervary bade míti většina
100—120 hlasů. Bývalá strana povdvislosti
scrrkne se na polovici. Opvsice všech barev
zůstalu na volebním bojišti téměř rozdrcena
Zidovsko=německý tisk si volební vítězství po
cbvalaje... Asijská „rytíčakost“—Maďsrů
okázala se tu zase jedenkráte v pravém
evětle. Hotové asijské barbarství! Volba 8,8
lická bode asi největší hanebností všech ma
ďarských taktik při nynějších volbách. Slováci
volili dra Okánika. Četníci však slovácké voliče
ze 17 obcí do volební síně nepustili a z 310 blasů
pro Okánika odevzdaných volební komise u
znala jen 171 za olatné. A tak se dálo i na
jiných místech. Korrapce a nási.í měla roz
hodné slovo tam, kde má mloviti jenom zralá
rozvaha a přesvědčení vůličstva. — Známý
avglický žarnalista Scotas Viator měl 7. t. m.
rozmlava v rakooském parlamentě s poslanci
a žurnalisty slovanských strao, jimž vyličoval
hrozné dojmy, které získal po doba maďar
ských valeb na Slovácku. Prohlásil, že vydá
projev pro veřejnost evropskou, která vídeň
ským a budapešťským tiskem je v uherských
volbách naprosto nesprávně informována.

Zprávy organ. a spolkové.
Program sociálního, řečnického a

účetnického kursu v Hradci Králové
ed 10.—17. čerrence 1910. Dr. Fr. Šulc:
Volná myšlenka 3 hod. — Základy křesťanské
politiky — 1 h. — Ženská otázka — 1 h —
Atheismas — 1 h. — Dr. G. Domabyl: Účast
církve v sociální otázce — 1 h. — Antika a
křesťanství — 1 h. — Dr. J. Jindra: Význam
mariánských družin — 1 h. — Kulturní význam
úcty mariánské — 1 h. — Dr. Fr, Reyl: Nauka
o řečniotví — 7 h. — Úkoly sociální politiky
— 1 h.— Č. k. soud. účetní rovident p. próf,
Frant. Čermák: O hospodářském a obchodním
účetnictví — 5 h. — Dr. H. Doskočil: Histori
cký Ježíš Kristus — 1 h. — Farář F. Konečný:
Morálka bez Boha — 1 hod. — Národní a 80
ciální demokraté — 1 h. — Farář F. Vlček:
Rolnická družstva — 1 h. — Zemské zřízení —
1 h.— ká ústava — 1 h. — Tajemník Fr.
Jakl: Reforma společnosti na zásadách křesťan
ských — 4 h. — Redaktor J. Sahula: Význam
a technika novin — 3 h. — Anď.Fait: Požadávky
řemeslnictva — 1 h. — J. Černý: Obecní zřízení
— 1 h. — Redaktor Fr. Supka:Organisace —
1 h. — Josef Katnar: Požadavky dělnictva —
1 h. — Jos. Polák: Politické strany české —
1 h. — Večery budou věnovány praktickým ovi
čením v debatě. Ve středu přednáška o spi
ritiamu. — Z uvedeného programu jest jasno,
že kurs podstatně prohloubí náboženské a 80
ciální vědomosti účastníků. Přihlášky do kursu
učiňte co mejdříre u jednatele kursu Jos. Poláků,
strojmistra v Hradci Králové (Adalbertinum). Pří
spóvek na byt a stravu za celý týden 12 kor.
račte zaslati pošt. poukázkou Aneds přihláškou.
Přihláška musí obsahovati: jméno a příjmení,
zaměstnání a bydliště. — Podrobný rozvrh ho
din a příslušné instrukce budou každému za
slány v týdnu před zahájením kursu. Doufáme
tudíž, že účastenství bude značné, pročež učiňte
přihlášky co nejdříve, abychom mohli vykonati
nutné přípravy ubytovací.

Bratřim důvěrníkům „České strany.
křesť.-seciální“ krajské organisace M
XII. ze soudních okresů: Náchod,0
počno, Dvůr Králové mad Lab., Police
nad Metají, Nové Město m. E., Úpice,
Jaroměř a Česká Skalice. V nedělídne
12. června 1910 o 1. hod. odp |. koná se v míst
postech nádražní restaurace ve Václavicích usta
vující konference krajaké organisace č. XII. Pořad:
1. Zahájení. 2. Zpráva o činnosti krajinské orga
pisace. 8. Zpráva finanční. 4. Ustavení krajské
organisace. Ď. Volby: a) krajského důvěrníka, b)
6—10 členů rýboru. 6. Vydávání krajského věut

niku při „Stítu“, 7. Pořádání krajských sjezdů
B. Řečajcké kroužky. 9. Volpé návrhy. Zpráva o
číonosti poslnnců podá říšský poslanec dr. R.
Horský. Pozván jeat říšský posl. br. V. Steraberg.
Krajské konference sůčastníti se mají všichni dů
věrníci místních organisaci neb jich zástopci a
Ještě mimo tyto jeden Člen každé místní organi
sace a okresní důvěrníci nebo jich zástapci, Před
porada dosavadního krajinského výb:ru spolu 86
zástupci okresů ostatních koná ze v týž den o II.
hod. dopoledne v těchče místnostech Dr R. Horský,
předseda strany. Prozatímní výbyr krajské orga
nisace č. XII.

Katol. jednota sv. Vojtěcha v Kut.
Hoře ma počest návštěvy Jeho Excel
lonce mojdp. Th. dra Josefa Donbravy,
biskupa Královéhradockého, pořádalav
pátek dne 20. května „u Slovanské Lípy“ divadelní
představení „Paohlavci.“ Předem jest nutno p>
zaamenati, že aál byl velmi vkusně dekorován a
jeviště do nejmenších detejlů vypraveno tak, že
podobných málo vídáme. -Návštěva velmi četná,
prostranný sál byl přepločn vybranými hostmi,
mezi úimiž: Jeho Excel. nejdp. biskup dr. Josef
Doubrava, J. Ezcel. brabě Onotek jako protektor
slavnosti, p okresní hejtman dr Pecka, velitel
místní posádky, náměstek atarostův p. Tuček, vadp.
arciděkan Megr. Vorlíček a celá řada vyšších úřed
níků a jejich dam. Napřed přednesen proslov od
VI Horoota slč. Krmelovou, za kterýž njdp. biskap

vena přes.č historicky; jak kroje tak j masky byly
velmi pěkoě voleny. Účinkující sávodili ve avých
výkonech; bylo snáti píli jek účinkujících tak i
režie. Hrdina kosouKozina (p. R-hna) podal vý
koo na ochotalka mladšího velmi uspokojivý; ze
jména se nám líbil ve 4 jednání, kde ae loučil
s rodinou a přáteli. Lamicgar (p Henych) avoji
pověst dobrého oobotníka svým uměním dokonule
udržel. Matka Kozinova (pí Pokorná), ač hrává
dobře partie ostrých žen, vžila se do své úloby
velmi dobře. Jiskra (pan Dycka) uplatňuje se
v každé hře; i sde podal výkon bezvadný. Hrubý
(p. Zabradník) svým mobutným hlasem činil do
jem pravého. starého Cboda. Přibek (p. Adamec)
podal rovněž výkon velice zdařilý, Pan Šimůnek

Pejchl představoval dobře dranéhbo, bezobledného
správce. Petřík p. Zedníkův ge rovněž líbil. Dám
ské úlohy byly vesměs v dobrých rakou. Zdařile
si vedly hraběnka Lamingorová (slč. Ptačovaké)),
Kozinová (slč. Šimůnková); vřelý její tóu ae vždy
zamlonvá, hlas i zjev příjemný každou hrou ros:e
a slibný talunt rozvinuje. Slečně Horniíčkové nelse
ničeho vytinooti; modulace blasu i hra se všem
zamlouvala. Slč. Paušová (Manka Přibková) byla
roztomilá; pp Šimek, Sroboda — pěkné, statné

hodnostáři setrvali až do konce, svelikým zájmem
eledujíce bezvadnou souhra, za kterou ka konci
nejdp. biskup poděkoval. Bylo-li věe tak pěkné,
barmonické, musíme se ještě zminiti o budbě,
kterou řídil p. Lodvina, ředitel kůra. Ta přímo
elektrisovala. | Největších záslab « zdar celého
slavnostního večera, o vypravení hlodišté, jevištá
i Hzení celé hry slaksl ei dp. Mašina, který se
osvědčil jako výborný retisér. Ta píle neúmorná
i obětavost byla zřejmě patrná, neb nikds nic ne
chybělo na doplnění celku.

Ústí mad Orlicí. Se sohráleníma svole

ním výkonnéhogáboru Čes. strany křest. soc. konána byla dne 22.května okresní konference dů
věrníků okresu ústeckého a laaškrounského. Uká
tala se toho nutná potřeba; neboť chybělo dosud
organisacím místním jednotné vedení a vzájemný
styk. Obojí povinnost, jakoš i péči o založení or
Eanisací ve všech obních převzal na sebe nově
svolený a potvrzený okr. výbor organisační, Na

kooferenci podal neprve dosavadní důvěrník p.Trávníček « Ústí n. Ó.zpráva za uplynulé období.
Po té uvádí vlp. Rob. Vala, kaplan z Čes. Tře
bové, některé praktioké pokyny pro činnost orga
nisační, £ nichž stručač uvádíme: Jest nutno vy
užitkovat příznivých poměrů místních i v úřadech,
nesmí 66 Dovechat bez pdvšimnatí práce nepřátel
a vliv ten hned paralysovat. Boučinnost lidu s kab
zem. Neboť pracovati oa základě křesťanském bez
kněze nebo proti kočzi jest nesmysl. A naopak
nechati všechnu práci laikům nu obrození lidatva

povionost. Hlavní ovšem věcí jest plniti org. řád.
Nezbytna jest i trocha horlivosti. A ne jako 8e
stalo nedávno v jistém městě, které prý je kleri
kálaí. Byl tam pozván řečník, jenž pfivedl seb u
lidi stejně amýšlející a z domácího výboru org.
pedostavil ae ani jediný. Mají-li ti liié jen ponětí

kůži, smyjí tato pstupa dvojoás.bnou horlivostí
— Do okr. výboru org. svolení tito pp: Vala
R sbert důvěrníkem Trávníček V. předsedou, Em
Láska místopředsedou, K. Mičánok, jednatelem,
Novotný Fr. pokladníkem, J. Malý, kolportérem.
Nato pobovořeno o zakládání organisacl ve věsoh
obcích. Ježto nejeme početně tak silni, abyobum
s té malé částky daně strany, která se okr. výboru
odvádí, mohli všecka vydání hradit, usneseno po
prositi vid. duchovoastvo obou okresů za hmotnou
podporu. Zato sarazuje se org. výbor okr., že
ařídí béhom roku orgamisace všude, aniš by stím

pro obec nebo duchovenstvo jakék.li vydání spo
jeno bylo. Prosíme getivě, prosíme bez frásí, pro

síme pro naši ovatou věc. Případné daryPáčlaskavé zaslat p. Fr. Norotnénu, pokladníku v Čes.
Třebové. Chmelnice. Každý příspěvek kvitován
bude v Obnově. Zdař Báb!

Čermná u Kyáporka. Dne5. t m.pořádala naše odbočka Všeodborovéhoadrutení kře:£,
dělnictva předoáěkovou sobůzi. Jakkoliv přípravy
ke schůzi učiměny na rychlo v posledních oka
mžicích, tak že mocho věruých stvapenoů ani ne
mohlo býti Fádně o tom uvědoněn), přece sešel
se slušný počet posluchačů | Přítomní s velikým
zájmem vyslechli řeč pozvaného řečilka dp. J.
Sabaly £ Hradce Králové, který vykádal 0 po
vaze bnatí bosituzóho. Maobo bylo posluchačům
objasněno z toho, oo naši protivoícl tvrlošíjaé
zamlčují. Dle nejvážnějších českých b:stor.ků krealil
přednášející žalostný obras kultarních, náb žen
ských a hospodářských poměrů českých v hasit
ském atoletí patnáctém. Přítomul projevili živý
eooblas. Jen tedy 8 jarou myslí dále!

Usečnice. Nová organicee křesť,sociální
mládeže. Dane6. června konala se a nás vořejea
schůze, na níž o potřebě organisace mládeže aa
základé křesťanském volmi poutavé zajímavě a
věcně promluvil v řeči 3 hodiny trvající zaslou
žilý pracovuík dp. Josef Novotný, kaplan s Ko
stelce n. O, který za dobu jednoho roka vykonal
pro stranu křesť-sociální na hejtmanství Rychov
ském i Nosoměstském prárě 70 přednášek. Po
anobých vysvětlivkách ustavila se organisace ji
nochů i dírek, čítající na odadu tak nepatrnou
značný počet 26 Členů, k níž moosl i s blíských
osad přistoupí. Hleval zásluhu o založení naši or
Ganisice mají pávi z pokrokářského tábora p uč.
Markalons a zdejší p. uč. Hofmasa, který o ochůzi
maohé mladíky ani dovnitř nechtél pustiti. Za 0
bětavou a úlechetnou práci budiž sde vzdán dp.
kaplsnu Novotnému upřímný dík. ZaplaťtBahl

Zprávy místní a z kraje.
Generální visitace a sv. biřmování

ve vikariátě vroblabsisém. v úterýdue 14.
června zavítá J. E. ojdp. biskup dr. Jos. Dosbrava
do Mříčné 15. Štěpanice, 16. a 17. Roztoky, 18.
v evbota Křížlice, 19. Puniklá, vočer vědy v Ji
Jemnici. V pondělí 20. dopol. Vítkovice, odpoledně
a 21. až 28. Roketnice, večer v Roketaici; večer
23. a 44. v pátek odpočinek v Nov. Svété,

Okresní komisse pro péči ©nrládož
má býti sřísens v okresu královéhradeském. O
kresní výbor rozeslal právě na obce i jednotlivce
toto provolání: Péče veřejných orgánů o výchova
mládeže, zvláště chudých dětí osiřelých, opaště
ných a sanedbaných může 60 dodělati žádoucích
úspěchů jenom teh1y, Je-li účinaě podporována a
doplňována účelně orgaoisovanoa součinností širo
kých vrstev občanstva. Má-li pak dobročinnost a
péče soukromá plniti tento svůj úkol, je neabytno,
aby byla v úzkém admiaistrativaím spojení s péčí
veřejnou — aby k ní byla organicky přičleněna.

miesí pro péči o mládež, kteréž badou v prvé řadě
pomocnými orgány výborů okresních a vésch ve
řejných úřadů, jimž péčeo mládež zákonem jest
uložena. — Vedie toba komissa tyto doplůovati
badou činnost „České zemaké komište pro ochranu

vedle jiných zřídila již ústav pro lebce abnormní
bochy ve sdejším okresu se sídlem v Hradei Kr.
Okresní výbor královébradecký pověřen jest úko-.
lem uvésti v život okresní komissi pro péči o mla
dož. Obrací se proto k těm, kdož mají pochopení
pro tento důležitý úkol sociální se elašnou žádostí,
aby přistoupili za členy komissu. Čienemkomise
může se státi každá osoba fysická a pzávaická.
Členové jsou: a) zakládající, kdo složí najednon
neb v5 ročních Ibůtáchse sebou jdoucích nejméně
500 K anebo pojistí komissi stálý roční důchod
nejméně20 K; b) činní s r.čním příspěvkemK;
c) přispívající, kd) najednou nebo vó ročatob ilia
tách eloží nejméně 650K anebo platí roční příspé
vek 2 K. Přihlášky přijímá podepsaný okresní vý
bor. — Okresní výbor v Hradci Králové, dne 10.
květas 1910 — Hynek Srdinko, okresní starosta.

Bohoslovel královéhradečtí vzdávají
notivé díky všem, kdoš k rozvoji a účelům jejich
„Lit. a řeč. Jednoty“ vůbec a jejich venkov. kat
hovnám zvlášť přispěli. Ku zvláštním příznivcům
našim v tomto sk. roco náleží: Vidp. rektor Dr.
Fr. Reyl, který téměř každý týden laskavé v soc.
kroužku nam poučné přednášky konal, déle vea
kovským kujbovnám zásobu knih a nadto ješté
16 K daroval. Vidp. kanovník Dr. Jan Soukop
daroval „Časopis kat. duch.“ a „Vychovatele.“
Dále plispai: Vidp. professor Dr. Jos. Novotaý
10 K, vldp. Jan Černý, epir.taál 10 K, dp. Fr.
Pospišil, farář v Novém Hrádku 4 K, dp. Jan
Kostkan, farář v Pusté Kamenici 2 K, vip. Jan
Proke:, kaplan ve Štokách 20 K, vip. Losopuld
Sokol, kaplam v Dolních Kralovicích 10 K, vlp.
Jan Ješek, kaplan v Hořicích 10 K, vip Fraot.
Houdek, kaplan v Hrochově Týnci 10 K, vip. V.
Gartaer, kaplan v Dalicích 3 K, vip J. Filip,
kaplan ve Vilímově 2 K, otp. V. Vamék O. P. 2



K. Všem těmto miým dárcům ještě jednou u
přímaé „Zaplat Běh l“ — PH té přílošitosti obra
címe se snovu 8 pokornou prosbou ke všem přá
telůám dobré věci o podp ro venk. kuihovnám.
Stále přicházejí žádosti o mové knihy. S bolestí
však musíme vyřízení jejich odkládati. Nemejíce

stálýchpříjme. nemůžeme větší zásoby knih poHditi ač bychom velice rádi co vejvětší počet
knib rosšířili D.ufáme, že snatné prosba naše
mevysní na prázdno. Pomozte nám dobr.tívě a jistě
táslušný skutek vykonáte, Za každý sebe menší
darek jiš předem vroucí „Zaplat Bdh!l“ V Hradci
Králové, dne 7 červoa 1910. Jménem všech bo
boslovců: Josef Jelioek a J. Hladil.

Schůze městské rady 6. čerena£ r.
Pravidla, vydaná okresním výborem jakožto správ
cem okresní pokladny pro léčení čeledě o domá
cím lékařském ošetřování čeledě a adělení sem
ského výbora, že obec může prováděti stavbu elek
trároy ve vlastní režii, ježto městský inženýr a
městský stavitel mají pro svou osobu koncessi ku
provosovýní živnosti stavitelské, bylo vzato na vě
domí. — Pěvecko budeboímu spolku „Bendl“ v N.
Hradci Králové povolen byl výlet do lesa ku
„Dvěma šradkům“ na den 12 t.m — Offerta
na lavici dle návrhu arch. Gočára pro schodiště
u kostela Panny Marie podána p. L. Terharenem,
trahlářem, byla přilata. — Návrh upravení míst
ností v I patře domu čp. 190/1 pro účele měst
skéto dívčíbo lyces a učebnu obchodního karsu
dívčího, návrh o dalším postopu prací při regu

lečnoati divadelní a návrh řádů ústřední a místní
komise divadelní byly schváleny.

Také kritika. „PokrokovéNoviny“z Král.
Dvora přinesly opozděncu kritiku duchovního kon
certu. Igoorova) bych kritiku tu úplně, ale poně
vadě vznáší dotaz na mne, zdat Drořákův žalm
přednesen byl tak, jak vyšel tiskem, odpovídám,
že proveden byl dle dubnového vydání Simrockova
2 r. 1910 a objednání materiálu stálo mnoho po
tiší právě k vůli druhěmu vydání, které bylo
v tisku. A nyní já vznáším malý dotaz: Pane
kritiku, víte, co je oboe, víte, co je fagot? Píšete,
še orobestru schazelo obce a druhý fagnt. Nuže,
v orchestru byla oboa dvě a zólové oboe hrál

ňH sborových číslech dokonce p. kapelník sám,erý přece byl solistou a Nár.duíbo Divadla! A
fagoty hrály také dva, jak vám kašdý účinkující
dosvěděi. A program — jak doznál dokonce i kritik
„Ratibora“, byl velm! pestrý a účelně sestaven.

Nasvete-li tak silač a dobře obaeený Boprán nedostatečným, pak jest to vrcbol Vaší neznalosti.
-Nasěte sw nákladům kudby a spůvu—zatím však
doplefte se do věcí, o kterých nemáte ani zdání,

Dr. Šetina.

Výlet ma MSlezskéPředměstí do sa
hradního hostince p. Šprysgara pořádá křesťanskc
sociální spolek paní a dívek v Hradci úrál. tato
„neděli dne 12. června. Koncertoje kapela p. Va
-nickébo z Čeroilova. Buffet, koulení o ceny, tom
-bole, zpěvy, vzduchoplavba na upouteném aero
planě, divadlo, tanec. Začátek o 3 hod. Vatapné
sa osobu 20 baléřů. — Po skončeném programu
večer volna zábava v tanečním sále p. Špryvgara
Za deštivého počasí odbývá se program v sále
Adalbertina. —
cenského a podpůrného foodu.

Velká slnvmest v sadech „na Střelnici“
uspořádánabude MatičnímiodboryvHradci Krá
Jové v neděli dne 19. t. m. Táš zahájena bode
oblíbeným promenádním koncertem dopoledne na
Žiskově náměstí a odpol. průvodem dívek v čer
noborském kroji. V sadech pak postaráno bude

-o bohatou zábavu. Slavný hudební a pěvecký
-spolek přednese krásné spěvy sborové sl. ochot
nická jednota Šimanorskývypraví pestrý kabarret
a někteří obětaví jednotlivci obstarají drobnější
-attrakce, Dámský odbor vypraví pro občeratvení
obecenstva bohsté zásobené stánky. Koncertovatí

-bude chraloě známá kapela Kuklenská,
Na různé dotazy odpovídámenajednou:

Pokud zde nebude zřízeno katolické knihkupectví.
nschť naši stoupenci kupují tam, kde se ve vý
-kladních ekříních nevystrkojí systematicky do
předu jako ma výsměch lhavé volnomyšlenkářské
tiskopisy. Není to mnoho, žádáme-li aspoň čast
mestrannosti a chceme-li, aby se knihy katolické

Pravidelné nezastrnávaly pod vrstva koíh jiných.oto odporučujeme přátelůmp. Bohd. Melichara
— Volsomyšlenkářštíprodavači totiž asi sotva o

„katolické peníze atojí, ,
Záležna v Hradci Královézaložilana pa

„métku svého 2bletóho trvání v r 1887 nadaci pro
nejstaršího, schudlého s berábonného člena svého
mužského i ženského pohlaví. Pětiprocentní výnos
= kapitálu X 2.000, tedy 100 bude udělen výbu

„rem záložny dne 6. července t r. Žádosti podány
budtež do 30. června t. r.

Věelařskýspolek pro Hradec Král.

a okolí požádá Kpodpěta aza pory zemědějské rady pro králov. Česképětidenní včelařský
kurs a to ve dnech 19. června, 9. s 24. Července,

o a 4. sáří t r. Přednášetí budou kočojící
uějtelé včelařství pp. Frant. Hájek, řídící ačítel
z Valu a Karel Pasourek z Čestice. Městská rada

Jošta byla o propůjčenímístnostívměšť.škopro přednášky theoretické; praktické výkony
-Bs spolkovém včelíné. Kura je bezplatný a mohou

se bo úč.atoit všichni přátelá včel. Bylo by gá
bodno, aby každý, kdo se chce korsu účastníci,
Istkem se uvčelatského spolku přiblásil, aby dle
toho další disposice se sařídilya přihlášenýmpro
gram kursu byl zaslán. Členové včelařskéhospolku
de up"sorňují, že u pokladníka spolku p. Jelínka
na podsíní deponována jsou semským ústředním
wpoikemdarovaná semena medonosných rostlin, jež
se členům spolku, pokud zásoba stačí. bezplatně
vydají; temtéž nachází se také spolkový medomet,
vařák na vosk a lis na mezistěny. Kdo hodlá kou
pití nebo prodati roje, osnam to spolku|

Na odvrácení gormanisnce českých
dítek dolmnerakomských přispěl v březnu
1810 epolku „Komenský“ ve Vídni IIL, Strobg.
45. který letos bude vydržovati 6 obecných škol,
5 opatrovn, 6 jazykových škol a 2 školy pokra
čovací, politický okres Hradec Králové: Hradec
Král Spořit. a zálož drušstvo [.všeobecnéjed
noty úřednické 10 K, J. Kutechwascher 2 korany,
Spolek majitelů domů na Pražském Předměstí,
část výtěžku z akademie Hradecko-české Vídni
48 K, sbírkav okresuKrálovéHradeckém19000
K, filiálka Typografické Besedy 6 K. — Suchá:
F. Hlevatý. sbírka při schůši „Okresního družstva
okresu nechbanického“ 8-61 KE,

Bezplatný kurs o nejdůležitějších
konstrukcích v prax! stavitelské so vy
skytejících, ee zřetelemna jich statické ře
šení a dimensování uspořádán bude za přispění
vysokého c. k. ministerstva veřejných prací a ři
ditelst?í c k stát. řemesloické úkoly v Jaroměři
při městském průmyslovém museu v Hradol Král.
od 1. sáří do 20. října 1919, 3krát v týdnu, za
vedení p jnš. Jar. Kohouta, prof.snora c. k. ře
meslnické školy v Jaroměři. Kurs určen jest pro
stavitelské asistenty, políry, zručné sedníkyate
Baře a částečně i atavobní sámečníky. Účelem
kursu je vančiti frekventanty korsu rozuměti kon
strolkcím ve stavitelské praxi ee vyskytujícím, sta
ticky Je řešiti a dimeosovati a na základě výpočtů
dobře s váhou a cenou kalkulorati. Počet účast
niků nejvýše 30. Přihlášky s přesnou adresvn do
1. července přijímá epráva průmyslového musea
v Hradel Králové.

Na sociální kure věnovali:vadp kanov
ník děkan Megre M. Musil 6 K, vadp. kanovník
dr. J. Soukup « Hradce Králové 2 K, dp. Th.
Čermák ze Slatiňan3 K. Zaplat Báb! Prozí s60
zaslání dalších příspěvků na adressu: Josef Polák,
etrojmistr v Hradci Králové, Adalbertinnm.

Penslenát císaře Františka Josefa
I. v Hradel Králové -přijímáza chovanky
slečny i divky školou povinné j nepovinné. V pen
slonátě jsou tyto školy: 1 Pokračovací škola. 2
Kura pro vzdělání pěstounek na školách mateř
ských s právem veřejaosti. 3. Kurs indastriální.
4. Hudební škola s právem veřejnosti. 6. Vyučo
vání cizím fečem. Pro všechny obory státně-skon

šené učitelky. Prospekty správa pensionátu ochotazašle.
Hudba. C. k. mistodrž. konces. pěveoko

budební škola Lod. Knepra a konoos. klavírní
Škola Ferdinanda Knepra v Hradi Králové pořá
dají ve dnech 15. a 18. června t. r. veřejnou pro
dukci svých chovanců ve dvorané Adalbertina

vbdy 0 3. bod. odpoledne. Programy tamtéž. Vstupvolný.
Kde se konpá za vojenskoupekárnou

(u Krejsy) a nemá šaty v kabině, nýbrž položené
na trávě neb lavičce, nechť jest veiice ostražitý!
Obchásí tam totiš vycbytralé individuum jež si
vyčíbá oběť v okamžiku, kdy sestupojete do vody.
Chytrý Bejdíř jde do vody též, položí svůj šat
vedle oděvu vašeho. Vylese s vody před vámi a
nepozorovaně vybere z císích šatů cenné věci;
puk smizí. Zvlášť přátelsky vybledárá tato cbytrá
vydra nezkušené děti a studenty. V neděli dne
4 června t r. Bezobl tento ledňáček jednomu
studajícímu stříbrné hodinky, řetízek a černý pás.
Kdv by věděl o těch šmejdech vychytralého ha
atrmava uěco určitějšíh:, nechť to ihned laskavě
osnámí na polisejní strážaccil ©

Ziložní úvěrní ústav v Hradel Krá
lové. Stav vkladů 31, května 1010 celkem korun
34,441.99442, vice o K 392.46442 oproti měsíci
předešlému.

Česká banka — do Hradce Král.
Jak se ze zaraČeného pramene dovídáme, zakládá
ee zpráva denních listů o zřízení filiálky této
banky na českém severo=východěna pravdě. Tanto
krok čilé a sympatické české banky j-st již s toh1
důvodu vítati a podporovat, poněvadž rozhoinění
sdotných peněžních ústavů našich může býti jen
a jen Da prospěch čilému podvikání zdejšího
místa i kraje a mimo to zdravá konkurence na
pomáhá všestranadjšímu blaho:olnému posuzování
potřeb krabů živnostenských, obchodních i prů
myslových Zároveň předatihují se tím napadné
spaby o uolstování filjálok v pokročilých českých
městech ústavy německými,

Osobní. K poštovnímu úřadu v Hradci
Králové IL dosazeni byli: poštovní assistent pam
Jan Fabián z Jilemnice; poštovol «fieianti pan
Jan Teje z Police s pan Oldřich Rajtrze Skutče;
assistontem pro Hradec Králové jmenován pan
Antonín Mrázek, Četaický strážmistr v Táboře.
Pošt. oficiant pan Jaroslav Fischleia byl přesazen
k poštovníma úřadu L

Pražeké Předměstí. Zdejší obec ataví
nový čtyřmetrový most přes příkop proti budově
nádraží severozápadní dráby. Bude odsvzdán ve
řejnému poašití dne 1Ď. června. Tím otevře se
nová, dévno potřebná komunikační tepoa, jíž bade
sojména pěším obecenstvem používáno. Aby most
plnil evůj účel, pro nějž ae staví, jest třeba, by
část budoucího náměstí na Předměstí, jakož iulíce
vedoucí k hostinci na Špici byla současně Fádně
upravena.

Následky bomuřemad Kuklenamí.
V pondělí dne 6 června rozburácela se nad Ku
klenami a okolím bouře a krupobitím. Bleskem
usmrcen byl ve atrojírně Vinceoc Marek, zedník
s Téchlovic. Byl vdovcem a smrt jeho oplskává
8 malých sirotků, nejstarší 14 roků. Též v Pla
čicích uhodil blesk d> hostiuce p. Václava Vacka.
Poškodil štít, vjel do krámu, kdež omráčilpří
tomného p. Vacka. D3 pole osázenéh) cibnlí mezi
Plotištěmi a Svobod. Dvory udeřil silný blesk, za
nechav v půdě dva hlaboké otvory, Rolofk pra
cojící nedaleko na poli, mrštěn tlakem vzduchu
k zemi. Do společné cihelny ve Svobod. Dvorech
udeřilo též; Skoda však nezpůsobena žádná. —
V Novém Hradci Král. ejel blesk kumínem do
dílny bednate p Vuchka, poběhal si po obračích
právě nabromaděných sudů a vylíti opět na
dvůr, kde sjsl do země; neštěstí ao nestalo žádné.

o t"oup nadělaly kolem Vlčkovicmísty velkých

Oheň. V úterý dne 7. června t. r. vypukl
oheň v Novém Hradci Král. v hostinci „u města
Brna“, náležejícím továratku pian Petrofovi. Zo'ěil
vše mimo sál. V posledních letech hořelo u Pe
trofů několikrát.

Opatovice m./L. V neděli 26. června v6
3 bod. odpol. předaášeti zde buda oblíbená řeč
nice Frant. Jakubcová, redaktorka „Jitřenky“
z Prahy. Přátelé křesťanského hnntí, ženy a dívky
křesťanské, dostavte se četně i s okoli a přiveďtetnámé|

Úmrtí v Čermilevě. Včera zde zemřel
p. MUDr. Čeněk Kirech, em. lékař hospitál.í a
obvodní v Kuksu; pohřeb jebo konati se bude
v sobotu odpol., zádušní měs sv. obětována bode
v pondělí dne 13. t. m. Zesnolý byl znám po da
lekém okolí jako výborný lékař.

Pokrokové přednášky v Třebecho
vleleh. Prvá konána byla 7. května. Přednášel
učitel p. E.K. Rosol o vyrovnání česko-německém
a p. Litujeme, že předoáška tato byla nepatrně
nevětívena; opravdu by zasluhovala větší pozor
nosti. Každý upřímný Čech mohl s vývody p. re
ferenta soublasiti. — V druhé přednášce, konané
21. května, přednášel p. Matonšek o Živaostenské
svépomocí za rovněž malého účastenství; jeho řeč
cenou svou nikterak nerovnala se přednášce prvé.

nastalého aporu zaměstnavatele se svým dělníkem.
Tyto věci se přece nyní hravě va společenstrech
vyřisnjí i bez právníka, jestliže obě strany uznají
kompetenci amírčího soudu. Pak-li ne, nepomůže
ve společenstru ani p. referentem zdůrashovaný
právník; věe musí jíti před příslušný soud. Od
průkasu způsobilosti p. referent maoho neočekává,
sle současně radí kpořádání “učňovskýchvýstavek.
Není to trocha protimlav? Ostatné výstavka sa
mostatných i učedníků, předoásky a pod. již zde
byly a ještě více dalo by se ps této stránce dělati,
kdyby náš společenský život nesl se klidaějšími
kolejemi. Názor o klorikálech a strašidlo o „Černé
ruce“.bodily se ku themata jsko půst na oko. —
Třetí předaášěka prof p. Aut. Ublíře konala es
28. květoa na thema: Kulturaí program českého
národa. Byla veskra +gitačol, nikoho novzdělala,
ba mohla obloapiti. Řsčník na př. potřeboval
pochváliti pokrokové činy, které jsou dnes v mů
dě ve Francii a něco kontra; našel to vNé
mecku, kde prý se svobodné projevy l:du potla
Čají, najmě soc. demokratické. Pravdou však zů
stane, že Německo i Belgie ve svém dělnickém
zákonodáratví stojí daleko oapřed a Francie jenom
pokulhává za nimi. Chatrsé, ba děravá byly jeho
vývody o otázce náboženské, kt-rá (opikoval Ma
saryka) dosud je živá a gikoliv odbytá (Jsme
přesvědčení, kdyby Masaryk prohlásil, Že nábo
ženství už dohrálo, že by p. prof -B30ri tot opa
koval). Dle jeho názoru zbožný človék měl by se
rozejít s církví katolickou, ano i protestantskou.
(V tom se staví žák nad mistra Mauaryka, který
veplul z vod kotolických do přístavu protestan=
temnu). Na ty uboté, rozhášené vývody posvítíme
si důkladněji příšts. Jest dobře ukázati, jak dc=
veds intelligent „volné“ myalit.

Wobřemlce. Dobře plsce1ý obhájce našeho
velkostatku napasi zase někol.k zpráv do „Rati
bora.“ | Nepravdivými zprávami i nezdvořilými
vtipy o našem dp. faráři chce si udělat „oabuře“
dobré oko a snad i některé olo trochu oslepit,
aby tak dobře nevidelo na všesijaké hospodářství.
Paal o některých prohraných rekursech a procesu
p. faráře před pěti lety. ale nopověděl vše. Osvě
žíme trochu jeho paměť a veřejnost z toho pozná,
co vše musí si dáti líbit, kdo si u nás poctivě jd:
svou oestou a nechce chválit a mlčet ke všemu,
co dělá velkostatek. Pace faráře „vyhodili“ zu
seznamů voličů k obecním volbám. Ale kdo, proč
a Jaký Nežli sástapce velkostatku p. Frank k to
muto kr.ku 8e odhodlal, z<usil štěstí jinde. Nej



, ředitel sasadil páky v Nechanicich. Při schra
vání obecních účtů sa r. 1904 povstal najednou

p. starosta Holub a čte s papírku,co ma věrný
našeptavač napsal: „Pročnebyl školní plat v kase

ního denníku veden ?“ Správně na to odvětil
arář účetní: „Poněvadž jsem školní plat nevy

bírsl. Vybíral jste jej Vy, a proto Vy musíte míti
podrobné sesnamy i ty. Já jsem zanášel do
denníku, co jste mi Vyodvedl, fádně jsem to
sáčtoval, ničím více nejsem povinen.“ — Školní
plat vybíral starosta aám, vosnamy o tom měl ve
stole, ale chtěl je pojednou od p. faráře. V pravdě
francouzské nápady! — Když ostatní členové za
stapitelstva uznávali důvody p. faráře a bylo
jisto, že účty za rok 1904 budou schváleny, pře
rošil pojednou p. Atarosta schůzí, poněvadě prý
vidí, že „vlivem p, feráře by byly účty schváleny,
s že to musí podat okresnímu výbora.“ A podal.
Tam už byle půda p. ředitelem připravena. Ne
trvalo to dlonho a přišla komisse okresního vý
bora z Nechanic shlédnout obecní účty; skládala
se z p. ředitele Erlbeka a okr. tajemníka p.
Vančary. P. ředitel se několikrát hesky s vysoka
na p. farářeúčetního podíval, zapálil si cigaro,
sedl na kufr, dýmal jako Pernn a spustil: „Kdo
je tady obecním účetním ?“ Pan farář žádal, aby
především odešla doceroška p. tajemníka, protože
věděl, že p. ředitel přišel vlastoč „usadit“ odboj
ného faráře, aby do obecních věcí přestal koukat!
To usazení mělo se stát různými vybranými zdvo
řilostmi, velkopanským tónem řeči a notným
křikem! Takové chování proti knězi není jistě pro
děti poučným! Nedomluvil: a ředite. na kufra
spustil: „To je ukrutné, všdyť je tady otec, Vy
chcete díté odloučit od otee?“ Pau tajemalk byl
však rozumnější, poslsl dítě do kuchyně k pí.
starostové a p. ředitel zchladl. Na to se tázal p.
farář, proč okresní výbor komisiouelní řízení na
Hdil a žádal viděti písemné nějaké rozhodnutí.
+To je věc obecního úřada“, odfonul p. ředitel.
Co zbylo p. faráři jiného nošli odejíti; přece ka
ždéma obviněnému se oznámí: „To neb ono proti
tobě vyšěl úřad má a my máme to vyšetřit. Na
to slavná komise úřadovala aacia s p. starostou,
jenom jí na pomoc přišel ještě p. Frauk. Jiní čle
nové obecního zastupitelstva nebyli ani pozváni.
Za nějaký čas přišlo rozhodnatí okresního výbora,
že má p. farář, který školného nevybíral, školné
súčtovati, ačkoliv starosta p. Holub sám se komisi
přiznal, še on Školné vybíral, alo že dle jeho mí
pění súčtování přísluší početvedoneímu faráři. —
To by se pékné hospodařilol| P. starosta by vybíral
penise « drahý by měl z nich skládat úěty!
Okresní výbor přidal se k míaění páně starostova
a proto se p. farář v nejbližším sezení obecního
účetnictví vzdal. „To jsme právé chtěli“, oddychl
si p. důchodní Frank. — Aby jednání súčastně
ných herců bylo jasno, sdělujeme ještě, že ty do
klady o vybraném čkolném za r. 1904 přišly aa
světlo. Měl je p. starosta Holub ve st>le, komisi
okr. výboru 16. června 1905 jich neukázal, komise
je také od něho ani nechtěla, to by nemobla faráře
shodit a usadit. Vytábl pau starosta doklady teprv
tenkrát, když na rozkaz zemského výbora obecní
zastupitelatvo musilo obecní účty za 1905, 1906
a 1908 znova zkoumat. Ejhle rekura, který p. farář
vyhrál, a to roknra velmi důležitý, Vám, pane
dopisovateli Ratibora velmi nemilý. Pau starosta
ové výkasy za léta 1902/1903, 1903/1904 až do
června 1905 obec. sastupitelstvn předložil a ka
jíoně vysnal, že zapomněl komisi, která pa od
stoupení p. faráře Školné sa pamastarostu, nikoliv
sa p. faráře účtovala, sděliti nedoplatky v obnosu
K 12664. Jmenovitě acházel výkaz tohoškolného,
které bylo vybíráno od dělníků a čdeledínův panské.
kanceláři. Tak tomu jest, p. spravodaji „Ratibora“
č. 20. a nejinak. Za p. faráře nedával nikdo účty
do pořádku, ale za p. starostu a snad i za Vás.

Voslee. V úterý dne 7. června pohřben
u nás od vidp. vikáře Zajíčka z Holic sa pří
sluhy 10 duchovních zdejší rodák p. V. Mánek,
učitel v Holicích. Zesaul po dlouholeté praaí cho
robě, v níž e obětavostí konal svůj odpovědný
úřad. Četná účast jeho kolegů z Pardubaka s p.
c. k. okresním inspektorem v Čele i ze soased
ních dédin Královébradecka svěděí, jak byl ctěn
a milován. V chrámu Páně věnoval mu krásnou
vspomínku v pohřební řeči dp. katecheta Halama
« Holio a nad otevřeným rovem promluvil kollega
£ Valu, vzdávaje díky všem, kteří v Pánu zesnu
lébo doprovodili; děkoval zarmouceným rodičům
sa vychování, loučil se jménem kollegů s mrtvo
lou. Jenom na duchovenstvo zapomuěl, ač sj též
nějaké posornosti svou účastí jistě zasloužilo. Pp.
učitelé zapěli i krásné sbory aučinil: velmi dobrý
dojem pořádkem, ve kterém se pobřbu súčastnili.

Výsledokvolob do obecního zastu
pitelstva y Pardubicích. Dosadvládnoucí
stranu svobodomyslná ukázala při volbách opět
pathologický zjev svojí všeobecné choroby — skor
natění cév, Malomyslnost a neurčitá cbabost ve
hnala ji v nároč sociálních demokratů, 8 nimiž
ve HI. sboru učinila nedůstojný kompromis, který
způsobil volbu dvou předáků sociálně demokra
tických. Ve druhém aboru zvoleno bylo 8 6robodo
myslných a 4 pokrokoví kandidáti. TakévI. ebora

svítěsili 4 kasdidáti ze pokrokové. Ze
židů nebyl zvolen žádný, ač na listi
nách byli celkam čtyř navržení. Z kněží zvolen
byl v I. obora za ochoravěléhbo p. děkana vdp.J.Sakař,prof.nareálce.Zučitelstvas navrše
ných pěti kandidátů zvoleni byli tři. Můše se říci,
de zápasící strany jsou a výsledkom voleb spo
kojeny až sa straou národ. sociálů, kteří byli od
strany mladočeské odetrčení. Zvláštní sjev při le
tošních obecnísb volbách v Pardubicích bylo samo
statné vystoupení akčního výboru státních úřed
níků, kteří ve III. a II. sbora vystoupili so svými
zvláštními kandidátkami, kteró obsahovaly však
jména skoro samých pokrokářů a soc. demokratů.
Mladočeská strana trpce si musela stěžovati do
tohoto počínání státních úředníků, za něž svého
času lámala oštěpy, aby jim v Pardubicích vy
mohla zvýšení slušného. Tak máme v represen
tečním sboru města Perdabie Lotovou politickou
mélaně a jeme nyní zvědaví, budou-li členové
mladších politických atran v městská reprosentaci
skutečně témi moderními Aristidy, jakými se jiš
před tím býti boledbali.

Avlatikové v Pardublcich. Vedlezná
mého inženýra Kašpara produkoval se v pondělí
90. m. m v Pardubicích aviatik inženýr EHeims Kra
kova. Na evičiští vojenském vedle haagara Ka
Šparova vystavěl bouda pro svůj létací stroj a
pustíl se hned do povětří. Ale produkce skončila
Špatně. Zdá se, že p. inženýr příliš se odvažoval,
coš mělo sa následek, že aeroplan s výše asi
15 m sletěl i se svým pánem do titoého pole a
značně 8> poronchal. Aviatikovi se nastalo olo —
až na trhlé kalhoty. V nejbližší době postaví také
inženýr Číbák svůj baugar na pardabském letišti
a bude ta podnikati vzlety. Dle výroků snalců je
pardabské letiště na vojenském cvičišti velmi spů
sobilé k podnikům aeronanticzým.

Bezcitná sarovest mládeže. Pětškolo
odrostlých chlapcš vybralo v neděli mláďata kosů
v polabinách a za živa jim rospárali břicho a vy
tahovali jim vnitřnosti. To je aurovost bezmozná.
Tak smutného zjevu by si měla konečně všimnoati
veřejnost, kdyt příslušal orgánové jsou na takoroa
Spustlost malomocní. Pak ge divíme, že v okolí
pardubském, druhdy na ptactvo tak bohatém, vy
hynali už všichni téměř slavící, drozdi, brhlící
atd. Bezeitná mládež jeat horší nežli němá tvář.

Posvěcení rolnické školy a ©.k.
ústava ka vzdělání učitelů v Kutné
ieře. — (Dokončení.) Při návštěvě J. Exo. ojdp.
biskupa dra Josefa Doubravy nutno poznamenati,
že starosta p. Macháček byl týž den vzdélen kválí
neodkladným záležitostem. Z radnice odejel njdp.
biskup do kaváren, kdež v nádvoří promluvil
k důstojnickému sboru a mužstvu plaku. O4
hod. vykonal návštévu ve školách reálných, z nich
odebral se do velechrámu ar. Barbory a posvětil
nové reliefy sv. Cyrilla, Methods, Václava, Voj
těcha, jímiž křídla hlavního oltáte rozšířena a do
plučns byla. Pak ještě navětívil o. k. krajský
soud a c. k. hejtmanství. V sobotu dne 21. kvétna
eloušil nejdp. biskup v 8 hod. ráno slavnou ponti
fikální mšl svatou v chrámu sv. Jakuba, po níž
zapěn bymnu:: „Veni Creator Spiritus“; po tom
© slavném průvodu ubíral ee k nové velkolepé
budově c. k. ústavu ku vzdělání učitelů. Při mši
aw. i průvodu zpívali chovance: ústavu řízením

hrál ředitel kůru p. Aut. Ledvina. Přesné cír
kerní skladby sváděl, že oba pánové pečlivě
dbají předpisů o církevní hudbě. — Svěcení kříšů
vykonáno v aule ústavní přeí oltářam, jejž za
půjčila ct. firma Emanuel Bělský. Pak promlovil
nejdp. biskup hlaboce založenou řeč o vzdělání
lidstva ve znamení sv. kříže. Pan c. k. zemský
školní inspektor dr. Kaňka promluvil pak jménem
c. k. vlády, načež c. k. okres. hejtman dr. Pecka
jménem stavebního komitétu odevsdal budova ře
diteli p. Vladimíra Mikanovi s přáaim, by vychá
zeli sní učitelové proniknucí duchem náboženským,

Exzeellenci, přejímá nov.u budovu a přednáší
krátce dějiny vzniku i rozvoje ústavu právě vy
svěceného. Jménem svým i celého sboru- ačitel.
ského slibaje, žese vynasnatí, eplniti naděje v ú
stav tento iladené, Brdočně k tomu vybísí avé
kollegy i také chovance ústava P. starosta Ma
cháček pak poděkoval c. k. vládě, še vlastojm
nákladem badova tak nádhernou vystavěla a že
odstoupila obci bývalou budova t.zv. Hrádek, jež
cáleží mozi nejvzácnější historické i amělecké pa
mátky kutnohoraké Trojnásobným provoláním slávy
Jeho Veličenstva a hymnou rakouských národů u
končena vlastní slavnost, ale všichni přítomní Be
trvali a vyslechli ještě očkolik hudeboích a zpěv
vých čísel, jež provedli v tóže aule chovanci c.k,
ústava učitelského řízení svým učitelem hudby a
spěva p. Janem Jeaderou. — Několik daj trvala
pávátěva Jeho Bisk. Excellence v městě našem,
ale neradi loučili jsme 8e, když v sobotu odp. o
3 hod. odjížděl do Prahy ke koasekraci nejď. p.
biskupa Litoméřického. Bvým vlídným vystupová
nim a něžnou láskou k chudině a dítkám získal
sobě Jebo Ercellence přízeň všěach vratev ob
Čanstva, což dokazovala četná účast při všech po
Bvátoých úkonech, ačkoliv ve všední dny konány
byly. Královské horní město Hora Kulná doká
zalo, že upřímné váží sí svého vrehníha pastýře,

nkázalo se hodným sla předků, kteří právě
v Kutaé Hoře tolik překrásných pomalků | avé
zbožnosti vystavěli.

Čáslav. (Slavnost Božího těla za
přizalvého počasí | ačkonána byla s před
městského kostelíka av. Alšběty, přivábilaveliké
maošatví lidu do našeho města. roi s Nejsy,
Srátostí činil iesposantní dojem. O vzorný pořádek
pečoval polic. komissaf p Bayer a svlááť chvály
hodno jest, še letos podařilo se konečně odstraniti
osen zlozvyk trhání e lámání větví, zdobících jed
notlivá oltáře. Z členů městské rady súčastnili ne
čtyři s p. porkmistrem JUDr. Zimmerem. Všechna
Jim čest, že nedají se zastrašiti planým křikem a
ošantělými výtkami od povinaosti, která jim nejen
Jako repraesentantům katolického města, aleijsko
zástupcům patronéta přislaší. Podobné třeba po
chvalně se smíniti i o našem hasičském sboru,
který v plném leska slavnosti této obcoval. Prů-
vodu sáčastnili se vedle spolku 8r. Ludmily a
Křest. vzdělávacího spolka i p. vysloužilci s mést
skou budbou. Hlavuí částí slavnosti doprovázela
tlsařskou bymnou kapola o, k. zeměbrany a posádka
vojenská výstřely.— Volby do městaké rady
konány byly ve středu 25. května u přítomnosti
B4 nových aástupců. Počet městských radů roz
množen byl na 8. Zvolení byli: za purkmistra p.
JUDr. J. Zimmer, sa náměstka p. Fr. Minařík,
býv. obchodník, majitel doma, sa rady: pp.
Jeřábek J., mějitel hótelu, Lobeč J., obchodník,
Masil A., puškať, Procházka F., statkář, Stoupa F.,
majitel krahovky, MUDr. Tosat K, lókat obr. a
školní, Žatecký A., obchodalk. Volba p Stoupy
opakována byla po třikráte, noboť silná menšina
kandidovala proti němu p. Tetřeva, ingonienra a
teprve, když tento po druhé volbé prohlásil, te
místo toto by přijmonti nemohl, zvolen p. Stoupa.
Zdá se, že v oorém zastupitelstva octnula se
značná opposice, která dle dosavadní konstelace
bade tvofiti asi třetinu všech zástupců. Bude-li
čilá, zdravá a npřímná, na škodu obce to jistě
nebud“. Překvapilo, de hned v prvém zusedání
nebyli přítomní p Lhotka a p. Zástěra. O oba
vedi ge zaačný boj, a protouž s vděčnosti k vo
ličům neměli by sanedbávati vážnou tato povin
post. P, Lhotka jest síce nováček, ale p. Zástěra
už dříve více scházel v obecním zastupitelstvu než
zasedal. Suad to nebnde zase stará 8 ROVOU.—
Z kruhu záloženského členstva dobel
nás dotaz, co že se to stalo. če lotos tak zvaná
záloženská mše sy. odpadla. Odporidáme, še proto,
jelikož nebyla objednána. Kdo a proč to uóinil,
nevime. Je-li to počátek tobo nového reg.mu, 0
němž před volbami do záložny 8+ tolik mlavilo,
to se členové nejlépe dozvědí dotazem na příslné
ných místech. Kdybychom po tom Bami pátrali,
mohlo by se vytknonti něco jako zištnost a té
jeme příliš dalecí. Oatatně každý peněžní datav
nejlépa ví, co mu ze starých zvyků slouží k pro
spěchu a k nabytí nejširší důvěry. Oo te při tom
dostávalo žebrákům, to doufáme nahráteno bude
v jiné formé.

Katolickým voličůmv onově nad
Doubravou ! Chcete,aby při obeeních volbách
svitězili ti, kterým náboženství jest věcí aouktro
mou, kteří chtějí rozluku manželství, roslulku církve
od státu a volaou Školu bezaáboženskou? Choete
ty,kterým nic svato neol, ktofí vám sem přivádějí

ajny e Haídky? Chcete, aby svolení byli ti, jich4
bobem ja Masaryk? (Chcete mít va svém čele ty,
kteří na vás volali při schůzích četnictvo a kteří
vás udávali u úřadů? Choete, aby přirážky stouply
zase na míra nejvyšší a aby mosolů vašich uél
váno bylo pak na podporu účslů protikatocických,
ústavů a spolků bosnáboževských? Cacete, aby za
mozoly vaše předpláceny byly časopizy nevěrecké
pro čítárau? Chcete, aby v obcí katolické vládla
vámi hratka jinověrců, nevěrců a bezvěrců?.- Ne
chcete!! Nuže všichni do jednobo jděte k volbě
a ukažte sřou sílu při nastávajících volbách! —
Zdat Bůh! .

Slasti rolmilkovy. U rolníka Jos. Tačka
v Rečicích u Skatče sloužil čeledlo Jan Loubek.
Práce jeho za mnoho nestála; proto měl menší
plat, ale rozličné přídavky, tak že byl honorován
víc, než zasloužil. Byl věsk dtván proti zaměst
uavateli. Pondvádě velice rád pil kořalka, snadao
we dal popudíti. Věera pak, když hospodyně byla
v poledne samotna doma a ve ohlévě dojila, při
Šel na ni, strhl ji na sem, kopal © dapal po ní.
Tloukl blavou její o dláždice; zkrátka stloukl ji
tak, že byla brůza podívati se oa ni. Účast 8 ní
je v celém okoli veliká.

Poděkováni. Důstojaému©Pánu, panu
Aloisu Tylfakovi, administrátorovi v Černouáku.
Při nemoci a úmrtí mého drahého syna projevil
jste, důstojný Pane, tolik otcovské lásky a do
jemné péče, še považují za svojí povinnost vzdáti
Vám nejvřelejší diky. Zvláště děkuji za každý
krok, který jste k lůžku nemocného učinil, příná
deje nejen slova duchovní útěchy, ale i pověžité
podpory, jakož i že jste zesnulého doprovodil k p>
sledníma odpočlaku, nežšdaje ani nejmenší od
měny. Nechť Vám tedy za vše odplatí sám Bůb.
Mne jako evangelíka velice těší, že jsem se pře
uvědčil, jak obětavý jest katolický duchovní,a
myslím, že i katolíci se mohon radovati, Že mají
tak dobročinné a horlivé knéžstvo. V Čerailově,
v čerrnu 1910. V. Sklenka, otec.



Čes. Třebová. Dne 10. červns pořádá
odbočka Všeodb. sdružení výlet na Robův kopec.
Toto výtečně volené místo budiž jmenovaného dne
dostaveničkem všech našich přísniveů i abratře

aje spolků. Za nepříznivého počasí odkládá sevnost o týden. Věe bližší osnámeno bude pla
káty, které platí jako pozvání. Na shledanou!

— Výbor.
Obsadí se místo mimistra u to místo

ministra šelesnic po dosavadním ministru Vrboví.
Tak zní nejnovější správa z Vídaě. Odchod jebu
uvítá národ náš a radostí, neboť dobu jeho vlády
dá se krátce charakterisovati slovy: postup Ger
manisace na všech stranách. Chystaná reorgani
sace správy c. k. státních drah má vídeňský ces
tralismus jen ještě více utužiti. Proto odbor české
společnosti národohospodářské v Chrudimi svolává
schůzi na neděli dne 12. červos 1910 o 9. hod.

dopolední do velkého sálu muses v Obradimi.ze bude mobutnýmprotestem českého východu
proti germanisačním choutkám nepřátelské Vídně.
Program schůze jcet následující: '1. Stanovisko
českého národa k chystané roorganisaci správy
c. k. státních drah. Referuje předseda Slovanské
Jednoty, Hšský poslanec Fr. Udršal. 2. Systema
tické vytlačování českého živlu z o. k. státních
drah. Referuje říšský poslanec Fr. Buříval. 3. Po

máry drab místních k o. <. státním dánstránce tarifární, dodávkové a národnostní. Refe
ruje přednosta místní stanice Fr. Borovec. Nechť
se Čechové všech politických stran dostaví ke
schůzi v počtu co nejčetnějším|

Ledeč mad Sázavou. Dneó. červnabyla
Sde agrární schůze, na níž řečnil taky-katolický
kněz p. Kroiber; účast u přirovnání naší schůzi
byla velice slabá. Celkem bylo 126 osob, byla
te ustavující valná hromada mládeše, ale mládeže
bylo poměrně málo. P. Kroiher ee činil jen což;
na odpolední schůzi volal: „My plníme řádně svoje
náboženské úkoly, lépe nežli ti, kteříž se nad nás
katolictvím vvnášejí.“ A- bylo to viděti! O schůzi
v Ledči zvonilo právě poledne a milý Kroiher za
pomnéěl,že je taky katol. koózem a na modlitba
si ani nevspomněl! Dle toho jsme poznali, že má
náboženské přesvědčení víc v ústech, nežli ve
ekotcich že omamuje lid jako ostatní agrární
mlovkové, S agrární stranou jde to valem s kopce,
ami sto Kroiberů jí do bývalé slávy mopomůžel

Městeká spořitelen ve Vysokém
Mýtě vykazuje za měsíc květen 1910: vloženo
na knížky K 288,166-17, vybráno K 28791569,
vloženo aa běžný účet K 22.8686:44; vybráno K
89.554-64, zástatek vkladů na knížky K 5,472.450 13;
na běžný účet koran 1,202.436'28; úbrnem K
6,67488541; hypotečních půjček vyplaceno K
3287476; aplaceno K 3.79390; zůstatek hypote
čních půjček K 4,512.306-66; směnek eskompto
váno za K 45.84844, aplaoono K 37.893475, zů
statek K 661.911-33; do jiných ústavů vloženo
K 829.884-10, vybráno K 223.772'57, zůstatek
vkladů v jiných ústavech K 1,220.296.23; cen
ných papírů v zásobě za K 2,881.740'18, záloh
lombardních K 10.700— b, botovost pokladní
K 20.395-99; obrat účetní a pokladní za čes od
1. ledna 1910 do 31 kvétna 1910 K 17,811034.77.

od dror fofografestojí pouze

Různé zprávy.
Nastolení mového mejdp. biskupa

Mtoméřického Hogra dr. Josefa Grossa
konalo ce slavnostně dne 5. t. m. Mezi slavnosle
ními hosty byli: nejdp. opat P. Albán Schachleiter,
Fr. br. Tbuo, starosta Litoměřic dr. 8l. Fauke, atd.
©slavnostním dou projevil nejd. arcipastýř vřelou
lásku k duchovenstva obojí národnosti a ke kato
lickým organisacím.

Uetivá prosba mavoledůst. pány ja
bBilanty, kterým popřál Pán Bdh letos oslavit
Zbleté, 40- anebo SOleté výročí posvěcení na kněž
ství a na důst. pány, steří letos alaviti budou své
„kněžské prvotiny. Jednota sv. Methoděje ve Vídni
obstarává svými duchovními v sedmi kostelích ví
deňských české služby Boší, ovšem v šesti koste
lich je jí to pouze v neděli a ve čtvrték dovoleno.
Toliko jeden kostel vídeňský jest jejím — raději
řekněme culého národa českého majetkem, v němž
po celý rok, tedy i ve všední dny české služby
„Boší = pobožnosti se kovají. Kostel ten a část
kláštera, který dříve náležel řehololkům Nejev.
Vykupitele, zakoupila Jednota sv. Methoděje za

„milodary svých příznivcův a za přispění svého
šlechetného protektora + Jana hraběte Harracha
-sa 620000 K. Obnos ten zaplacen až na 190000
-K; dluh tento vázne ještě na kostele tom a klá
šteře; oprava kostela a úpravakláštera vyžaduje

-přes 20.000 K, takže v celku Jednota $potřebuje
-910.000 K, aby kostel, jediný to úplně český ve
Vídni, byl prost dluhu a aby důstojně národa če
ského byl opraven. Jnbiles a prvotiny kněžstů
Jdu zajisté jamá'né du: v živote kučžském; tu

knězrádtendos oslaví,vděčenjaszatyveliké
milosti, jichš se muod Pána Boha dostalo, mimo
řádným způsobem — buď nadacemi anebdary ns
bohumilé účely. K tém zajisté patří též český
kostel vídeňský. Jednota sv. Methoděje slouží ne
jenom lidu českému ve Vídni usedlému, ale i tAm
tisícům věřících ze všech diecásí českomoravských,
kteří jen po jistý čas meškají ve Vídni; prosíme
anažně a uctivě, abyvadop. jubilanti a dpp. novo
avěcenci z vděčnosti k Bohu pamatovalí téč na
tea veliký dlah a na úpravu českého kostela ví
deňského a tak pomohli ten dluh zmírniti a kostel
náš důstojně opraviti, — Za jednotu ov. Metho
děje Tom. Blaba, t. č. jednatel, český kazatel a
zpovědník.

Halleyova kometa opčí „na obzoru.“
Plakovník nd tvrdí v pařížském časopise

„Gaulois“, fe Halleyova kometa bude viditelna
teprve v srpnu. Výpočty bvězdářské prý byly me
správné, protože jejich předpoklad byl gravitační
zákon Newtonův, který dle náhledu Marchandova
zakládá se na chybných představách. O vlastním
pojetí přičinil Merchand několik poznámek, jež
naceni badou učepcí proskoumat. Celoa theorii
prý ohlásí, až potvrdí-li se výpočty jeho skuteč
ným příchodem komety buď v arpau nebo v sáří.

Verna „dosavadní pozorování problásil Marcbandza klamná.

, Bvrepské umiversity. Cose týče počtu
universit,stojívEvropěúaprvnímmístěNěmecko,
které jich má 21 e téměř60.000 poslachači, Italie
má sice také 21 universit, ale počet posluchačů
uedosabuje ani 25.000. Třetím státem je Francie
8 16 nniversitami, pak následuje Anglie 8 16, Ra
kousko e 11, Rusko s 9, Španělsko 8 8, Švýcary
se 7, Holandsko s 6, Belgie me 4, Švédako s 3,
a Rumunsko 8 2. Data jsou vzata dle úředních
zpráv z r. 1908 a téhož roku navštěvovalo: ui
versity francouzské 32000 posluchačů, rakouské
30.000, anglické 265.000, italské 24000, ruské
28.000. Ostatní univeraity mají 6000 až 12.000
posluchačů.

Jak draho přišelanglickému ná
rodu pohřeb krále Ednarda, vypočítává
anglická hospodářská revne „The Economist“.
Praví, že mimořádný avátek, jímž den pohtbu
králova byl, zoamená pro hospodářství národa
znamenitou — úkoda. Po celý den pohřbu totiž
ustel všechen hospodářský ruch. Obchody byly
zavřeny, továrny nepracovaly, ba ani hostince ne
směly býti otevřeny, ač v Londýně byly ohromné
zástapy zuavených a vybladlých vonkovanů. Jest
pravda, že lidé předem věděli, že den bude svá
tečním i obstarali avé nákupy v předvečer, alo
při tom přece ochromení peněžního obratu bylo
ještě pořád tak ohromné, že prý je možno páčiti
ztráta výdělků jen v Londýně na 46 milionů K.
Připočte-li se k tomu obchodní ztráta venkova,
stál prý pohřeb krále Eduarda neméně než 144
miltonů K. A to ještě není všechno. List vypočítává,
že nastavěl ztráty obchodu a průmyslu při odbytu
barevných látek letních daleko nemohou býtí vy
váženy zvýšenou poptévkou polátkách smutečních,
takto i tu nastává veliký deficit. Vshledem k témto
ztrátám hospodářským, končí list, byly veliké ná
klady na pohřeb samy holou maličkostí.

Příchozím a lázeňským hostům do
Lahačevie! Kdo chceslacino a se vším poho
dlím vLuhačovicích pobýti, toho upozorňujeme na
hótel „Viktoria“ našiače p. A Zichy. 21 pokojů.
Osvědčená, výborná a laciná domácí kuchyně. Po
voz při každém vlaku. Litovelské pivo. Každý
bude spokojen.

Společnom výprava ma slovanský
ajezd do Sefle ve dnech5.—16. července t. r.
dílem lodí, dílem vlakem (Vídeň, Prešpark, Buda
pešť, Mohač, Petrovaradin, Bělehrad, Baziáš, Ada
kaleh, Zelezná Vratá, Somovit, Sofia (3 day), Niš,
Bělebrad (1 den) atd.) pořádá Alois Klaus, učitel
s Spisovatel v Chradimi. Poněvadž i dunajská
parobiavební společnost i- ředitelství státních bal
barských drah poakytly výpravě větších slev, sta
novena cena celé cesty z Vídné do Vídně vl tě.
na lodi a 9 IL tř. vlakem i se stravou toliko na
125 K. Přihlášky do 25. června, £. r. se zálohou
20 K přijímá pořadatel, jenž na požádání zušle i
podrobný prospekt deló cesty.

Českoslovanská záložna vy Praze
(Spálená uliče 9.) koncem květns vykazuje: členů
216, upsaných podílů 435, aplavených podílů:
20.847-— K, vkladů na kníšky a běž. účty korun
806.641-48, zápůjček: K 269.133-61; obrat peněžní

n: K 491-396-44; peněžní hotovost korna696 61.

(Zasláno)

Katolickým abiturientům!
V ardcí Čech, matičce Pra-e, událo by se, žo

každému Čechu bes rozdílu smýšlení a přesvědčsní
musí býti volno, blase. Vádyt boroací, vlastenecká
láska váeoh Čeoků mítí k ní m proto kašdý Čacb přeje
si jen jednou aspoň v žití spatřit tu draboa naši ma
tička, poněvadi se domnívá, če v obnisku voškoré
lésky české nemůže býti ni sákmita nějaké sobeokosti
Ši povrašivosti.

A přec| Jak sabolí našo české ardos, kdyš onu
nosrašivost darkoo, 000. sobeckost nenecnáma ci jdi

také protijinému a ktoma Slovenu| Jakým odporem
jeme jati nad bezprávím, ješ stíhá Slováky se strany
Maďarů, jak mocným stenem ssápěla matka Slavie,
kdyf zasazena jí rána v Černové| Věeobenčeský tisk
obrátil se proti tomnto beapráví; přítomaost však u
kásale, še nejen Maďar, ale| je sohopen po
dobné nespravadiivosti.

Jak známo, příšli do Praby ne universita kato
ličtí Slovinci a salošili si vlaatní spolek „Dan“. Přál
bych Vám vidět ono radostné vzrušení, jež plálo
v ardcích nás všech při ustarající valné hromadě a
pak při večírku, kdy širší veřejnost měla přílešitost
na vlastof oči viděti ono nadšení. Byli zde Slovinci,
Poláci, Charvati, Čechové, všichni ti opojení vzájemnou
láskou Slovanů na podkladě víry Kristovy ni netodili,
že najde ze české erdce, ješ by hledělo atlumiti tento
krásný šár. A našlo se| Vádyt toto nadšení, tato i
dešiní práce katolického studentatva mrzí nejvíce ne
G+rmány, ne Maďary, sle bratry Čachy — ovšem po
krokáře. Nemohouce se sami avca sobeckostí a po
deztivavostí ničeho dopracorati, útočí nízkým způso
bem, s oyniemem jim vlastním ns naši práci, před
at(rajíce boj pokrokový, protiklerikální. Jak bolno je
každému — netoliko katolíků —ale i každému Čochu
— Slovanu bez rozdíla přesvědčení, když vidí, jak
český, slovanský časopie, pokrobářský „Čas“ štve ©
vypovídá boj Slovincům zde v Praze! Od výše stojí
poslední český člověk v zastrčené horské vesničce nad
intelligenty pokrokáři! A shodují-lí se s tímto štva
ním všichni ti, jiš isoa soustředění kol „Času“, zdož
nejsou to titéš Maďaroni, proti nimě českýtisk posl?
Příjde k nám Slovan s nejprve ae mu „Čas“ podívá
ne kabát, je-li katolík, paž korabáč a smrakat! To
Vámi nehno? Vaše České srdce pohostinetvím proslulé
a tím soublasí? Slarný Kolláre, pěvče slovanský,
sadrž jedovaté dípy, mířené do vzájemnosti, jiš jsi
opěvoval a tak borononě si přáli! — —

Katoličtí abitarienti 1 Boj ae přiostřuje. První
stráde se arasily. Volám k Vám proto:

Přihlašujte se jiš nyní do Č. Ligy Akad.
(Praha II., Voršilská 1.), tam hledejte všechny
tnformace v příčirě bytů a studia vysokoškolského;
ubašťe, še osájemnost slovanská na podkladě víry
Kristovy svítění |

Ph. St. Relniš Jan.

. (Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 4. června 1910. 1tl

plenice K 15:00—1600, šits K 10-40—1100, jedmono
K 9-60—10-00, prosa K 00*00—00'00, vibve E 12"n0
aš 00-00, hrsaku K 34'00—00"00, ovsa. K 620—6*70,
K čočky 2400—00'00, jahel K 3500—00'00, krap K
18-00—40'00, bramborů K 440—500, jetelového
semene červeného K00*00—0000, 1 hl. jetelového
semínka rusk. K 000'00— 00000, máku K 26'00—
30.00, lněného semene K 00:00—00'00, 100 kg
titaých otrub K 1400—00900, 100 kg pěeničných
otrub 14'00—00.00, 1 kg másla čerstvého K 3240
až 300, 1 kg másla převafeného K 0:00 — 000,
Lky sádla vopřorého K 3'40-—-300, 1 kg traroha
032—040, 1 vejos K0*'05—008, 1kopa oerele K 0-00
uš000, 1kopapetrželeK00'00—00,1kopakapusty
K0'00—000, 1 hl olbule K 700—-9-00,1 kopa drobné
zeleniny K 1-00—500, 1 pytel mrkve K 6'00—800,
1kopa salátu 1"00—1*40,1 kopa okurek K 12—20, 1
bečka šrostek K 0-0--0'0, 1 hl jablek K 00*00—00* 00
1.hl brašek K 0*00--00'00.— Na týhodní trh
v Hradci Králové dme 3. června 1010 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 191 hoktol., íta
250, ječmene 37, ovsa 866, prosa 1, víkva 4, hra
ohu 0, čočky O0,krap 10, jahel 4, jetelového sw
mínka 00, olejky 0, máku 0. — 3) Zeleníny:
patriale 00 kop, cerele 00 kop, kapuaty 00 kop, cibule
0 bl, okurek 26 kopy, saláta 350 kop, mrkve 8 pytlů,
brambor 155 hl, zelí O kop, drobné zeleniny 200 kop.
— 8) Ovoce: švestek 0 boček, hrašek 00 hl, jablek
00 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 7 kusy
podsvinčat 385 kusů, kůzlat 9 kusů.

Listárna redakoe.
Hořice. V příštím čísle. Prosíme o poshovění,

ježto bylo nutno uveřejniti mnoho dřívějších dopisů,
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Akciový kapitál

Josefaké náměstí. palác

000.000-— knížky vkladní 1 úno vložení Provádí veškoré obobcd
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Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesí depe
ruěitš veškerékostelníA snášínía to: monstrance,kalichy,

cibáře,nádobky, Deaténky,pacifkály,
ptá jem výrobykroPadP
prdí vp nd hd Btarépřed
mět opravuje v původní intenci a

EOR OK e stžběí neboproti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílé na u
kázku franko bez závoznosti koupě.
Vše s0 posílá posvěcení. Prdes ruční.

Skladveš a nn klenotů,jako: řetění
mlok „onto jídelníATRNÍ6:stříbrařeké

e
protony,OLO vědyna skladě.

Sterůsto, říbro ©drokokomybvpuje ta nejvyššíosmy

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Vetřech dnech
vyléčíte každý se zárukou mnoho
nemocí vnitřních osvědčeným lékem

8 na př. žloutenku, nemoci šalad.u $a ledvin, přihlásíte-lise pouze
korreepondenčnímhstkemnaadresu:

JAM CELER,
Cč. v restanracíAdalbertina,Hradec Král.
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Spořitelní

a úvěrní ústav
na Pražském Předměstí

(Eradeo Králové LI.)

přijímá vklady na vkladní knížky a běžný účet4 —4.
Eskontuje směnky, devísy a 1 za pod

mínek nejvýhodnějších.
A4? Gírovéúčty. 2

Poskytuje půjčky všech druhů sa úrok nejmírnější,
svláště úvěr osobní.

—$e Zálohy na cenné papíry. «—
Obstarává inkassa směnok, dovis čeků, kapenů

a tažených losů.

— Směnárna. Zkud

Ústav podleházákonné rovisi jednotyzáložen.

nz vyšlo!vyšlol

PL NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM !!

jsou světoznámé Jihnprosté
MARŠNEROVY ŠUMIVÉ
LIMONÁDOVÉ BONBONY
(chuti malinové. citronové, jahodové, třešňové a
mařinkové) ku přípravě znamenitého osvěž

lihuprost. nápoje.

Všude k dostání, kde jsou plakáty s ochran.
známkou,jié je opatřem 1 košdý jedu.

bonbon.
Roční výroba 60 millionů knsů.

LU-SEN, parfamoje dech. MLAIROM, nej
vzácnější lahůdka nové doby. BOUOHÉES
A LA BEHESE,PEPPERMINT- LOZEN

GES.
Veškeré druhy ČOKOLÁD MLÉČNÝCH,
RU VAŘENÍ 1X POCHOUTKOVÝCH

výtečné jakosti, nejlevněji nabízí

První česká akolováspolečnost továren
na orientálské cukrovinky a čekoládu

na Král. Vinohradech

A.
dříve

Sklady:Ferdinandova třída (Plalýs)

MARŠNER.
Václavské mám. (proti Primasům),

Vídeň VI., Theobaldgasno č. 4.

Továrna na cottagová americká

též evropského systému

w Hradel Králové.
Skizdy:

Budapešt,VIII.karJózsal
' korát 16 =. — Prala,

Služební výkaz Fodlandory4. 44.—
jako příloha k žádosti o kvinkvenálky V0RoVT,Kariakierv

(dle Ord. listu č. 3., str. 92

dostati lze 1 kns za gb — 50 kusů Cenu y slorma s
za | zší až

v blákupské knihtřskárně Nojníššíměsíční lod
v «

0000 P. T.dachovenstrauvláštalvýhody 7 sHradeoHradec Králové,
je Největší K.: naleznete
a nejlepší Bi ©máméto Palackéhotř,80,

A DOJSŮ P odberníka proti Grandhotelu.Grandhotelu.

ž Určitě cc:kjarníalotnízkuste"
PFovárnísklad lněnéhoa bari. zboží!
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Lalovkérády:
Výbavy pro zověsty!



-„ Příloha
Vlastenol.JŘ

M'orí se dnes moobo o vlastenectví, kde
kdo mlovía pracoje pro vlazť, jen ta má na
sřetelí; běda tomn, kdo se opováší říci a na
psati pravda o svých předcích, pravda smat
nou, še i odi ohybovali a že právě my takc
výdh ohrb máme se vystřibati. Hned vpálí se
ma va čelo znamení zrádce národa, protože
nelichoti, ale líčí nožem chirorga různé nešvary.

V malém obrázku ukážu, jak před 70 roky
pro vlast pracovali prostí lidé, třeba jim slovo
vlastenectví asi málo bylo snámo.

Na dolním konci Vel, Svatcňovic (dnes je
to část Malých Svatoňovic) v okresu úpickém
býval dlouho veliký statek Kultův zvaný „Valy“,
od náepu a valu, jež dodnes jasné ukazují, že
zde stávala značná tvrz, Řůsnými děleními
dobrovolofmi i násilnými je statek dnes roz
dělen na noho menších. částí. Při jedné ta
kové dělbě dostal František Kalt asi ve dva
cátých letech úděl 36 korců při allnici od
Úpice. S dlaby začal, hospodářství si všímal
málo, ale zato tim více býval hostem v Úpici
v pálence žida M. Což divu, že živnost měla
přijítí na bubem — a majitel s četnou rodinou
byl na mizině.

Protože sestru jeho měl batňovický rychtář
František Řezníček, bylo nalébáno na něho,

abypomohl. Ten však, maje četnou rodina poprvní žené a peněz nemaje žádných, Švakra
vytrbnouti nemohl. Společným úsilím příbu
senstva Kultora i majitele pálenky úplcké dal
ge však konečně pobnouti, že usedlost koupil
pro syna svého, aby čvakrovi i dětem zajistil
výměnek a tedy nejnutnější výživu. Jinak by
prodejem naceným ani toho 8e jim nedostalo.
Na zaplacení však peněz neměl a musil sústati
dlužen skoro celou částku. Žid M. nenaléhal
na oplacení.

„Jak bych vám, pantáto rychtáři, nepočkal|!
Já penízeteď nepotřeboja; jen mi podepište,
te jste mi dlužen a zaplatíte mi úroky a bude
dobře“, pravil M.

Rychtář podepenl a klidně přemýšlel, kdy
a jak asi dlab bude uplácet. Hned to ovšem
nepůjde. Vždyť má syna na stadiích, dcery se
badou rdávat, ale M. elíbil, že počká,

Minalo půlroku, nastala zima a v Batňo
vicích ná rychtědostali nečekanou návětěvo.
Šrakr úpického kořalečníka P. = Náchoda
přišel se vší zdvořilostí a po pěkném úvodě
předložil překvapenému Řezníčkoví splatnou
smědka.

Záložen nebylo, ani ústavů, kde by se
honem peníze sehnály. Spěchal tedy Řajníček
do Úpica pro vysvětlení porušeného slibu.

„Já jsem usi, pantato, oemobl pomoci“,
žid se kroutil, „byl jsew dlužen švakrovi, ten
nutné ipusil míti peníse a tak jsem mu V u6
enázích dal aměoka. Víte však co? Já maelm
sitra do Náchode, přijďte tam, promlavím se
Švakrem, možná že rám počká.“

Druhý den šel Řezníček se strachy do
Náchoda. Žid P. nedal ee pohnouti, aby počkal.
Musí platit sboží, ponízo míti musí. Kdyby oc
saplatil, poškodil by ej úvěr, musel by platiti
hříšný úrok a tím by přinesl velikou oběť.
Poškal by, leda by Řezníšek ton úrok sám
zaplatil. Ohes-li tedy, ať jen podepíše novou
eměsko, na kterou ee jako dluh přirazí ten
úrok, jejž on musí jinde v nedostatka peněz
as něbo hraditi.

Lé5 byla chytře nastračena,ale Řezníček
nebyl ochoten do -ní vlézti, věda, že po půl
roce s ním týž nebo jiný žid započne oše=
gmetnon hre snova, až by 80 ocitl v koncích,
"jakošrakr Kalt. Brámil se tedya podepsati
odepřel. Tauma hrozil žid, že mo dá prodati

mejetek, aby přiší ke svému. Všecky prosbyrychtářovy byly marny, žid jej čluo dál více
nataloval na skřipec, aby strach a hrůzu v něm
zvětšil a tak do svých osidel jej dostal, až se
vytasil se eprostředkujícím oávrbem úpický M.

„Je mivás, pantáto rychtáři, líto, protože
jsem vás do tvho tak trochu sám dostal, kdyš
jsem vás matil ke koupi Kaltovy živnosti, ale

vakr, jak vidíte, nemůže cí pomoci, site by
měl škoda. Ale vy sl můžete saadno pomocí
sám a ještě vám peníze sbudon. Nedávno by:y
a vás na podzim bony na horách a ta páni
obdivovali ee vašemu lesu a jeden « nich řekl,
še by bned dal 30000 zl. za něj“ (Byl totiž
les vo výměře62 koreů krásně zrostlý pýchou
Řesbíčikcovou v širém okolí.) „A tu byste mohl
les prodat a já tu koupi sprostředkoju, abych
napravil své provinění. Ohcete?"

s“

cích, ti uchovalí statek přes vá'ku třicetiletou
3,pedmiletou, a já bych teď ho prodal pánům?
Ne, nikdy . 0

„Jak chčeté tědy“, di P., „do tří dnů mi
na sámska vyplatíte směnku, nebo. prodáte los
a budete míti peněznazbyt.“

je Z:

Jako liticemi štvén hnal ce Řesníček
domů. Tam se v rozčilení sotva sestavil, sby
sdělil šeně, oč se jedná a pak spěchal do losa
a tam brodě se vysokým sněhem, loučil se
s krvácejícím srdcem 8 každým stromem.
R. 1609 přišel předek jeho z Podhradí vizm
burského, sakoupil teohle statok a přes všecky
hrůsy válečné achovali jej neporašený otcové
jema. A teď on, bídný, nehodný, mé tu půda
sradit, prodat jak. Jidáš. Prstem budou teď
na něj ukazovat sousedi jako na zrádce. Otcové
v hrobě se obrátí, až ten ekvost zelených hor
ských strání lesních vyrván bude z mozolc
vitých rakou českého sedláka. Dva dny běhal
skoro zoufalý po lese, až se pokusil ještě jednou
prosit P. o shovění. Ten však zůstal tvrdým,
neoblomným.

Na mysli skleslý šel tedy do hospody,
aby se najedli, neboť byl až vysílen a cítil, že
se o něj pokouší nemoc. Sedí v koutě v ho
opodě, když tu k něma přistapuje pán a ptá
se: „Frano, copak tu děláš?“

„Ale jé vás, pane, neznám.“
Ty še mě nesnáší Co jsi se mno sa

darmo navozil do Prahy a na hospodách za mě
uaplatil, když jsem ještě studoval! Teď jsem
ta na zámku justiciárem a vím, co ti žid na
drobil. Paseme po jeho šmejdech dávno, teď
ho skřípno. Neměj strachu! Jdi domů, a zítra
přijď ke mně časně, peníze ti opatřím, ubys
měl žida čím u mne pak na kanceláři vyplatit.
Chceš-li ai adělat žert, jdi třeba před stáním
joště žida prosit. Budou oba čvakři tady.“

S veselou vracel se batňovický rychtář
domů, kde zatím po vsi se již rozhlásilo,

protože tak mnohý a něho nalezl obživy a po
moci v oonsi a neštěstí. Znali jeho lásku k zdě
děné půdě a teď vidouce, že kus půdy draho
cenné má býti straceno z jeho rukou, cítili
sami ztrátu s ním. A jako on u věřitele zvolal,
že lesa neprodá, tak i celou vsí jediná ovládla
myšlenka: „Les se nesmí dostat do cisích
rukou! Rychtář pomáhal nám, pomůžeme jema“.

Týž pojídal s chutí kyselo s brambory

jeko nejvzácnější pochoutku, kdyš tu začali seoěma do statku trousit sousedi: sedláci, ba
ráčníci i podruzi a bes dlouhých okolků nabí
seli mu, co každý kde sebnati mohl peněz, aby
tak společnou pomocí chránili rodnou půda
proti vtírající se cizotě.

Nezdržel se již hrdý sedlák a oči se mu
zamžely. Již odpoledne viděl, jak pomáhá stu
dovaný pán z vděčnosti za prokázaná dobrodiní
a z lásky k české krvi, třeba ge opačným jed
náním mohl zapsati v přízeň knížete, a žádný
by ma toho nevytýkal, ano mnozí by ho za to
chválili. Teď však viděl i ten chndý lid, který
ani vlastního došku nemá, jak shání kde jaký
krejcar, aby společným úsilím velkou dokázal
věc — zachráníl půda ne gice vlastní, ale jako
by vlastní milovanou. Se slzami v očích jim
děkoval za dobrou vůli.

Den nato časně s rána ještě znovu dělal
pokorného, ale jiš líčeně. Zaovu šel s prosíkem
na P. Ten však jist jsa svým vítězstvím, byl
tordší, nežli předešle. Ještě v kanceláři znovu
prosil oba Švakry společně, ale P. rozhodně
prohlásil, že si peníze jinde nemůže vypůjčit
a míti je musí, počkat nemůže.

„Prodejte les, s máte rázem peněz vlo než
dosti“

„Ne, lesa neprodám, ale tebe, žide, vy
platím“, odvětil mu nyní sedlák e výsměchem
u na stůl sázel peníze.

„Pantáto, já vám počkám, jak dlouho
budete chtit“, volal rozčilený P. a strkal pe
níze pryč od Bebe.
-——„Tak už můžoš čekat? Dobrál to roz
hlásím všade, aby si na tě lidé dali pozor, ale
spolu jsme domlavili. S Pánem Bohem“

Tak před 70 roky o vlaatenectví nemlavili
naši předkové v pohorském koutě nu národ
nostním rozhraní, ale vlastenecky jednali.

Jateligent neměl na mysli přízeň panstva,
vide, že by se té přízně došplhal ke škodě
jiných, tedy národa. A- jaku v něm, tak i vtěch
nevzdělaných vesničenech skutkem osvědčila
so myšlenka: Nás všech povinoostí jeat uchovat
sobě navzájem a tím i národa vlastnictví|
Praví vlastenci. A dnes?

Věda a umění.

Kurs pro pěstění litargického upěvu
od 19. do 20. srpna roka 1010 v Praze
v klášteře omanuském koná se pro učitele
spóru na paedagogiích a pro ředitele kůrů, jak
vysvítá z výnosu c. K. místodržitelství v Praze
a 3. června 1910 č. 140.210. Výnos ten praví:
„C. k. ministerstvo kultu a vyučování oznámilo
výnosem £ 25. května 1910 číslo 17.801, že dle
zprávy presidenta c. k. akademie hudby a umění
ve Vídni (s 28. února 1910) jest projektován ndp.
opatem Schachlejterem v Emauzích v srpnu 8—12.
denní kura pro církevní hudba, jenž jest přístupný
učitelům hudby na učitelských ústavech a ředi
telim kůrů (Chorregenten) ... Učitelům, kteří
se súčastní kursn, dostane sv k jejich žádosti ze
státních prostředků stipendií, aby jim umožněn
byl v Praze pobyt a cesta do Praby. Připomíná
se však, že jest počet stipeudil obmezen. Dle růz
ného pobytu něltele hudby jeat pro jednotlivé semě
stanovena výše stipendií od 80—300 K. Ředitelé
kůrů podejtež přihlášku, žádost, na c k. mini
sterstvo kultu a vyučování adressovanou, prostřed
nictvím farního úřadu konsistoři ihned, poněvadž
lhůta vyměřena jest c. k. místodržitelstvím do 10.
Června 1910.

Oznamujeme, že tato vyhláška došla nejd.
konsistoři královébradecké opozdéně, tak že nebylo
možno v- pravý Čas příslušné interessonty infor
movatí. Doufáme tudíž, že šádosti i po dni 10.
Června budou přijímány. Buďtež zaslány z naší
diocése prostřednictvím nejd. kongistoře králové
hradecké a to bez meškání.

Kulturní jiskry.
Vysvědčení straně Hasarykově dává

snovu pokrokář dr. Chalupný, který se od mast
rykovců odětěpil, velmi nepěkné. Píšemimo jiné
v „Přehledu“ dne 26. května: „Nemobu Masary
kovi v otázce židovské přiznat, že by byl mým
vzorem. Jen v jednom ohledu jej uznávám za 0
riginálního 6 nedostižného: v dovednosti, s jakou
sůstává společnou| autoritou (ří směrů vespolek
tak nepřátelských, jako jsou sionisté, čeští židé
© Rozvoje a němečtí židé z Prager Tegblattu,
Nenes Wiener Tagblattu a Nene Freie Presse...
Doufal jsem, že po jistých reformách vyvine se
s této (masarykovské) strany organisace dobrá.
Co přirozenějšího nešli poadější můj odpor proti
realiamu, když jsem soznal, že ona důvěra má
byla bláhová, še realism reformy schopen není a
že právě Masarykova osoba je největší překážkou
nápravy, protože jemu tento stav jest milejší než
pořádek a kázeň, která by se vztahovala i na něho
8ama? Povně jsem věřil v jeho (Masarykova rez
lismu) „křesťenstvi“ a jeho „mravní sílu“ Dnes
po Masarykově prohlášení Macharova Říma sa
naše české kredo a po Masarykových i Herbeno
vých aférách posledních let patrno, že tyto pod
klady mého tehdejšího „realisma“ byly illasoraf
(klamné). . . Máj „realism“ byl poubou předsta
Vvu mou vlastoí, který jsem nějakou dobu pod
vlivem suggasce Masarykovy mylně stotožňoval se
skutečnosti,a která, kdyžmi pozdějibělmospadlo
a očí, ukázala se v pravé pudobě jako zjev pod
statné různý od „realismu“ skutečného... Zkrátka:
již před Herbenovou aférou nastal můj rozlom s re
alismem, jejž afóra urychlila. Hned po prvních
banebných vystoupeních Macharových jsem ge ve
řejněodřekl jeho, jako Herbena; v Masaryka jsem
ještě věřil a během aféry jsem ho navštívil. Nebyl
doma, ale jeho brzký projev v vs to zviklal
mé illuse o jebo charakteru. (Co zbylo, dorasil
Masaryk svým slabošským, ačkoli zchytralým vy
stupováním na sjezdě důvěrnízů 17. prosince 1905
(na němž se jednalo o korunách sebraných na
mostecké sirotky —pozn. Oba ) a chováním v obou
processechklerikálních počátkem roku 1906...
Napsal jsem do Přebledu odmítavso kritiku jeho
stanoviska náboženského... a tak jsem 8e 8 ním
rozešel definitivně — na témž poli mravním a ná
boženském, které kdysi mne e cím nejvíce blížilo.
Masaryk neodpověděl veřejně, chtěl o tom „disku
tovat“ soukromé. Já, znaje už dubře jeho způsob
diskuse, jsem to odmítl a vd té dobyjsem 40 vy
hnal všem stykům aním.“ — Véra velice zajímavé !
Vlastnosti, jaké př-ěltal Masaryk se strojeným
rozhorlesím církvi, vytýkojí meserykovské straně
sami její bývali stoupenci. Opakojí tak jen to,
©ojsme my dávno důvodně tvrdili, když titóž lidé
ještě za každou cena chtěli zůstati slepci.

Kam to spějeme?
Napsali jeme v předminulém čísle „Obnovy“,

že protináboženský sločin spáchaný na Příborsku,
nebyl dílem okemáitého slobného vsplanatí, ale že
pracné rosmlácení dvou kamenných křížů bylo
předem dábelsky pilně rozváženo. Nové správy o
barbarském zločinu dávají nám zcele za pravda.
V „eihelňáku“ konali válečnou porada 800. demo
kraté: dva Kutáčové z Vesky a Marek s Prcha



Jova, Usněsřiše, Ze sbodí s mosto doLubiny sochu
er, Jana Nep., která stojí na mostě mezi Příbo
rem a Klokočovem. Fanstikové ae zapřisábli při
svém „kuiturním“ snažení, že druh druha neopustí
a nevyzradí, i kdyby je to životy stálo a docela
j šivoty jejioh fen a dětí — Tento mocný „čest
ný“ závazek Jest věra cbarakteristický, Kdy tací
lidé tak obětavě a ailně se zapřisabají k vůli pro
vedení nějakého úmyslu šlechetného? Iou — vý
teční žáci Ferrerovců a ruských zákeřných revo
locionářů! — Před 10. bodioon večerní tito no
sitelé pokroku se posilnili kořalkon a přirasili
k soše av. Jana Nep. Leč byli vyrušení pozdními
chodci, tek če se dali na útěk, Ale mosleminaká
zuřivosť v nich neochladis. „Nábradou“ bosli se
do polí k hukvaldské silnici a vymatili ve barbar
sky na soše Panny Mario a na dvou kamenných
ktižích. Valentin Kutáč byl již třetího dne zatčen;
prozradil bo totiž kabát, který byl potřísněn bar
vou čeratvě natřeného rozbitóho kříže. Spolapa
chatel Marek v smutném očekávání neblahé sku
tečnosti utekl se k židovskému advokátoví mo
ravsko-ostravskému dru Haasovi. Pak si zakázal
reaolotně všeliké návštěvy četnictva. Ale úřady
se ueulekly hrdé pózy surovcovy. Když pak byl
Marek zatčen, edělil, že byl k sločinanaveden od
Kutáčů. Na otázku, proč to učivili, odpověděl, že
chtěli klerikálům udělati „čvandu.“

Když nedávno pořádal příborský „Sokol“
přednášku Herbenovu, pravil předseda „Národní
Jednoty“ prof. Písecký: „Ty zástupy, které dnes
ge sem sešly, jsou mí důkazem, že i na tom tem
ném Příborsku počíná svítati.“ Ano — rudý tisk
na Příborsku ozářil velikým bengálem forrerovské
bandity s nadchnul k podobným hrdinským činům
hunské kultury. Masaryk nazval pokojné katolíky
čeroou bandou. Chcete-li ho však vybízeti, aby
jednou otevřeně a určitě promluvil proti stále se
opakujícím banditským činům rudých a jiných vol
nomyšlenkářů, mluvíte stále do dubu.

Pokroková „Škola měšťanská“ v čísle 9 na
psala: „Dne 19. ledna byl nucen učitel N.na po
kračovací škole průmyslové v K. odstraniti s vy
včování učně pro stálé a vyzývavé vyrušování.
Učeň nepostál na chodbě, ale rozběhl se domů a
matka zvěděvší, co Be jejímu dítěti stalo, cítila se
uraženou. Rozběhla se do školy, ale nikoliv ku
správci školy, nýbrž čekala na chodbě v přízemí.
Bylo právě po vyučování. Učitel N. svedl učně
dolů, šel do sborovny, aby si tam uložil věci, ale
jakmile vyšel, vyřítila se naň matka dotyčného
učně, pohybom ruky shodila mu skřipec a pak
svými nehty dvakráte přejela mu po obličeji a to
s takovou rychlostí, že učitel, byv překvapen, ani
k obraně vzpamatovati se nemohl“ Proč jenom
„Škola měšťanská“ nejmenuje matkn i bocha plným
jménem? Kdyby 8e jednalo o klerikály, pak by
nebyla jistě tolik šetraá. — Došlo k souda gřed
krajským soudem v Chrudimi. Matka odsouzena
do věsení na 14 dní, hoch pak na 4 neděle, pro
tože před soudem lhal.

Na gymnasiu Viktora Emanuela v Palerma
odehrála 8e vzradující tragedie. Když professor
Ghelli, přednášející v sskundě latina, vstoupil do
třídy, přistoupil ke katedře student cídonní a 0
elovil jej: „Musite mi změniti nedostatečnou snámku
s latiny na dostatečnou l“ | Professor odpověděl:
„Budie příště pilnější a pozoroější, a pak Jistě
nebadete míti nedostatečně.“ Student potom vy
trbi s kapsy revolver, výstřelem srazil profossora
ksomi, a potó usmrtil se ranou do srdce. Zranění
professorovo je smrtelně. Sidonni zanechal dopis
svým spolušákům, na jehož obálce jent napsáno:
„Otevřiti až po provedené vraždě.“ Vykreslena
tem omričí hlava. Hle, moderní mládežI

Ve Věelné u Čes. Budějovic v nocí se dne
19. na 30. květen zpustošena socha sv. Jana Nep.
Vylámány plaňky, tvořící dvéře do kapličky, kvě
tiny roztrhány a zmačkány, záclony rostrhány a
svázány v neforemné uzle, klekátko odnešeno. Ovšem
protikatolický vstek měla hlavně pocítiti nooha av.
Jana. Jelikož však vyhození sochyté bylo velice ob
tižné, byla aspoň otočena zády -ku vchoda. —
Z Chradimska se nám píše: „lu nás pokrokářské
barbarství se smébá. Soše sv. Václava na mostě
vytrčena z ruky korouhev 8 takovou silou, že
prety socby v půli přeraženy. U kašny ne Novém
Městě urašeny některým uličaikem parohy jelena,
stojícího vedle sochy av. Huberta. V parku pod
aminěnou kašnou jest aucha sv. Jana Nepom. O
slavnostních doech avatojanských byl sde vystaven
velký obraz, představující svržení ev. Jana N. do
Vltavy; tento obras byl ukraden. Kdo jsou vin
niky? Kdo tak vandalsky ničí socby avětod? Ti
lidé, kteří jsou k tomu vychování fanatickoa zlo
bou volnomyšlenkářkých tiskovin,“

Dane3. června odsouzení agrární pustošitelé
kaple čehotické: Učený pan právník Pospíšil do
stal dva měsíce těžkého žaláře s jedním postem
týdně, Vysloužil tutéž porci a Večeřa Gtýdemní
těžký žalář a týdenním jedním postem.

Jak se zachovává mascarykovská žurnalistika
k bunským takovým slotřilostem? „Čas“ dne:8,
t m. nazývá rafnované zločince, kteří u Příbora
tak spustlo řádil, „nepřičetnými ubožáky.“ — Tak!
Nové násvosloví. A místo co by takovou slodi
nost i ty, kteří kol avádějí, rázně odsoudil, vrhá
se na katolický „Ostravský Kraj“; ten totiž zcela
správoě poznamenal, že by spíš měli býti do kri
mibálu zavřeni forrorovětí vychovatelé takových

Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. 8.

přijímá
vklady os 11, úrokbervýpovědi,

„ 49, „ 830denvívýpovědí,
„ 4%, „ e60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje =:

Sociální besídka.
Soc. demokratileký »reformníc a »rovo

luční« švindl. 8oc. demokratický tábor jsa
pevně spoatán poručnictvím židovských kepi
talistů, markýruje boj proti velkokapitalisma
pouse ryčným hrdlem. Jakmile přijde k roz
hodnému okamžiku, kdy mají předáci dokázati
svůj hněv proti kapitalismu prakticky hlaso
vacím lístkem, hrdinní lvové utekon jako
plaché kočky. „České Slovo“ napsalo o po
sledním zaječím skutku rudých hrdinů: „90
cišlní demokraté zasazovali se veliceo to, aby
v rozpočtovém výboru byl rozpočet co nejdříve
projednán, a aby se co nejdříve dostal do
plene, tak še by vláda nového provisoria ne
potřebovala. Jejich posl. Seite silně pro to lámal
kopí ve schůzi klubovních předsedů. Již tato
péče o rozpočet vlády je neobyčejně nápadnos.
Ale na tom není dosti. Soc. demokraté pro
vedli v pátek v rozpočtovém výboru věci da
leko horší. Při hlasování o rozpočtu minister
stva železnic absentovalo se (vzdálilo ae) jich
totiž pět. Sociáiní demokraté vídělí totiž, že
vláda je v úzkých a že při malé presenci (pří
tomaosti) třiceti členů rozpočtového výboru
má většina oposice, k níž patří, ovšem jen dle
jména, i oni. Nuže, aby vláda zcela jistě ce
svým železničním rozpočtem prošla, odkoman
dovali sociální demokraté pět svých členů z vý
boru a rozpočet ministerstva železnic byl pak
přijat nepatrooa většinou. — To však nebyla
ještě celá ostuda. Sociální demokraté obětovali
i své vlastní návrhy, podané posl. Tomšíkem,
v nichž tento žádal svýšení některých položek
pro železniční zřízence o několik milionů. Tom
šikovy návrhy padly následkem nepřítomnosti
sociálních demokratů a sice poslanců Prokeše,
Beera, Rennera, Seitze a Pittoniho. Pro Tom
šíkovy návrhy hlasovalo použe ostatních 5 80
oiálních demokratů a dále poslanci Choe, Šrá
mek, Šillinger, Kotlář, Staněk a Ploj. Z tobo
1echf železničol sřízeuci posoudí, jakou soc.
demokraté 6 nimi hrají komedii. Raději Tom
šikovy návrhy nechali padnooti, jen aby tím
nezpůsobilivláděnepříjemrostaaby vládane
zůstala se svým rozpočtem v menšině.* — A
jak se chovají rudí k připravovanému sociál.
pojištění ? Velkoprůmyalníci naříkají, že by jim
vzrostla přílišná břemena. Soc. dem. jim nad
bíbají různými opravami předlohy, jen aby
e8mo pojištění se hodně oddálilo Když pro
padli 60 avým návrhem na zamítnutí okres.
výborů, pracují s jivými na překážkách. Děl
motvo můše viděti etele jaanéji, jak jest v ru
dém táboře od slov ke ekoutkům daleko,

| ko (A-obpažnýdlní„Úkoly sócji
tiký"

o SepsalDr.Fr. Reyl. kuúx $S o ořepontý00s
109, sleva a tranko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.

o

C0
Mistr

truhlářský,
Bterý se vyzná ve všech pracích do oboru toho
upedajících a zvláště dovedně hotoví

umělý nábytek
a práce kostelní,

rád by se usadil v některém českém městě, kde
by takového odborníka bylo potřebí.

Prosítodišvid.Auohovenstvo a
clěnékatolické spolky o laskavé:

"informace, kde by se mohl s úspěchem usaditi.
i Příslušná udělení račtež zasílati na admi
i nietrací t. I. J
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KONCESSOVANÁ

INFORNAČKÍ KANCELÁŘ

| PNEL BUER, VRIDEC KRÁLNÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

" I SOUKROMÉ, DŮVĚRNÉ, :;PŮJČKY
NA HYPOTÉKY I ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

"BEZ RUČITELŮ.

LORLERRTVRTRANZDÝH

V úvěrníspolečnost,zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradol
= (proti Grandhotelu) +:

přijímá vklady na kníšky==za 49 až 5%=
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»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.

Objednárky vyřizuje Bisk. knihtiskárna vHradei. KrálovČ“
Odchodem dosavadního ředitele kůra do činu

služby učitelské uprásdnilo ae

místo

ředitele kůr
farního chrámu Páně

wDobřenicích.
Farní osada čítá 1318 duší, příjamz nšív

18 korcé debrých polí. ae stodolaa a štolový
poplatků. Vyučování hudbě přínese příjem redlej

Žádosti čo15. 6ervenesbnďtež podány
farzimu úřadu. —

Pp. + maletěnz Soverozáp. deáso.
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Doporučujeme==

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitas“! v HradciKrál.,

jenž založen jaa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomocí, 24 dobu svého trvání během necelých
9 let vyplatilv 12 případ.úmrtí celkem 18.575 K,
sískev 805 členů. Jak děkovná dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpore v době nejtradnější
jeko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše 6 šeny od 24 dodě let,
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápimé
jednou pro vědy jest: do 30 let 2 E, do 40 let
4 K, do 45 let 10 K. Každý člen 80 zavazuje, že

splatí při úmrtí spolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď ákonitým příbuznýmaneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
boru za svého živola osnačil

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záraku svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vylončen.

Duchovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými peněsi neživil své
nepřátele, nýbrž nám sebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek. „Gharitas“ v Hradci Králové.

Dr.Frant.ey) Váci.aB EA
XP 8DX(95 9D 883X

ŽJan.Horák,
i -—soukenník'v Rychnově nad Kněžnou
X sadjájna požádánívždy x

dle roční salsony kollekci

mejnovějšíchdruhů„pravých
š vlněnýchlátek

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

4 sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než tfice*iletého působení.

$ Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

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

X865 085 X CODX B63X GSB

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporečuje závod svůj voledňetojnému dacho
vemsfvu a sl. patronátním úřadům k opratování

a přezlacování
oltářů, knzatelen, křížových cest

1 veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma s růsných předmětů venku se nalenajících za ceny mírné. Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

vron elohu a„ovedení čistě uměleckém.vuji úp bezplatně a
píústnímu"odnásí dostavímse napožádánítaktéž

bez nároku ma osstovné.

valných ..: race a hros

ORP*>Závod založen r. 1894, "M

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
zemských. R

:
i
s

NajKetojné jší Biskupské koneistoriumrálové ověřilo mne dodávati

praváE ořrodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak azasílám v soudkách od
25 litrůvýdo: Lissánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litr po60, 68, 72, 80, 90bal. a

výše franko na každou stanicí

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

V HUMPOLCI.
Mnoho pochralných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenniky.

W
Uznaný za Rakosaku:voor a nejlevnější nákupní pramen v Rakousk:

kola, paraman
prádle, praporů. příkrovů, koborců a

kovovéhoČagkásh, o ve výrobnách jmejstaršíhosávodu v o. a k. dvorníhoKo evatslo

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

obra ne? E rosken a od čen —ové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběrufranko. „09

Adretování vědy doslovné se vyprošuje.

|= ——,

| Kněžské kolárky a náprsonky!

Í
Klatovské prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravat — Deštníky — Kapes
níky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní hřebenové soupravy a jehlice
do účesů turbenových a pod. sboží na

bízí modní a gelanteraí závod

Fejsl £ Byčiště
— Hradec Králové, Diradolní ulice. —

1

l

l

l

a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
cbýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obsíarám též ko
vovénádoby, kříže

„* t d.| Videň,
je | VII o.,Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
i (protokolovaná firma) :

Hlv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Feškudly, faráře vo Yýprasktisleh) |:

| doporučuje P. 1. věledůstojm. duchovenstvu [i
; svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
8všech kostelních paramentů,

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

Kdo!
chce míti dobrou a levnoukrytinu ať novou
neb opravenou starou, obrať „ces důvěrou na

%irma

rant. VotrubaFrant
novýodborný závod pokrývačskýa'asfallérsvý

wHradci Erál,
Čelakovského tř. 2307., přízemí,

kde bade každý solidně obelonžen.

2000 o2|o00000|o000|t00000

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.

Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

- Stran 722.. í Cena 4 K.
< . ( «

000000|0000|0000|000000
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vchod K 870. Pře Hopel
ponorná OSD

s obýbanóho Sedátkanašrosbu
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a jiné, v nejmodernějším provodení

SW“a v cenách nejlovnějších “U5
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

FOTOGRAFIE

tí
nejlepší při oemáshnojpřízmivijších dodává

cís. král. dvoraí a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
mm Hradec Králové, Adalbertinum.mm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubonců.
Skupiny svatebčanů.

MaždV
trpící nějakou, ať stálou či časovou chorobou,

o „Ohraňtesizdraví“,
kterouzdarma a vyplacené zašlc:

dosef Brožek, Michovka,
p. Halá Skála.
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pohřební ústav
:a zasílatelství:

kradec Králové,

SBS GG100GDSTÁ
KRAM„ DÍLNY

Nabídky firmě

KV,Okuharský,HradecKrálová,|

[kplele „objednáte-Jivinéné.
átnaširtinky, látkyna roby,

x

Gráfova kostka
velejemné

za 6 haléřů
nůástano1 na dále vrehelem

dokonalosti.

Gráfova kostkadema D hal.
předět daleko každou napodobeninu, o demž
jediný pokus přesvědět!

velkovýr. požív.R. STEYSPAL, Pána vrt eaz;

nh

Důstojní pání dachovní se uposorňují, že ve
volice krásné krajině

OB“ se prodá "již
DOOUDLEK,

po případě i pronajme.
Detasy zodpoví

farní úřad v Slatinanech
u Chrudimě.okolo

K6P AKA

Jediná zahradní

uvnitř Hradce Králové

v Adalbertinu.
ad králové6 P zpm

OChvalněznámá kuchyně.
Obědy v předplacení od 1 K pošínajíc.

O přízeň relectčného obecenstva prosí

AmnaSteraborgová,
botellerku.

vo
Truhláři - 
1 křest. sociální
ve větším počín se- přijmeu.

Přihlášky přijímá

< VoeodbororéSdražní
" Ařeťanstého dělnice přo"AMLČeské

w Hradei Králové.

JanNd
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
ZeDLÍ

m Mmbu| Brzá

oken kostelních, ff (KS

PRAHA-I, KE (Aany

č. 146 at, Malá Karlova |% VÍ »

ul. čís. 29nové blíše Ma- X a

léhonáměstí,dřívepřesM

60 roků na Malém ná

městí pod Joubím) dopočaje

movýchod nej Ce
šíhoaš kbohatému/i- z
PUralnámu Provodení G 1- um

siceú se čelesnými| (15"K
rámy, síťčm, vsaseními. "
Veškeré rozpočty, aklzsy | odborná rada bezplatně, beze

vší závaznosti kn definitivní objednávce.
ORP"Nesčetnáveřejná| písemnápochralnáná ("ij

Založeno roku 183.

Učedníka
na klempířství u

Ant. Fišer,
klempíř v EXradoi Král.
O.

„Založenoz.1660.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvy
doporučuje se

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

k S agníchkoste! 16stříbra,
bronsža jinýchkorů,odn
Jednodulšího do nejskvostu
šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vie přesně, člstě a d:
Bhotovujese v mé vlastnídílně.
jsa ručně, čímiumošněno
mi dodati veledůstojnéma du
chovenstvu práci trvalou a.
oměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Piskopskou Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jen v ohmí.
ulatím za ceny velice lovné..

Veškaré opravy nádob ko
stolních se ryuile, řádně a.

v% nuoěy posvěcené.
hole sb
wezašlou.

"Ohmášímkostolom usdse olást bnapřirdaěORP“Staodporudenísčestnýchnazáníporace.JB.
Prosímvoledástojnédnobovenstvoo laskavoupřízeň.

a důvěraSpočkánu Ger domácímu.Bom VSE or prírodní7
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Nová volnomyšlenkářská práce.
Věru, velice stkvělá! Zavilý protikatoli

cký fanatiomue a bezasdné hrabání peněz! To
jsou hlavní dvě příznačné známky té činnosti,
která prý má lidu pomociI

V Italii provalil se veliký skandál. Usta
vila se „protiklerikální“ společnost pro posta
vení pomníko epolopracovnici itelského hrdioy
Garibaldiho Anitě Garibaldiové. Nyní po třech
letech stále častěji se troueily dotazy, co se
stalo se sebranými tisíci. A, tu konečuč správce
poklada plakovník Elia prohlásil, že ze eebra
ných 30—40.000 lir nenalezá se v pokladněnic,
poněvadž jich správní rada ožila k různým
sdministračním výdajům. Kdo tedy chce
někomu sbírati na pomník, ať napřed složí
aspoň 30.000 K k vůli „předběžným výdajům“.

Horší skaodál zaznamenává denní tisk
z Francie. Již dříve jsme vyslovili podiv, že
posod není v kriminále žádný z těch, kteří ú
ředně přivtělovali skonfiskované církevní jmění
táta. Vždyť přece i jednoocí zcela jasně vi
děli, že likvidátoři kradou beze všeho cíto.
Jestliže někteří za úřední práci si počítali
machem více, než co stály odbadnaté větší
statky, tu přece měl se dělati pořádek ihned.
Teprve nyni, když wfra dovršena a nádoba silně
přetéká, trochu se mrzotou záležitostí hnulo.
Soudní likvidátor Dues při likvidaci několika vel

ý ukradl s jmění odhačmutého čtyři
millionyfranků. Proč tolik mohl sbrábnoati se
vší drsostí? Viděl j sně, jak zednářeká vláda
jest k svým oddaným služebníkům shovívavá,
A pohleďme, jak ce ještě páni 96 zlodějem
tim mazlili! Když propaklo odůvodněné ob
vinění, nařízeno prozkoumání účtů Daezových.
Leč ustanovení znalcí účetnictví velice vyše
třování protahovali. Když při drahém detření
byly odhaleny veliké podvody, žádalo státní
zastupitelstvo o vysvětlení (!) — Doesa. Ten
vjišťoval, že do 24 hodin opatří obnosy, z jichž
promrháví byl vlastně již asvědčen. A páni
misto co by detrandanta byli ihned dali do

FEUILLETON
O chometách neboližto vlasaticích krátká

a grantovná exp.ikaci.
Přemýšloje Mikuláš Daóioký Kutnohorenais, sch

starodávní.

Službu svou vzkazují všechněm krajanům
milým a jim se poručena činím, Není vás tejno
zejisté tovařisi poctiví, že hvězda jakási divná,
ocaseté opěty na vokolku nebe západního šourem
na pravo od Venuše hvězdy po několik dní pořád
sběblých času večerního spatřína bývala. Aj, již
tuto bvézdu bludici mudráci zkoumaví všelikterak
jsou šacovali, fotografie neboližto kontrfekty její
botovili, 2 šíří 1 2 délí ji coulovali, svétlo a bu
stotu její jsou chutasali a divné věci o ní před
povídali.

A já to znám, že diváčkové zvědaví jsou se
schukovali a skla na vokolku pozlacená na očích
svých vsbůru obreceli; a dokona některací skla
v troubelích dlouhých i baňačých (v perspektích
čili dalekobledích) skrytá do vejšky jsou upínali,
aby se podobou té hvězdy dobře ujistili, Hvězdáři
uměli, učenější nad Valdštýnova hvězdopravce
Seniho, summou blaboce přemýšlují a tím se trudí,
jací vokolci hvězdu tu roztodivnou, chometou
zvanou, na obzor náš jsou povýšili.

A opěty chutné chometa jiná, kteroužto
Halleyovou zůvete, na nebi jseně se zjeví. Aj jiš
nyní trlkové zmateční, vrtláci mozku zkormouce=
ného a baby čarodějné bublavé hrozné věci o její
moci a oučinku prorokují. O zkáze ukrutné ble
kotejí a brepcí, jen aby fortelem smyalu chatrného
před jinými zbohadarma poblyskli. Mluví jak děti
rozumu nenkrouhaného, aniž. smyslům svým plně
důvěří. Bohdej by šprechéři ti blekotní proroko
vání prázdného a plískání necbutného ostavili]

Již mi tudíž otázku pokládáte, co by cho
meta byla, jaké by v ní bylo přirození a moc.
Nuž povím, co jsem skrovným rozumem a pozo

V Hradci Králové, dne 11. března 1910. Ročník XVIInserty se počítají levně.

Obnova vychází v pátek vpoledne.
ném

vasby, čekali. Teprve, když v slíbené lhůtě
peníze sebnány nebyly, dyl Duez dán do cblád
ku. Již několik měsíců dřívebylo snámo, še Dues
kradl ve velkém a teprve nyní byl satčen|

Nu — snad něco svému kollegovi jiní
likvidátoři ze svých přebytků přenechají (mají
na to peněs dost), tak že se pak s plooo hratí
peněz Duez lebčeji vykličkoje. Jestliže by mu
nie nebylo darováno, mohl prograzovati různé
věci pa svó kollegy.

Volá se v celém vzdělaném světě: „Za
chovejme staré památkyI“ Leč semita Natbao,
římský porkmistr a francouzská vláda ze za
vilébo protikatolického fapatismu takové pa
mátky ničí. Ve Francii v tom aměru jest zvlášť
horlivost veliká. Katolíkům kladou se pře
kášky v opravách starších kostelů, jen aby se
nalezla chytrácká záminka k boření „nebez
pedných staveb.“ Na př. v obci Ciogueux v
okresu Oiském žádali věřící,aby vzácný kostel
z XI. století mohli na svůj náklad opraviti.
Nebylo dovoleno. Naopak dne 22. února pod
věž etavby „hrozící sesntím“ komandovaní
vojáci vložili dynamit. Zapálen doutnák, hrc
mová rána — ale věž stála bez hnatí. Patrno,
žo staří katolíci francoozští stavěli důkladněji
a | pootivěji než ochamtiví | inženýři | ny
nější třetí republiky. Vědyť při poslední
povodni sbořila se nedávno teprv postavená
hradební vojenská zeď ve délce několika kilo
metrů pro hanebné slabé základy. © A staro
bylá krásně stavěná věž odolalai dynamita.
Tadiž poté provedené zkoušce pevnosti vložen
dynamit znovn. Nosý ohlušnjící třeskot, ně
se všecko chvělo; věž se roztrhla, část epadla,
ale drubá část stála majestátně dál. Svatyně
rozmetána teprve drabý den. Moderní rafino
vané barbarství prováděno za hlasitého pláče
věřícího lidu.

Bylo naprosto dokázáno, že Ferrer byl
usvěděen s níských na ja
jest 6 © sedndřské Francii krimínál. Zcela pod
vodným předetíráním vylákal Ferrer oa dvou
ženách obrovské penóžíté samy. Spekoloval na
burse s jinými chamtivci, kteří tyli z mosolů———————-
rováním svým, čtením v plsmích rozličných i jinak
obsáhl.

Předkové vaši dávní různo o chometě uva
kovali; mrtvá-ji či živá ta bludice, pověděti ne
uměli. Jedni, že by metlou na pokolení hříšné
byla, silně dakazovali; jiní, že válku předpovídá,
mocně tvrdili. A opěty jiní, že toliko úrodu zem.
skou vysouší, hubí a v nic obrací, s bližními se
hrdlovali. Vejzlící inedochůdčata holobradé) a šti
páčkové tlamaví fortelné posmíšky ze šprochů těch
jsou sobě tropili; chtěli tomu, že by chometa
ohňové koštiště byla na všecky buby čarodějné,
utrhačné, kteréž ni mrtvým pokoje nedají.

Já pak tímto běbem explikací o přirození
chomety učiním. Slovutní mistři a bakaláři blu
bokým přemýšlováním to jsou vyzkoumali, že by
chometa neboližto vlasatice měla hlavu včlice 0
hňovou; kterážto na vokolku svém loktuši jako
by z pavučiny, řídkou, tolikéž plsmennou míti
má. O dloubém ohonu jejím různo hvězdáři soudí,
Jedni cht.jí tomu, by byl z plynu ublíku zvaného
složen; jiní umnými instrumenty vodík v něm čijí,
jiní zase perspekty a brýlemi svými vodík nebo
kterakýs písek kovový ve chvostu dlouhatánském
pozorují. Kteraké materie jsou se v obonu opravdu
shromáždily a v jedno scbukly, k tomu odpoví
dejte 4 o ium asudte jiní lidé, smyslů blubších,
vtipu jadrnějšího. Jakož to dobře vím, žt posa
váde nižádný amrtedlaík kusa chomety sobé ne
ukrojil +7 iy materie z gruntu a z tlízka očima
a rozumem pokoštoval.

Jaká mire z šíří i z délí chometě přináleží, o
to se prou a trdlují do těchto čas i mistři rozumu
náramréhc, Všaktě to věrně za jisto pokládat:
sluší, že svou délkou vlasatice | mnohonásobné
cestě = Hradce do Střebše se rovná, kicrakkolivěk
pouhému oku «dé se, že by chometa jediné né
kolik loktův z délí byla. Di někteří, že by pout
nice ty zářivé pětmecítma tisíc mil délkou přese
bovaly. Nižádný mistr tesař, krajčíř ni geometr
posaváde dobře chomety oepřeměřil. Než noví
geometrové jit pilně cho:ty couiuj:, loktují, me
trují ; všelikteraké staré fabule v příčinětéto právem

chuďasů. Ale na volnomyšlénkářské pobledce
u nás šířené čteme doslovně tuto lež. „Jméno
Ferrerovo stalo se sonznačuým se jménem
přítele lidu.“ Tak se balamatf veřejnost.

A pod pláštikem oslavy Foerrerovy štva
se dál. Z nenávisti proti církvi tvrdí volno
myšlenkáři, že kříž zesnrovoje lidskou mysl.
Ale ze Smiřic rozletěl se najednou žalostný
nářek do „Časo“, „Podkrkonošských Rozbledů“
atd., že bylo zakázáno představiti v biografa
zastřelení Ferrerovo. Majitel biografo si tam
hleděl odělati předem velikou reklamu ozná
mením s:(mku popravy Ferrerovy. Z c. k. bejt
manství královédrorakého po oznámení četní
ctva přišlo nařízení, aby si dříe majitel bi
ografu licenci dal vidovat pro příslušný okres;
jinak se ma nedovolí pořádati představení,
obraz pak popravy Ferrerovy předváděti vůbec
se zakaznje, Hejtmanství totiž vědělo, jak za
takých příležitostí poštvaný dav vůči lidem
pokojným si počíná. Jestliže šířili volní my
slitelé drzou lež, žo smrt Ferrerova jest dílem
Jesnitů, že kněžstvo docela na kazatelnách žá
dalo hlava Ferrerova, pak nejsou ničím pc
divným ječivé randály, osnované proti pokoj
ným katolíkům,

Po rákazu začal v pokrokářském tisku
fanatický pokřik. Pealo se vášnivě proti „kle
rikálním deannciantům“, otiskovány vzdechy
o „černých srdcích, černé káře Říma, černém
spřežení, vše podrývající společnosti, havraní
chásce, černé noci“ atd. Prý „kněžské řamoslo“
brzy vezme konec, Jen byly rozpaky, na kteroa
určitou adressa děber kalu vychrstnouti, po
něvadž řemeslní lháři věděli, že žádný kněz
ani jicý rozhodoý katolík majitele bi grafu
peadal. Aspoň ce tedy musila vyšťárati nějaká
záminka ku štvaní. A nejlepší při všem jest,
že sám majitel bioskopo (dle zprávy „Čecha“
z 6. t. m.) se vyjádřil: „Prosím, to játemobras
o Ferreroví nemám, to jest jen k vůli reklamě“
Tak! Patrno todíž, jak za ovedených okolností
sjíždějí fanatické blesky do hlav katolíků, kdy
koli státní úřad zcela svéprávně bez dotazu
kohokoli snaží se zapověděti věci, jimiž davy———————
za nic neváží. To ještě dodavkem véděti sluší,
že plyny v jádru, loktuši a ohonu husté a jasné
psprslky z dáli náramré na zeměkouli naši
mecí. Komukolivék explikací tato nejasná a da
remní býti se zdá, nechať samochtíc do výše vzlétne
a sám všecko osobné grantovněji zhlídne; já ni
kterakž mu v tom nebráním.

Než vy již tážete se, v čem by moc chomety
pozůstávala. Tu světlejší a jistější promluvení a
vejklad učiním.

Hvězda bloudivá, Halleyova zvané, zetně
kouli naši na všech placích znamenité zhbřěívati
bude k utěšeníčku mnohých a k bolestivým ste
skům málokterých.

Chometa rybníky tak oteplí, že spatříte
místo nich rybí polévku teplou, mastnou. V tů
ních mořských už takou polévku soliti netřeba,
než můž to býti, aby ji chlemtal jedenkaždý jako
dokona připravenou. V menších rybnících dna
mělkého voda rychle vyprchá a tráva sedm: lcktů
z výší ihned povyskočí jako u Babylonu, města
asijského,

Slívy karlátka již v květnu jak v sušárně na
stromech se usuší a zkrabatí, podzemní plodové
(jako zemčeta. řípy a mrkev) pod zemí se upekou.
Kdož by koliv položil doutník (roztodivně sto
čené lupení kořenné véku nového) na rozpálený
kámen, ibned bez křesadla a síry dýmati mocné
zepočne. Máslo již přirozené převařené aelka pro
dávat kvapně bude a sýrec jak homolky a chléb
soldátský v čásku skrovném ztvrdne.

Povětří tak náramné se rozpálí, že dosti čí
niti bude všem chodečkům mdlým, by jim mosky
nevysušilo. Ano oebezpečenství veliké nastane, že
mnohé mozky připraženy budou, kterakkoli dosti
takových nebohých i v zimě poznávati můžete.
Můž to také býti, že pověiří ohňové tak žbavé
bude, že i vlhcf s plesniví příbyckové navždycky
z gruntu až do základův nejepodnějších osušení
budou. :

V tanečních sednicích puténky s štoudve
s ledem se postaví, by pacholkové mladí, křtel
tovní a krásní s děvami apanilými tváří bludkých



se k fanatismu dráždí. Když byly konfiskovány
katolické správy o pověrách šidovských, to
již rndý a vůbec volnomyllenkářeký tiskne
neříkal na útisk svobody ani v nejmenším.

A teď z říše přeučené „Vol. Myšlenky“
sjev zajímavější než Halleyova kometa.

Jak šíří „Volnou M. „menší
j a Celaba? Když

nutí Apracovník 4v Úpicivznikl konkurenční menšinový „Věst
ník“, došel redakci naší dopiu, v němě prudce
útočeno proti „volnomyšlenkářskému“ prý re
daktora Vikoví; dopis hájil s plným zápalem
náboženská práva české menšiny trutnovské
proti volným iyelitelům. List nám byl pode
zřelý, ale poněvadě podepsán pod ním eám
čelný funkcionář trutnovské menšiny p. Strán
ský, otiskli jsme s něho aspoň některé věci.
V Trutnově poplacb. Peal prý to český kaplan!
Ter se rázně ohradil. Pam Stránský však se
ohradil déj a jm jsme semali dokonalý podvod.
„Obnova“ měla sloužiti za berana proti „Věst
nika“, aby se počet abonentů jiného lista ne
eeschl. Po uvážení všeho svěřen list nám za
slaný spolu s jinými Calabovými rakopisy
etálému přísežnémo znalci pro obor písma c.
k. zemského sondu v Praze p. prof. O. Dra
borádovi, který edělil tento výsledek svého
pozorování:

„Písmo záhudné na příloze I. (dopis sa
slaný „Obnově“ a podepsaný podvodně jmé
nem p. Stránského) jest po mém nejúplnějším
soudua přesvědčení,jakošipomémnejlepším
vědomía svědomís písmem napřílohách II, III
a IV. (dopisy Calabou nesporné psané) úplně Lo
tošné a pochásí protosáhadné písmo na přílohách
I. surčitostí, beze vší pochybností s ruky J. Ca

“

Tak tedy vyhlíží volný- myslitel, který
trapně zápolí se základními pravidly českého
ravopisa| Taková jest podobisoa člověka,

terý ee dral v čelo volných myslitelů trut
novských! To jest tedy ten znamenitý muž,
pro jehož nepokřtěné dítě všechen volnomy
Šlenkářský tisk zvířil hroznou válku proti
katoliotva| Věru velice hrdinský a pravdymi
lovný to sloup „Volné Myšlenky l“ Teď se
ošívají chvalořečníci Calabovi víc, než když
o horlivém volnomyčlenkářském agitátoru Vo
bryzkovi pronikly první správy v příčině „vy
vlastňovací“ prakse.

Ve „Vulné Myšlence“ čtou se nyní tato
slova: „Ze všech intelektnelních pohrom evrop
ského lidstva největší (11) je čtení bible.“ Totéž
sdružení, které znovu vyrukovalo s podvodnou
bájkou o „papešce Jobapně“, napsalo v ledno
vém čísle „Volné Myšlenky“, jak prý na
sněmu Nicejském (r. 925) chtěla katolická
církev roshodnonti zázrakem, která van
gelia jsou pravá. Prý biskopové položili
všecky různé texty mezi křesťany kolojící na
oltář a vzývali Dacba Svatého. Drabý den prý
nepravá evangelia všecka ležela na zemi.

Zatím však pravdou jest, še onen sném
Nicejský vdbeo se výběrem pravých evangelií me
sabýval; vždyt již v II. století po Kristu bylo
přesně stanoveno, která evangelia jsou pravá.
„V. M.“ opaala tn. le podvod

puclstých vespolně bez horka hrozného při húslích,
troubách, dudích a harfách klapkovaných libé
tančiti mohli. (Není mne tajno, žeť již struny a
píšťaly ve tvárných, lesklých truhlicích uschovány
máte). Flojtnéřům (ouhrnkem pištcům všeliktera=
kým) a i jiným muzikařům dvojnásob piva řídkého
poskytovati musíte, by při muzice dokone dušičky
jejich nezemdlely. V ledu jisté trudivý nedostatek
nastal by, byste z jiných krajů dostatečně se ne
opatřili, A snad byste s Cookem, vejborným mu
žem vandrovním, radu pilaou bráti měli, jakž by
již nyníčko hned z krajin točnových led svážeti
se dal. Jinak by liknavost vaše k nedobrým koncům
se schylovati mohla. Jestiť tudíž na čase a to na
velikém, aby chladivé materie kvapně sbromážděny
byly; jinameli se smysl váš obrátí, nastojte — ni
v Niderlandích, ni v země Korytanské ni v Rácké,
ni v zemi Britanské (kdež Englišové sedí) ledu
neobdržíte. Nejméně pak v zemi Vlaské, Hispan=
ské a mouřenínské. Od Nilusu řeky pak ni jedna
britannská lodí vám jediné ledové tabulky nepři
veze, jakož to dobře víte. .

Cihly téhož roku ukrutně borkého v pekár
nách obzvláštních zhřívati netřeba, any na světle
slunce a chomety kvapné se péci budou. Item:
vedrem přílišným popraskají dvíře, okna, lávky a
střechy; šindelné hřebíky jak z pistcle vystřelené
vyletovati budou, A ještě víceji peněz praskne na
truňk dobrý k vůli vedru témuž mocnému, Jakož
již staří říkávali, že velké vedro vyprazdňuje pivní
vědro. O vy mužové nebožátke, kteří i jindy
ukrutnou žízní se trápíte, jakž vám bude v květnu
měsíci, kdy rozpálená chometa až v oči vám po
patří? Chutně své míšky přetřáséjte a krčmářům
neboližto šenkéřům groše na stůl kladtel Jinakým
během jek v Sahaře, poušti to náramné horké,
zkusíte. Při korbeli piva řídkého i černého snážeji
pálení brozné přetrpíte. Vězteš všsk za celo: ne
budet vám možno v parcích a jiných zabradách
bumbu provozovati, kuželky venku kuměštovně
brati pro úpal děsný. Než v temných síních a
a ve sklepích a krytých cisternách undrholty kar

Záložní úvěrní ústav

v Hradci Král

Akolovýkapitál: Reservní lendy:

10,000.000"-—. | ca 1,8300.000-—.

Stav vkladů
28. února 19010celkom

K 31,528.206-90
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dle výpovědi.

> Hskont
směnek a faktur.

Směnárna.
Skladiště.

Vadia a kauce.

Stavební úvěry.

Pillálka v Semilech.se
Velkoobchod

X UHLÍM X
Filiálka v Praze.

(Joséfské náměstí — palác Obchodní
a živnostenské komory).

Expositura v Turnově.

ných lší Saladinových aAeeokloných. Sám
ovaapelickýčasopis „Hine“(tedy „n kálaí“)praví, že to vypravování„fo prvoli šalková
nedůsojné v. a Ua.“ Ah 00
platoo, když „V. M.“ takových lží potřebuje
Přetrořaje vědu Jednou v šaška a podruhé ve

taného otroka, jen aby mohla věřicímu
lide oškodit a rozdávamou tmoa postupovatí

Slavnostní posvěcení n otevření
první české chinpecké výchovny
České sem. komise v Hradci Král.

Starost o dítě, o národní dorost dochází stále
většíhovýrazuvzakládáníochrannýcha vzdělara
cích podniků pro ty dítky, jichž nejdůležitější po

třebyby bylyjinak zanedbávány. Počet dětí něi mravně zatížených bohužal stoupá. Rodiče zvláš
ve velkoměstech zneužívají svých dětí k zaměstnání
nečestnému z hnusné ziskuchtivosti. Nedospělé děti
jsou posílány za nejistým výdělkem do vzdálených
krajů dítky slabomyslné strádají opuštěností; o které
se nikdo nestará, propadají mravní zkáze. Proto
nutna náprava co nejrychlejší, V anglických polep
šovnách bylo koncem r. 1903 v nuceném vychování
29.873 chovanců, v Prusku stála výchova 20.000
mladistvých zanedbanců r. 1904 téměř 6 millionů,
ve Francii r. 1901 nuceně vychováváno 21.658 za
nedbaných dětí. V Rakousku posud věnována ne
bohým zanedbancům pozornost nedostatečná, ačkoli
zde počet nezletilých zločinců též vášně stoupá.
(R. 1903 bylo povze 1621 chlapců a 288 děvčat
v polepšornách).

Proto kařdý lidumil musí projeviti nelíčenou
radost, že aspoň nyní nastává v té příčině větší
horlivost.

Právě předešlé neděle (6. t. m.) byla konána
v Hradci Králové významná slavnost. Odovzdána
svému účelu chlapecká výchovna pro děti skrovně
nadané, lehce duševně zatížené ea menšími mrav
ními vadami stížené. »Česká zemská komise pro
ochranu dětí a péči o mládež« působí již od roku
1908 a první výchovnu na českém venkově zalo
žila právě v městě našem za stkvělé pomoci zdej
městské rady. Nový ústav umístěn vbýralém
šteře školských sester za kathedrálním chrámem;
obec koupila dům ten za 32.000 K a nákladem
10.000 K adaptovala; nadto alíbila, že opatří 4
korce půdy pro cvičné pole; dodává zdarma elek

let bezplatněa slíbila, š potřebyna 10let bezplatněa slíbila,žev pří potře
vystarí pro ústav budovu novou. Deášákov ústav
má celkem 19 místností.

O11. hodině dostavil se Jeho Exe. nejdp.
biskup dr. Jos. Doubrava do budovy, kdež již byli
shromáždění zástupci města se starostou dr. Uli
chem v čele, president komise dr. František
hrabě Thun a jiní členové výboru komise, církevní
hodnostáři,v zastoupení místodržitele místodrž. ráda
Steinfeld, v zastoupení vrch. zem. soudu dv. rada
Winter, rada c. k. vrch. zam. soudu Karel z Iza
kovičů, ředitelé zdejšíchškol, z chudinského ústavu
prař. ředitel Smutek a mag. adjunkt Vlk atd.

Nejdp. biskup s vedpp. gen. vikářem dr. AL

teční fedrovati budete. I ve sklepích potlivé líce
budou, až nad stolci zelenými oštípy dloubými se
oháněti budete, jež koule slonové pružné proti
sobě mistrně mecí. Krómářům a mistrům umění
sladovnického za čásek krátký velmi dobře bude,
any se jim míšky a truhlice kováné kvapně groši
moobými přeplní. ,

Item: mistrům pekeřům a bospodyním ohně
rozdělávati na peci netřeba; nebť pekaři svá stvo
feníčka malá a hospodyně krmě úpravné na stře
chách břidličných rozloží a v pěti minutách k jídlu
předloží. Chleby podpopelné chvarné na dlaždicích
péci se budou. Prohlídnou uhlobaroni a to na
sobě ohledají, že nevšdycky potřebí lidumiloého
zdražování dříví černého, zkamenělého. | Věsktě
naobrat své zásoby náramné chvatně postříkávati
budou. by jim honem nesbořsly.

Item: oleam Petri čili smrdutý petrolej těch
čas k nižádné potřebě nebude, ana chometa světlem
velikým i noc jasně ozáří. Tudyž tovařišstva
Frantů, Filků a jiných pitelů ustavičných nikdá
kvapně v noci domů nepochvátají, ale sedíce při
chomety záři veliké a vínku jiskerném, radovati
se budou na židlicích dloubo velmi. Světlonoši,
kteří kumštovně jiskérky elektrické na drátích
bromadí s v lampy obloukové ženou, ani groše
v květnu měsíci nestráí.

Item: psi se budou vatekati žízní ukrutnau,
Felčerům, kteřížto němou tvář kurýrují, epotí se
kol boků řemení tuze, až zvířata morním povětřím
zachvícená se zbraní výbušnou honiti budou.

Roty soldátské i v Rusku severním a ve Šré
dích sotvy v noci k turnování a šermu se ros
myslí, při manévru nikamž šturmem neudeří, ježto
v potu hojném kriégemani sprostní by se utopili
oeb i uvařili. Prach dělový hluboko do země za
kopají, by jim nevybuchl a ležení nepopálil.

Při kinematografich otázka velmi důležité a
nesnadná se naskytuje, sdaž těch chvil kontrfekty
pohyblivé vidíny budou, antož světlo chormetové
silně všudyž jako elektrika promikati bude,

Zdaž komínové v pivovařích pro velikou
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Do služeb lidumilnosti této vstapují všdy noví
a noví apoštolé, a v kruzích prostých, vznešených
i nejvznešenéjších nalézá péče o dobro dítek tělesné
i doševní ohlas nadšený. »+Froditěl« jest heslem
Bdumilů tisfoerých; mezi nimi září vznešený zjev

pa
štědrosti věraých poddaných vy
lem: »Vše pro dítě!« Za heslem tímto nesla se téš

České zemské komise pro ochranu dítek a

3
toto před námi. Královské naše město, saly

cí od věků na českém východě prvenstvímve
a práci o šlechetné úkoly kultury ahumanity,

pstrí své obhájilo i na této nové roli charity.
udižtvůrcům d:latohoto čest adík. Ana, budiš

Vám dík a čest, dílu pak Vašemubadiž požehnání|
Majíce na mysli pravdu slov Zalmistových:

»Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo pra
eují, kteříš staví jeje (Ž. 126, 1., v zárukupožeh

jehož všichni z té duše díůlu dokonanému
přejeme, jili i ou slavnost dnešní

dost Vaší, na časné i
něnců, na čest královského věnného našeho města,
na prospěch milé i ,

Slova ta zanechala hluboký dojem. Pan dr.
František hr. Thun přivítal ardečně všecky pří
tomné, poukázal na lidumilné heslo Jeho Veličen
stva >Vše dítěl« a provolal panovníkovi slávu,
pak vřele děkovalzástapcům města za obětavé vě
nování budovy a jiné četné starosti, které na sebe
obec vzala. Nechťzůstane tento ústav podobným ú
stavům vždycky svým působením vzorem 8 nechťmezi
všemi krahy na dile tom účastněnými potrvá svorná
snaha alou?iti ideálním alidamilným cílům! Stran(E
žízeň lidskou ještě více čaditi a kušlati při prác
budou? Však nebudou; přestenouť. Aniž jiní ko
mínoví začadlí (tovární, nádrašní a jiní), jišto jak
raubíři straší, kouřiti budou; nebť velkými lupami
(skly broušenými) prubéři umělí velmi hustě pa
prsků chometových nechytají a do pecí, ke ko
tlůómsoustředí; teléři, koflíkové, samovarové na
pořáde rozpálení budou.

Mistři Školmistři s gymnasií a reálek po
třidcet dní pořád zběhlých škol nenavštíví, nebť
tehdy vedřiny budou. Postýště sobě studiosus
pilný, až zblídne, kterak rozpálila se prchlivost
poutnice bloudivé, jež koštování věd a umění
plamenem svým překážky veliké zavalí.

Běda vám, vy páni, kteří milostivou vrchnost
politickou a rychtářskou tvořiti musíte. Zasteskne
se vám živu býti nad prací náramnou a potlivou,
To jisto, že světlo divotvorné hlavy politických

fků brosoě rozpálí, tak že věudyž bude
dosti činiti, by se oa hromadách valných zabránilo
sáhlavkům hrubým, pohubkým mlestavým s
bachtěnicím do zad nelítostivým.

V borkosti krve problivé mnozí se i jinde
hrozně snesnadní, popudné řeči povedou, hrdliti
80, za vlasy sc cásati a do sebe rubati budou.
Delegáty sněmovní nechat podkomoří královští v
máji měsíci od Filipa a Jakuba až do Bedy Ctti
hodného (vyznavače Božího) doma u krbů rod
ných ponechají, nic toho nevážice, že Vídeň sně

, mo potřebuje. Jakož nyní víte, jaké zmatení je
syke a emyslů zkormoucení jiš v měsíci přede
šlém cbometa jest způsobila © Praze při schůzi
ctné matrony Machové. —

Bobpomozi, jek široké klobouky na hlevy
ženské splétati nutno bude, by píhy obličeje nez
šeredily! A jak husté šlojíře býti musí|

Takž chometa dobré i zlé věci provodí,
moohé k strachu bláznovému svodí; než českého
národa se světa nesprovodí. Jemuž dajž milý
Pane Bože, dlouhého trvání a ustevičného rado
vání. Amen.

j a výrobnu mléka pro kojence. Dále

y vné a omluvné přípisy.
Nechť tedy blahodárná činnost ústavu co nej

více zkvétá k národa celého! Zanedbané
české děti nalezly důležitý a zdárný útulek.

o

Volnélisty,
Hlevné trám přerašen. Minule jsme se smí

nili, ovšem jen stručně, že sociální a státní
organisace, náboženský a mravní život říše
římeké rozpadly se vnitřoí hniloboa a že jest
neobravičenou nevědomostí, když Machar klá
bosí, že sříceniny ony způsobilo náboženství
křesfanské. Dnes běží nám o rozbor antického
a křesťanského násoru, jde nám o úplné osřej
mění macharské lži, která nazývá křesťanství
jedem £ Jodey. Lož tato jest tak hrubá, tak
vyponlenýma očima dívá ee do světa, tak drze
své vředy odkrývá, že po vyhlazení svém
přímo křičí.

Machar praví: „Antika jsou světové ná
sory Řekův a Rímenův, kulturní produkty
těchto národů, aneb skrátka život kultarního
lidstva před tím, nežli byl zatlačen křesťan
atvím“. Machar, jak často vhod i nevhod zdů
rezňoval, vybyl gymnasijní studia. Mlaví-i ke
všemu tomu ještě o antickém krásném životě,
který dle jeho duchaplného úsudko zničen byl
křesťanstvím, měl by také věděti, že třeba
rozlišovati mezi aatikoa řeokou a římskou,
kterýž rozdíl je velmi důležitý. Neboťmluví-li
6e o vlastním klasickém umění, o krásném a
amavém životě antickém, jest vědy obraceti
zřetel do Recka. A tu, ku podivn, bistorická
pravda vypravoje, še po smavém životě antic
kém v Recko bylo již veta dříve, než křesťan
ství vstoupilo do světa. Za Augosta, za jehož
panování narodil se Kristus, pěstovalo se z
bývalé řecké vzdělanosti již jen fečnictví a
v básnictví, řeckým jazykem psaném, opanovaly
malicherné hříčky. Z tobo vysvítá, že Macha
rův jed s Jadey řeckou antiku nezničil, pro
tože pro časovou vzdálenost ji nemohl zničiti.

„Tak tedy křesťanství zničilo sntiku řím
skonal“ mobl by nám. dáti v odvět Machar.
Budiš, promlavme sj slovíčko i o tom. Ovšem
říká se, že přemožené Řecko přemohlo svého
vítěze, ale jisto jest, še Rím řeckou kultaru
jen padělal.

Sám Machar nadepsal svoji básnickou
kníško: „V sáři helénského elunce,“ čímě dává
na jevo, že oceňuje jen umění řecké a smavý
život Helénů. A skutečně, když Řím pohltil
Řecko, formale pohltila umění. Jako Orient
byl rozjímavý, jako Řecko bylo umělecké a
vědecké, tak Řím pohanský byl ebírkou před
pisů. Vojevůdcové římětí odnášejí Řecku jeho
umělecká dila, ale nařizují těm, kteří je pře
nášejí, aby pořídili podobné díla, kdyby se
originály porouchaly. Pohanský Řím věřil v mo0
předpisův a jednal vždy stejně; dasil ve svých
mramorových paších tužby poračených a po
droboval zákonům, čeho dobyl. V umění napodo
buje, koplraje, převádí vše na vsorce a for
mule. Tajemetvím Řecka byla krása. Řím, ola
puje poražené, myelil, že jim tuto krásu od
nímá, ale když otevřel své vítězné race, aby
ovětu ukázal svou kořist — objevila se jen
kostra. Stalo se pobanskému Římo, že ohtěje
kopirovati lepost a jemnost, dodělal se hru

Athény, stal se v Římě kultem hmoty a kla
něním se tělesnosti. Řecko actívalo krásu, Řím
uctíval síla a předpisy ...

Konečně přišel den, kdy veliký stroj
praskl. Uspalý svět byl probusen rachotem
tohoto praskota. Opotřebované mechanismy
nekonaly jiš evého úkolo. Řím neměl již od
dloubé doby zdravé krve v žilách, a ten po
byb otáčení kolem sebe, trochu podobný ži
votu, jejš uchovával ze zvyku, zemdleností

Říma naplnila
své dilo, ale jiš nepostačovala. Tak přirozeně
vzala za ové vnitřní nemohouocností i ta an
tická kultera římské, která byla padělkem
vzdělanosti řecké a která měla v sobě živly,
které nebadují rozkvět, ale přinášejí smrt.
Minole jsme dovodilí, že těmito roskladnými
jedy byl nesnesitelný despotism císařů, pus
tota a zkáze mravní, hýřivost a pošitkářatví,
saložené na práci otroků. Slovem prázdnost
daševal, vyžilost mravní a tělesná.

Macbar jistě ci váží svého přítele Drtiny.
Nuže, nechť ei otevře jeho knihu o „Myšlenko
vém vývoji“ a poradí se s ním. V knize tó
najde, kterak přítel jeho, mluvě o antické
vsdělanosti,: obšírně probírá jediné prodokty

ducha řeckého s o římské antice nečiní ani
smínky. Z tobo jde, že i Drtina považuje an“
tickou vzdělenost řeckou za podetatnva 8 28
bodnou toho, aby vzdělanci přítomné doby s
ní vážili. Proto ještě jednou opakujeme, Je
vlastní antika. o které Michar boruje, dyla jiš
mrtea, kdyš objevilo se křesťansíví a te antika
římská, jeouc padělkem řecké, zbynula vnitř
ním roskladem a nikoli působením jeda, jejž
si Machar v dvacátém století pořídil. Tím Ma
char ocitá se na semi. Dějiny vůbec a kul
tarní dějiny zvlášť tedy jasně dokazují, že
hlavní trám ve slaměné budově Macharově
jest přeražeu. Proto mooží se praskání v ostat
ních jejích částech a důsledně lámou se všech
ny trámce, nemajíce hlavní opory. Movho ob
raznosti, ale málo zualoeti, rozhledu a úvahy.
Machar se hrozně “zinýlil, domníval-li se, že
kultoroí historie jest vycpaným baetrošem, na
nějž opelichané vráně dovoleno jest si kdy
koli sednouti a do něho statečně klovati ...

. .
“

Antický násor. Antický názor po rozumu
Macharova jest dokonalost sama, křesťanský
názor jest jedem. Z předchozí úvaby přirozeně
vyvstává úloha, abychom oba názory srovnali.
Po stránce filosofické v Recka nejvyššího vr
cholu dostoupili Plato a Aristoteles. Filosofie
římská byla jen ohlasem filosofie řecké. A byl-li
v Řecko výrazem nejvyšší moudrosti Plato,
vizme, v čem jeho avětov, názor záleží! Plato
věřil ve věčnost látky a chaosu, stavě proti
Boho svět jako podstatu nižší, ale souřadaou
a nestvořenou. V řádě mravním popíral svo
bodu vůle, Plato ovšem byl maž obdivahodný,
který zabrán jsa ve vyhaslé světlo starověka,
zachycoval tu a onde stín pravdy, volal po ní
z dálky a nemoha ji dosábnoati, oděl své touhy
a evou žalost královským roochem, které jest
kouzlem jeho myšlenek a rczprav. Ale názor
jeho daes má toliko vyznám historický, jest
pouze registrován.

Křesťanský názor naproti totou metafysi
ckou avon jednotvu učí, že vesmír jest stvo
řen Buhem a opatřen arčitými zákony vývoje;
člověk, maje nesmrtelnou daší a svobodnou
vůli, jest za své činy zodpověden. Daleko by
vedlo, kdybychom všechny složky křesťanského
názora rozvíjeli podotýkáme jen, že přednost
jeho před názorem antickým dosvědčaje rozum
a sama věda. O názor antický dnes již se nikdo
nestará, ale aktualnost oátoro křesťanskéhojak
po stránce metatysické, tak po stránce životní
prakse jeví 80 zejména v tom, že zaměstnává
stále nejen své stoupence, nýbrž také i své ne
přátely.

Ostatně podobá se, že Machar má na zře
teli hlavně antický názor, jak byl uskatečňo
ván životem. Antický násor životní již od dáv
ných dob nazývá Be nataralisimem, jenž zna
mená zvláštní amysl příroiní, řeckému člověka
vlastní. „Řecký člově« veškerým svým životem
obrací se ku přírodě, oalézá ve vezdejším ži
votě dostat.čný důvod svého bytí a cíl života,
těší se z mládí, rozkoše, zdraví a krásy. Do
molvá se, že všechno dění přírodní uskuteč
aje dobro ji* zde na zemi. Vše jest oživeno
bohy zosohněnými, celá příroda jest oduševně
na, každá studna má svou nymfa, na horách
bydlí oready, v lesích dryady. Vše oživuje
usměvavý Pan, jenž křepčí a poskakuje mesi
nymfami. Vše božské a nebeské jest zliďštěno,
na zemi přeneseno, vše nabývá takto významu
politického. Vždyť bobové bytají v blízkosti
8 posemštany na zasněženém vrcholu posvát
ného Olympa. Co jest emyul toboto života?
Krása a dobro jsou součásti dokonalosti (kallo
kogathis), o kterou Řsk ve svém životě usilo
loval. násor absolutní všemohoucnost
státu proti jednotlivci. Člověknemí takořka ničím,
občan oším Člověkmusí se stáli dříve oblamem,

byl člověkem.
Zvlaště však vyniká výsnam státu a vše

moci jeho ve dvou věcech, v řecké ivatitaci

gkrontní a v životě rodinném. Plné právo obpeké měli jen aristokrat. Lidé živící se prací
rokou svých neměli ploých práv občanských.
Práce hmotná a řemeslná neměla u Řeků veliké
cti. Dle Platona a Aristotela úkolem řemesl
níkův a rolníků jest, aby opatřovali potřebných
věcí vlastním občanům. le Platona všechny
styky muže a Zeny mají býti řízeny státem,
dítky ve státních vychovatelnách mají býti
společně kojeny, šiveny i odchovávány, nešna
jíce rodičů svých a rostouce jediné vsájmu
velké státní rodiny. Přiroženo, že za poměrů
těchto žena byla muži podřízena. Co do mra
eouby vědomí hříchu a pomysl povinnoslí jsou Ře
kům docela cizí. Celá morálka řecká vyjadřo
vala se spojením dobra a krásna (kaliokagat
hia). Otmost řecká jest vyvinutí a sdokonalení při
rosených schopnostía náklonností. Bohům přizná
vány krádež, smilstvo 8 věrolomnosat.“| Tolik
vypsali jeme z Drtinova „Myšlenkového vývoje.“

Kdo jen trochu dovede myeliti, usoudí,
že vzdělanost na takových zásadách masí za
niknooti. A masí tak asooditi, byťo emrti této
vzdělanosti ani nevěděl.Ovšem přirnáváme rádi,



de Rekucé vytvořili krásná umělecká díle, ale
konečná zoemravnělost a konečné vysílení tě
lesné mosily býti nutným důsledkem svrcha
uvedených mravních základův a životního na
toralismo. Nepostačí zajisté o otoosti krásně
mluvit, ale třeba ji konat. Ctnost pak konána
býti nemohls, protože neměla pevných sávar
ných zássd a protože není možna tam, kde
bolý natoralism jest šivnoa půdou všech ne
ctovetí. Národové nešijí uměním, nýbrš pod
statně silou tělesnou a doševní, to jest ctností.

„ +
»

Násor křesťanský. Machar jest člověk po
krokový, přizoává Be k tomo doševnímu směru,
který mluví o obecné bomanitě, o pokroko,
„rovnosti, o světových obzorech lidských. Jest
tedy velikým tajemstvím, jak může při těchto
sásadách všelidskosté pojímati v náruč své staré
Holény, kteří všichni cítili se jediným celkem
s jednolnou osdělaností naproti barbarské císimě.
Náboženství řecké bylo národní a politické a
podporovalo podstatoě wsavřený celek řecký
Náboženství to bylo hlavně náboženstvím u
mělecké obraznosti, kteráž řeckému národu
byla vlastoj. Proto o širších obzorech, o vše
lidskosti není v tomto aomělecku-nábožeoském
celku ani řeči, a proto otěni byli u Řeků jen
lidé vyvolení, nikoli však lidetvo samo.

A kdo otevřel cestu z tohoto ozavřeného
kroba na celé lidstvo? Bylo to křesťanství!
Kristas postavil v čelo svého náboženství tyto
dvě nerozlučné pravdy: jest jenom jedsn Báh a
všichní lidé jsou syny Božími Rozšíření těchto
dvou pravd změnilo tvářnost země, neboť
v nich obsaženy jsou povinnosti vdči lidsfou
kdežto Macharova antika zoala jen povinnosti
k jedinému národu. Tak můžeme proti Macha
rovi konstatovati, že základem pokrokářského
programu o všelidské hamanitě jest jed z Jadey.
Jednota pokolení lidského uohla býti oznána
jen jako následek jednoty B -ba. To je pravda,
opakujeme ještě jednon, kterou přineslo svátu
křesťanství a z které vyrostly všachny moderní
všelidské ideály.

Recký oatoralism a iodividualism způso
bily, že lid atíkal od cizích běd a bolestí. So
bectví nedovolovalo skláněti se milosrdně a
láskyplné k těm, kteří trpěli. Ideál silných lidí
byl příčinou, že odkládány a pohazovány byly
dítky tělesně nedostatečné a nemocné. Vždyť
byly časy, kdy i staří rodiče byli shazování
8 mostu do řeky (patres depontati). Křesťan
ství naproti tomu zidealisovalo nikoli nějakou
vyvolenou část lidí nadaných, vynikajících nebo
tělesně silných a zdravých, ale lidetvo samo
v jeho nejprostším a nejskromnějším okolí.
Onv nančilo svět, aby nepovažoval ideál za
něco, čeho dosábnooti lze jen nemnohým vy
nikejícím duchům, prohajícím z domněle všed
ního života, ale že lze tento ideál najíti i v po
měrech oejvšednějších, že je nesmrtelná svoboda
i v těle křohkóém a žo soužení i smrt i samo
zlo Ise očicit vítězstvím dobra. Křesťanství
dobře vědělo, žo svět a hmota jsou nedokonalé
e že bědy, utrpení a bolesti jsou epojeny 8 lid
ským životem. Proto neobracelo se vůči těmto
bědám lidským zády jako antika, ale vniklo
svým evětlem milosrdenství a lásky všude, aby
povznášelo a léčilo. Toto posilování skotečného
života bez přijímání osob, tento nadějeplný
názor osnovaný na atrpení nebyl ovšem ná
boženstvím obruznosti a mění, jako tomu bylo
v aotice, která vůči bědám lidským byla bez
radna a malomocna. Náboženství křesťanské
nelekalo se skutečnosti, ať si byla sebe tem
nější a hroznější, neboť vědělo, že skutečno
stem nelze utéci. 

Rozbor tento povídá nám něco jiného,
nežli ti pokrokáři, kteří vytrvale přemilají
bájku, že křesťanství upíralo a upírá své vraky
jenom na život posmrtný, nevšímajíc ei šivota
přítomného. Vždyť právě načrtnatý rozdíl mezi
antikou a křesťanstvím dokazuje, jak nábošen
ství naše svon věroukou a mravoukoa chopslo
se pravé skutečností a jak. reálné umí vnikat ho
jivým balsámemv nejtemnějšísákoutí,osídla běd
a ušrpení. Slovem nábotenství křesťanské chá
palo a pocbopilo život, přineslo mu mohutné
podpory, kdežto antika vybírala st jen své vý
volená a moře běd nechávala nepovšimnulo. A
když Machar tolik se pachtí sa řeckým omě
ním a rozpoznává v něm velikost antiky, pří
svědčojeme mu bez nejmenší mrzatosti. Jest
pravda — oměoí v křesťanském náboženetcí
zaujímalo drahé místo, v antice bylo na místě
prvém. Ale tady jest právě jádro věci, která
projevuje, jak veliká jest nedostatečnostMa
charova na projednávání těchto otázek. Vkřes
fanstvíuměníbylonamístědruhém,+lez toho
notně následuje, že křesťanství není žádným,
enem, který se rozptyloje při procitnutí, ba
ono spíše vchácí ve svůj majestát, když 8e po
číná rosptylovat poetické opojení akdyš život
předstapoje se svou velebndu skutečností. Proto.
antika, jež vznášela se ve svých krásách a po
etiokém blousaění, tak brzo svým vatarali
emem zahynula. Křesťanský názor však jest
svou podutatva založen na takovém uznání
pravdivosti a skutečnosti věcí, že bude se roz
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růstat svými kořeny tím hlouběji, čím více
bodelidstvoposnávatfakta žívotaa čímblob
šího sebevědomí bude nabývat svým přemý
šlením. To jest ten jed z Judey, jak jednou
pro vždy oblésil evěto Machar. Ale tento pro
tikalturní jebo cynismus posnamenává také
jednou pro vědy jeho samého a oelou pokr:
kovou stranu znamením, které nebode amyto
a které budoucím pokolením zachová památka
na to, jací hodlaři a břídilové svým ptačím
rozbledem chtěli rozhodovat světové otázky.. .

*
Posvěcený lump. Do našeho epora u Ma

obaremmísíse „Čas*dne8.březnas vykládá
nám ve zlé, že jsme necitovali všech 8.0%,kte
rými Machar odpovídá oa naše pojednání 0
sv. evangeliích. Nemáme místa a Časo, aby
ohom vždy všecko citovali a proti všemu po
Jemisovali. Děláme to jako každý jiný Časopis
a jako sám „Cas“. (Na snesení podrobných do
kumentů o nepravdách Macharových bylo by
zapotřebí tlustých foliantů) Co z vývodů od
půrcových otiskoame, to bereme v úvabu, Ne
vynechali jsme tedy oněch řádků Macbarových
z postraovích důvodů. Abychom však ukázali,
že se oněm řádkům nevybýbáme úmyslně, jako
na příklad „Cas“ vytrvale a zatvrzele tlčí o
foanční a hospodářské otázce židovské, zbý
vající ještě rozumy Macharovy ovedeme do
slovně. ©Vyhovojeme Můcharova listu také
z toho ohledu, že „Cus“ v nich vidí velikou
výtečnost, ktorá nesmí zapadnouti.

jim rozumějí (evangeliim), še páter, jakmile
vezme péro do cuky, musí psát dle určité
maršraty a že vejlepším obhájením evangelií
jest žít podle nich. A na tom stojím jako
Shylock a úpisem tím badu bít do těch pa
stých lebek do posledního dechu. Pokora, či
stota, chodoba, láska k nepřátelům musí vám
všem, Reylíčku, přejít z vypasených hab d?
daše asrdce — a potom milerád ověřím,ne sice
v pravost ovangelil sám, ale že v né věříte
vy.“ Po táto citaci z Machara „Cas“ podotýká,
že v „Obnově“ se pisatel nepodepisnje, proto
prý ho („Uas“) nazývá jedaou pro vždy: po
svěceným lampem. Zdá se nám, še toto psa
níčko a připomínku v něm neposlsla nám re
dakce „Česo“, ale že to psal asi „Om“ Vyčítá
nám, že všeho nocitujeme, a zatím v témž oka
mžiko dopouští se téže chyby, kdyš spokojaje
se poukazem na „Obnova“, jež prý zavěsila na
Macharovy řádky epoasta katolických rozamů.
Rozamů těch ovšem z obytrosti neuvádí. Sya
Heliův na přednáškách namlavil o evaogeliích
spoustu nesmyslů a prokázal, še není docela
pic oakážen vědomostmi z-historioké kritiky.
Tim jest dokázáno, že pisatelé v „Obnově“
moohem lépe rozamějí evaogeliim, nežli Ma
char. Ovšem páter masf psát dle nrčité marů
roty o sv. evangeliích. Ale dle téže určité
maršruty mosí peáti i každý laik, jenž jest
obeznámen s vědeckými výsledky a jenž miluje
pravdu. Machar také mosí psáti dle určité marž
raty,a tou jest nevědomost a pomloavačnázloba.
„00“ v „Času“ slibuje, že bude bíti do těch
pustých košžských lebek do posledního dechu.
Jen uť ci poepiší, neboť dech mu již dochází,
což jest patrno z jeho posledních literárních
a přednáškových projevů a ze vtipů, které
stářím již šediví. Viz: otloakání lebek. „Oo“
připomíná nám pokoro, „Oa“, jenž v pýše a
domýšlivosti v Cechách dosáhl největší kariéry
a jenž hladí cám sebe, když opomenou ho hla
dit jeho přátelé! Čistota. Tvrdili jsme někdy,
že všichni kněží jsou Ččisti a že žádný z nich
nebřeší? Vždyť i vůči Macharovi jsme řekli,
že byli někteří čpatní papožové a še každý
stav má své vinníky. Chudoba. Již socialisté
problásili, že kněží většinou jsou ohodými pro
letáří. A kdo ovangelickou rada chodoby za
vázal se zachovávati, v církvi katolické aku
tečně tak činí. 904d Machar nechce, aby kněží
neměli jiš avi groše na šaty, oa knihy a ne
svépomocné pojišťování pro stáří ? vého z dů
vodů bumanity a sociélní spravedlnosti dopřává
se stavu každému, to še by se mělo odepříti
kočším pro posedlost Macharova ? Láska k ne
přátelům. Není porošením této lásky, bránimo-li
se proti brigantským výpadům, které poličkojí
pravdu a bistorii.

Snad se leckdo podiví, še Machar vám
spílá posvěcených lampů pro vycechání řádků
jeho, sbora citovaných. Ba ne, zádéra jeho
Jest jiode. Prohřešili jsme se proti jeho ma
jestáta jednoduše tím, že jeme bo několika
články v „Obnově“ postavili oa lešení před
celou veřejností a že jsme ukázali, čím sku
tečně jest a čízn není. Dovodili jsme, že jeho
obávaná velikost není taková, jak ji líčí jeho
stoupeaci, kteří osedlávají si nosy brýlemi má
mení. Ozřejmili jeme pravdu, še ten, kdo má
praty děravými botemi prostrčeny, nesmí ko
pati, neboť se vědy udeří.

Pozn. redakce. Po přečtení hořejších řádkůdabeho Pdopisovatele nahlédli jeme do příslušného čísla -A
tam přidána drzá loš, že Obnova velmi ráda(!) bojuje vy
kleštěnými a falšovanými citáty. Jen rychle důkazy! Zato
však jsme podali naprosto zjištěné dokumenty, že falšují
a klestí citáty neh č a rafinovaně právě masarykovci.
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Seznamy zdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

Politický přehlea.
Slovanská slnosé a neprazřetelnost,

která už tolik oosoásí a trpkostí do řad sic
vanských vnesla, ukázala 80 suse v poslanecké
soěmovuě due 3 března při hlasování 0 pil
nosti návrhu posl. Grafeoanera o poměrech ja
zykových na drahách korutansaých. 192 hlasů
bylo pro pilnost, 187 proti viloosti; pilnost ná
vrbu proto zamitnutu. A přece dle slov generál.
řečníka dr. Kreka židala se vláda o prohlá
šení, je-li spravedlivo, aby ten. kdo ve hlav
ním městě dvojjazyčné země (Korutaoy) žádá
o lístek v řači v zemi obvyklé (slovinské), byl
zavřen, oesahlasí-li a tím, fe se mu listek od
pírá. Jednalo se tu o Slovana, J věc eluvan.
skou, ale absolatní většioy sde nedosaženo pro.
nepřítomnost četných slovanských poslanců,
zvláště Poláků, kteří so chtěli vládě zase zu
lichotiti. K čemu tedy ty opposiční projev
předsedy polského kola Glombiňského, kdy
při blasování o záležitost: slovanské Poláci
scházejí a hlasy evé dáti odpírají? Ve všech
klabech slovanských byly mezery a jisté znač
né, když z 259 slovanských p.slanců bylo jich
přítomno jen 192. Soc. demokraté slovanští
blagovali pro pilnost.

Rospočet ma r. 1910 byl v sobota odkázán
rozpočtovému výboru. Kdy ae odtud dostane
do sněmovny, jest ovšem nejisto.

Plán Pruska. Piavba po Labi má pro náš
vývoz i dovoz význam nemalý, a právě Labo
má se státi kořistí praského fisku. Hodlá totiš
Prusko zavésti na Lab) plavební poplatky, což
však odporaje mezinárod :( dohodě a jest ve
své podetaté jen zvýšením cla, čímž ovšem
ohrožují se národchospodářské a obchodně po
litické zájmy. Na odvrácení této pobromy po
dal ve sněmovně poal. Smrček piloý návrh
proti zavedení plavebních pop'atků na Labi
se strany Německa, a pilnost návrhu nejen
jednomyslné byla přijata, nýbrž schválen i
návrh sám.

Finanční plám ve sněmovně. Ministr financí
ryt. Biliňski prohlácil, še potud, pokad deň
z piva jest vylučována z daní, ktéré možno
zvýšit, není naprosto možno přikázati zemím
větší obnoe. Divil ge, žs proti dani z vína za
hájen boj, ačkoliv prý se předlohou nezevádí
daň nová, nýbrž daň, kterou platiií malí lidé,
rozšiřuje se na všecky koosamenty. Vláda na
svém fiaančaím plánu setrvá a baode jej vo
výboře bájiti. Mioisti ohlásil, že nová půjčka
jest nezbytna a appelaje proto na sněmovnu,
aby zmocňovací zákon k výpůjčce 182 mil K
co nejdříve vyřídila.

Vídeňské redakce nad sněmovnu, Vládní před
loba o nové 182mil. koranové výpůjčce před
ložena byla několika vídeňským redakoím
dříve než sněmovně. Proto poslanec Šilinger
interpeloval presidenta eněmovny, aby příště
nebyly dávány vládní předlohy dříve vvole
vým redakcím nef sněmovně, A dávají-li se
už zprávy redakcím, ať 60 dají současně všem,
nejen listům vídeňským, nýbré i denním Lis
tům v jednotlivých královstvích a zemích,

Bar. Bienerth chce, aby nejprve zjednána
byla pracovní většina a pak aby se příkrov
čilo k rekonstrakci kabinetu.

Fómanční tíseň © Čechách. Předsednictvo
Zemědělské rady v království Českém dae 8.
t m. žádalo důrazně vláda, by hospodářské
subveoce, jež Zem. rada nemůže vyplatit, za
loženy byly zatím státem. Přání toma bylo
prý namnoze vybověno.

Slovanská Jednota, totiš její předsedni

Hradec Králové,

Palackého tř. 80,
proti Grandhotelu.=== ===



„ctvo, měla 9. března odpol. konferenci s bar.
Blenorthem, při (níž 00 bar. Bleoerth dotkl
všech aktuálaích otázek a zvláště také pro
jednání vládních předloh jszykových a kraj
ských. Pu konferenci referovulo pak předsed
njetvo o projevu bar. Bienertha v parlamen
tární komisi Slovaoské Jednoty.

Vyvasování kmetů © Bomě. Vlastnoračním
Jistem císařovým, zaslaným říšskému finančnímu
mioistrovi Burianovi, nařízoje se bosenské zem
ské eprávě, aby zahájila Úokultativní vyvazo
vání kmetů ze zemských prostředků pomocí
semských úřadů a aby otom bosenskému zem
akému snémo podala vládní předloha. Dobro
volné vyvazování kmetů považuje se za nejdů
ležitější úkol bosenskéhv sněmu, který bude
bezpochyby v červnu svolán.

Ruskávláda nařídiln od 1. dubna usav
ření 200 svakromých škol německých v po
baltických provinciích, ježio ve Šuolách těch
vyučovány byly oeněmecké dítky.

Zprávy organ.a spolkové.
Upozornění všemorganisacím stra

my. Dátklivě upozorňujeme všechny naše organi
sace, které svého času dotamíky včas nám zaslaly.
aby co nejdřív provedly volbu delegáta na sjezd
strany, který o Velikonocích na Král. Vinobre
dech konati se bude. Ponšradě mnohé organisace
budou konati plenární schlze svých členů teprv
v meděli 13 t. m., ospesl ce výkonný výbor na
žádost jejich prodloužiti Ibůtu k přiblášce dele
gáta na sjezd až do 16. březnat. r. do kdy masí
každé organisace zejména protokol o volbě dele
Gáta sepsaný výkonnému výboru strany zaslati
Každá organisace nechť poažije blanketů (proto
kolu a delegace), které jí rýkonným výborem za
slány byly. Která organisace náhodou by blankety
(tiskopisy) ty neobdržela, nechť nám to okamžitě
edělí. Po 15 břesnu již žádná přihláška delegáta
na sjezd avi zaslaný prolokol nebudou vzaty na
vědomí. Poněvadž ajezd strany řádně dle organi
sačního řádn je svolán, není žádoó obavy, že by
ge nekonal. Tekó není obavy a důvodů, že by
sjezd byl bouřlivým. Pořadatolatvo sjezdové učiní
náležité krcky a přípravy, aby sjezd zikdo ne
mohl rušiti « v práci jebo sdržovati. — Výkonný

bor strany katolického lidu v Čechách, v Praze
„ Opatovická ul. 10 (dne 6. března 1910).

Opočno. Spolek křest. sociální pro farní
obec Opočenskou pořádá v neděli dne 13. břesna
přednášku p. V. Červeného „O spiritisma“ v K.
dymově národoím domě ve velkém sále. Pan
řečník při své přednášce vysvětlí i předvede růsné
zjevy spiritismu jako: klepiní stolka, písmo dučhů
a svláště ztělesnění (materislisac') duchů. Začátek
v 6 bod. več Vstupné: křeslo 70 bh, I. místo BOb,
II. místo 40 b, k stání 30 b, galerie 20 h.

Wo České Skalice a okolí. Dne 20.
březns na květnon neděli koná se důvěrná sehůze
o půl 8. bod. odp.l. v sále pí. Fr. Bartoničkové,
ku které jako řečuík saritá p. Václav Špaček,
tidící učitel a spisovatel « Březových Har. Dou
fáme, že slova toboto popolárního, věhlasného řeč
mika přijdou vyslechnouti oašinci v počtu co nej
větším. Zároveň žádáme, aby el nadínci předem
vysvedii legitimace u p. Fr. Bíla na náměstí nebo
u p. Jos. Brandejsa, puškaře.

Nová Paka. Dne 15. března 1910 před
náši v Nové Pace dp. V. Paukert, katecheta v Ho
Heleh o cestě po Německa se světelnými obrazy
a podá zpráva o eucbarisickém sjezda v Kolíně
n. Rýn., o tisku a organiesci německých katolíků.

Valná hromada Id. spvlku hřesť.
see. v Holimě a okolí konala se v neděli
27. února t. r. v sále bostince „u Karla IV“ za
velké účasti členstva. Přede. p. Zd. Koudelka ojal

příčiny zakládání epolků kat. a houtí křonf-soc
Procíténými alovy pak vybízel k semknutí v je
diný celek 1 při blížících te volbách do obec. za
stopilelstva, kdy bude třeba vyslati do korporací
samospráv. muže vytrvalé, nozištné, svědomité
a obětavé pro úkoly veřejné, v intencích Palac
kého, Riegra, Havlíčka a Tyrše. — Na to zahů
jesa valna hromada. Zesnulým členům povstáním
projevena posmrtná vzpomínka. K podepsání pro
tokolu pověření: dp. dr. J. Hanus, p. Dvořák J.,
rolník a pí A. Ptáčková. Zapisovatelem p. Boh,
Poličenský, měst. adjunki. Po přečtení sápisu mi
nujé valné bromady přikročenok přednesení správ
Jednatelské a pokladní, z nichž uvedeno budit:
sa rok 1909 konány 51 schůze výb. 21 předná
žok a 8 divadelních představení. — Př dseda
vřele poděkoval všem funkcionářům spolku, jakož
1 všem, kdož jakýmkoli způsobem o zdar spolku
te přičinili. Ze rok 1909 přijato 1746-75 K, vy
dáno 1251:05 K. Jmění spolku 19459 K; na
fondech 116'16 K. — Pamatováno i nu dobroč.
a nár. účely. Národní jedsotě asveročeské 5 K,
Kroužko pro ošacení šk. mládeže v Kolíně 80 K,
Uřalka sv. Josefa 40 K, Spolku pro sakládání
knihoven 3 K, chovancům sirotčince v Kolíně 20
K a j. Při dodatečné volbě 4 čienů do výborn
svolení: dp. Fr. Holas, katecheta, dp. R. Fridrich,
kaplan, p. V. Březina, obchodník a p. Otto Ka

raliát majitel domu; za náhradníky: p.
pok. krejší,
Správce a K. Šedivý, stárek. Za rovisory účtů
svolení: dp. dr. J. Hanuš, p. B. Poličenský, ná
brad. p. Fr. Veselý — Spolek stal se členem
Národobosp. jednoty v Kolíně a odbočky Plova
spolku Společným přispěním před. p. Zd. Kouw
delky a spolku pořízeno jedno okno v chrámu Bv.
Bartoloměje. Bpolek koupí si vlastaí skinptikou.
Předseda snova vybídl přílomaé. by podporovali
tisk katolický. Nechť neznají ústupu. i kdyby
hordy nepřátel nás tlačit: bleděli; neznejíce bí
zně ni etrachu, by šli v před sa pravdu a právo
i v roce příštím Tím valná bromada skončena.
— Výbor téhož spolku ve schůzi ové 6. března
t.r. svolil jednohlasně následující činovníky: před.
p. Zd. Koudelka, místopřed. p Zd. Frohlik, jed
patel R Fridrich, pokladatk p. V. Bydl, dom.
apr. p. K Novák; praporečník p. Fr. Kubíček a
p. V. Holeček — Zábavní výbor: předs. p. Zi.
Koudelka, místopřed. pí A. Vávrová a p. V Bře
zon; členové: p. Fr. Drořák, Ant. Š-brava, d.
Slezák, V. Rýdl, Fr. Veselý, pí A. Ptáčková, A.
Karatiátová, K. Rýdlová, R. Lisková. Pořadatelé:
p. V. Šindelář K. Norák a A. Kopecký; pí A.
Češpivová a M. Měšťiokové. Zu spolek, jskož i
organisaci katol. zodpovídá jsdině předseda p.
Zd. Koudelka. — Další činnosti „Zdať Bůb“.

Zprávy místní a z kraje.
Vyšší svěcemí. V sobotu dne 12. t. m.

o půl 7. od. ráno posvětí Jebo Excel. odp. biskup
etib. pp. boboslovce « III. a IV. ročníku v aemi
nářském kostele sv. Jana Nep. na subdiákony

áhoy) a drahý den, v neděli v téše ranní do
na diakooy (jábny).

Foata: slavnost v okresní sdejší
memoecnici. Pátek po třetí neděli postní — pa
mátka Pěti ran Kriste Pána — jest pro králové
hradeckou nemoonici danem slavnostním. Jako Jiná
léta, i lelos zavítal k nám Jeho Exc. ndp. biskup,
aby nejsv. obětí oslavil naši ponť. aby udělil av.
přijímání nemocným a útěchu přinesl do domu,
kam ta.. často v ruce kráčí smrt! Uvítán p. pro
fesaorem dr. Pavlíkem s bohoslovci, i správcem
nemocnice p Hofmanem, požebnur přítomné, ubí
ral se do útalné svatyňky, kde oltář květinami 0
sdobený zářil plemeny mnohých světel. Kaplička,
v níž každého dne na sta vzdechů trpicí předná
šejí, byla téměř přeplněna nemocnými. Mile pů
sobily dojemné písně, ješ za řízení školských
sester sapěly chovanky pensionátu; mnozí 3a
pomněli na všechen trad i všechou bolest a spo
jili se a trpícím Kristem, jehož v Nejsvětější svá
tosti podával nejd. arcipastýř trpícím. Ke stolu
Páně přistoupilo mnoho nemoených, jmenovitě
mužů. i takových, kteří celá dlouhá léta nebyli u
sv. přijímání. — Když pak Jeho Excellence ujal
Be slova, zarosilo ee mnobo očí, v nichž dávno
oezaleskla se slsa! Pravilt: „Když obyslal jsem
so k vám, vzpomněl jsem alov Písma: Lépe jest
vejíti do domu zármutka, než d> domu hodování!
Tim a větší radostí přispěchal jsem k vám, věda,
že jdu k dítkám trpícím. Všichni jste moji die
cesáni, já proto vaším ottcem Sterostlivý otec
ví-li, že dítky jsou nemocné, spěchá, aby je po
těšil. Proto 8 radostí přichásím k vám, neboť vím,
že dům zármutku po vašem“ uzdravení stane se
vám, zvláště vzpomenete-li dnešaí slavnosti, dnem
radosti. Spojte se jen nyní s tím Kristem, jehož
památka dnes slavíte. Vroucí, nadšená slova arci
pastýřova padala jako balgám do srdcí všech. Věda
pak Jeho Excellence, še v domě zármutku jsou
ještě mnosi, kteří pro těžkou chorobu nemohli do
kaple přijíti, navštívil, provázen pp. primářem dr.
Hoozákem a očním lékařem dr. Saskou, veškeré
vemocné u bolestného lůžka jejich, těše, pobádeje
i dodávaje zmažilosti; odcházeje poručil, aby ne
jeho útraty všem nemocným vystrojila se svačina.
— Vděční nemocní volají Jeho Excelienci vroucí:
Zaplať Pén Bůh! — Zároveň budiž dnes vzdán
vroucí dík i oněm šleobetným srdcím, ježo Váno
cích štědrou rokou přispěla na vánoční atromek
pro ubohé trpící. Bůb budič všem štědrým odpla
titelem, zvláště pak ctihodnýmaestrá ..|

Pohřeb p. Josefa“ Pogerthe. bratra vadp.
papeš. komořího a kanovníka Ant. Pogertha konal
Ge za voliké účasti všech krahů sdejších dne 5.
t. m. Průvoda gůčastnil sa Jebo Exc. nejdp. bi
skap Dr. Doubrava, členové kapituly, jiní kněží,
boboslovci a mnoho vážených lmků všech stavů.
Zesnulý, který v trapné chorobě strávil v Hradci
len několik měsíců, byl snám osobně jen několika
jednotlivcům vdejsím. Proto spontánní účast byla
v přední řadě projevem neríčené svuatřasti a sym
patií k vedp. kanovníkovi, který pro avoje vzácné
vlastnosti jest zde obecně vážen. Jistě trachlivé
srdce vadp. kanovníka, který právě v té chvíli
sám byl těžkou chorobva k lůžka připoután, mélo
hojaou útěchu v četných projevech upřímné sou
strasti.

Sehůze městské rady dne 7. březnat.
r. Pp. maat. Václavu a Aaně Potůčkovým zá
sadně bylo povoleno sříditi třetí patro na prujek
tované novostavbě na místá dosud existujícího do
ma čp. 239 ve třídě Jitíkově a výhradou doda
tečného sobrálení plánů, jež tíž mají teprve před

„Rudolfina“ za roční
nájemné K 1200 — k účelům městského dívčího
lycea. — Jménem J E. odp. biskupa Dra Jos
Doubravy azuslal b'okopský sekretariát k uctění
paměti zesnulé sestry Jeho Excellence, pí Joheny
Holzosrové, dar K 100 — ve prospěch zdejších
chudých a dar k témné účela a v téže výši věno
valí pozdstalí dědici po semř. p. Aat. Slakovi,
k uctění jeho památky; pp dárcům vzdají se diky“
— Policejnímu úřadu bylo uloženo, aby bděl nad
tím, aby ulice Čelekovakého nanejvýše jen do po
lovice stavobsím materiálem a povozy byla zabí
rána. — Vyrozumění téhož obsahu dáno bylo též
pp. stavitelům, J Novotnému a Loboafkori. —
Technické kanceláři uloženo bylo, eby opatření
učinile, by splašky kanálové Šachty nezoečisťovaly
pitnoo vodu ve stojanu u zabrady „Adalbertina.“
— Pao M. Bílek. nám starosty ba Král. Víno
hradech, věnoval k uetění památky zeso. pí Job.
Holznerové ve prospéch zdejších chudých dar K
50—, sa nějž vzdají se mu díky. — Žádost p.
Ant. Čekanského, typografa v Prase, za dopora
čení jeho žádosti za udělení koncesse knihtiskař
ské pro Hradec Králové byla postoapana živnost.
odboru. -- Uděleno bylo povolení ku atavbě čtyř
dvojdomů v bloku VII Spoleu pro zvýšení
lidového blahobytu. — K žádosti p. přednosty
teati stanice Hrade: Králová dodáván bude proud
elektrický daoem 8 t. m. počínaje též pro čekárny
a restenrace nádražní, až do 7:90 hod. ráno.

Mužský odbor Ústřed. Matice Bizol
ské konal výroční hromadu dne 5. t. m., pří níž
svoleni byli pp.: Dr. Ulrich, advokát, předsedou,
Tolman, knibkupec. pokladafkem. JUDr. Hašák.
měst. koncipista, jednatelem, řid. Ryba, prof. Rejt
bárek, ausk. dr. Klimeš, professor gymnasijní
Zacpálek členy výboru, náhradníky pak R Svu
boda, kand. advokacie, JUDr. Doškář, právní prak
tikuot, Trykar, not. koncipient; revisory účtů prof.
Fiecher, a prof. Racek. Slavnost Matiční nspořá
dána bude dns 19. června v Badech na Střelnici.
— Usnoseno vybírati dobrovolné mostné při ote
vřeaí erárního labskébo mostu. Nepřítomnost omln
vili prof Fischer, iprof. R-jthárek, Dr. Ulrich. —

Městská mlekárau pro výrobudětského
mléka uploila všecky naděje v ni kladené a roz
vljt blahodárnou čionost. K výrobě jeat přihlášeno
přes 400 lahví denně a rostoucí počet přillášek
avědčí o t>m, že institace tato vyhověla potřebé
dávno pociťované. Každou sobotu od 6—7 hod.
večer koná se v prodejně ústava v č. 68. za ko
stolem sv. Ducha lékařská kontrola kojenoů umělo
šivených s vážení., aby výživa kojenců děla 8e
správným způsobem. Přibývá-li kojenec na váze
normálními přírůstky, mé matka žádoucí jistotu,
že o dítě jeji jest dobřa postaráno. Jest tedy po
vinností všech matek, aby se svými kojenci této
kontroly se pravidelně účastaily.

Přednáška p.cís.radydr. VáclavaSchuatra,
ředitele ústava ku zvelebování živností v Praze:
„0 svépomocném sdružování živnostenském“ od
bývá se ve středu dne 16. března o 7'/, hod. več.
v čítárně průmyslového musea, v budove c. k. od
boraé školy v přízemí v levo. Vstup volný. Po
přednášce volné dotazy a rozhovor. Živnostoictvo
naše poažije jistě rádo vbodné příležitosti infor
movati ve důkludně o této důležité pro věho
otázce a hojnou návátěroa dosvěděí, že chce od
slov přejíti ke skutkům ďle návoda obvalně zaá
mé*o odboraika.

Převzetí sávedu. Pohřebnízávod a za
eflatelatví p. Hanuše Richtra převsal s celým sa
řízením p. Josef Šolc, bývalý účetní měšťenského
pivovaru zdejšího. Podoikatet již z počátka vyvíjí
horlivsu a šťastně Fizenou snabu, aby všechněm
moderním požadavkům promptač a co nejkulantnéji
vyhověl.

Výkaz příspěvků mamiilonový dar
Úctřední Matici Skolské. Obecní úřady:
v Bělti K 60—, v Blešně K b—, v Březhradě
K 5-35, v Bříze K 3410, v Bukovině K 47 =,
v Čibuzi K 11'—, v Čistévsi a 2370; Okresní
hospodářská záložna v Hradci Králové K 30—;
Městská spořitelna v Hradci Králové K 100—;
obecní úřady: v Libalkovicích K 2-—, v Libran
ticích K 10—, v Lípě K 910, v Nedělištích
K 16-96, v Nepasicich K 16-—, v Pileticích K 17 60,
v Plotištích n. L K 100—, v Polánkách K 16—,
v Roudničce K 9-50, v Rozběticích K 6-42, v Rosku
K 5—, v Sedlioo K 18 —, v Skaličce K 340,
v Skalici K 16—, v Slatině K 11-80, v Štěnkové
K 2 >, v Svinareob K 2216, v Ujezdě K5-—,
v Urbanicích K 1550, ve Věkoších K 20 —, ve
Vičkovicích K20 —, ve Všestarech K 1690;
Jedoota Záloženská ve Všestarech K 20- —;Záložna
Ra foisenova ve Výravě K 3-— ; Obecní úřad na
Siez. Předměstí K 6640 Úbrnem K 76489.
Mnohé obce zaslaly sbírka přímo Ú. M Š anebo
prostřednictvím místních odborů. Okresoí výbor
saslal přímo Ú, M. Š. 2000 K.

Nedostatky poštovního spojení ma
Hradecka. Poslanec dr. J. Myslivec podal
v těchto dnech interpelaci v příčině poštovalho
spojení meri městy Chlumcem n. Cidl., Hradcem
Králové, Žamberkem u Ústi u. Orl. Doslovné
snění interpelace přineseme v čísle příštím.

Všovbocnáúvéru: společnost, z«
Psané společenstvo s ručením obmeseným, konati



bude svou šestou řádnou valnouhromada dne 13.
břesnat. r. o 10,bodínědopolední a aásledají
elm programem: Zpráva o čínaosti ústavu r. 1900
a zpráva účetní za týž rok, správa rady dosorší
a mávrh sa schválení úč.ů v roce 1900, návrh,
jak naložiti « čistým ziskem, doplňovací volba
do rady dozorčí, volné návrhy.

Hudební a póvecký spol.v Hradci
Králové pořádá ve prospěch akee „Hradecko
české Vídni“ dne 20. břesna 1910 za spoluáčin
kování dam. pěv. jednoty „Eliška“ a „Nepasických
pěveů“ první svůj filharmonický koncert a boba
tým programem. Zajisté že obecenstvo ušlechtilou
snahu odmění návštěvou co nejčetnější.

Úmrtí. Dne 10. března zomřela ve mlýně
Bodíně-Předměřicích n. L. u své doery pí Frant.
Voženilkové, choti majitele mlýna pí Anna Kuče
rová, statkářka z Holohlav u Smiřic. Po výkropu
ve mlýně Budíně v neděli 13. t. m. bade zesnulá
převezena téhož dne do Holoblav, kde po církev.
obřadech bude uložena na mistním hřbitově do ro
dinné hrobky, Odpočívej v pokoji!

vzdány byly sl. měst. úřadu offerty na stavbu nové
poštovní budovy a rychlostí blesku zadána byla
ještě téhož dne stavba panu stav. Liškovi. Stará
poštovní budova ještě stojí a má dvě léta dosti
času na vystěhování. S kopulí našeho děkanského
chrámu Pácě má se to bubnžel jinak! Tato již
více než před rokem spadoavší omítkou uvnitř
byla obrožena; pod hlavním oltářem byla uzavřena
téměř třetina kostela a ve zbylých dvou dílech
má so každotýdenní nával věřících v pravém slova
smyslu při mái svaté vpěchovati. Nejhůře to vy
blíží o deváté mši sv. v neděli, kde děti ze všech
místních škol bohoslužbám jsou přítomny. Uzná
vámv všestrannou horlivost našeho zaslonžilého
pana starvaty, s kterou záležitosti obecní ku blahu
obce řídí, avšak prosíme, by naší dnešní proabé
laskavě nám vyhověl a další oddalování opravy
kopule a celého kostela vůbec neodkládal. Budet
vyžadovati kostel nejen znovuzřízeaí kopole sbora
jmenované, nýbrž oprava malby zdí a jiné vnitřní
opravy musí se státi co nejdříve. Pak ovšem až
všecko letošního roka bode provedeno, prositi bu
deme důst. farní úřad, by dobled nad udržováním
čistoty a pořádku vůbec v nově zřízeném chrámu
Páně na se vzíti si neobtěžoval. Doufáme, že ně
kolik těchto elov u patronátatho úřadu král. města
Něm. Brodu oslyšeno nebude a co nejdříve v na
stávajícím jarním období k uskutečoční opravy 860
přikročí. Příslušníci strany katol. v Něm. Br. dě.

Veonelá vojem za Pouchové. Sociálně
demokratický „Východočeský Obzor“ přinesl 3.
března od kterébosi soudruha článek proti paa
chovskému faráři p. Konečnémo. „Východočeský
Obzor“ měl však při této novinářské patálii ve
likou smůlu, neboť všecky jeho útoky jsou buď
vylhácy úplaě nebo nešikovně smodrcbány, tak že
dělají zakaklenému původci neboráznon ostudu.
Pan soudrah se totiž I. zlobí, že „Boj klerikálů
se stupňuje v Pouchově“. Zatím však je pravda,
že katolíci Poucbovětí od posledního ledaa ne
měli vůbec větší schůze a še jako dobří křesťané
chodívají v postním čase ne na ecbůze, nýbrž pilně
v den nedělol do kostela; ve všední doy konají
pak svědomitě práce svébo povolání. To je socig
listickému lháři „stupňování boje“? Je pravda, že
8e organisojeme — ale nemáme k toma téhož
práva občsnského jako pokrokáři a Bocialisté?
Na dosavadních organisačních schůzích nevedli jeme
žádného boje se žedným (jednoho soudruha, když
60 nám na naší důvěrné schůzi do řeči pletl, 0
pravili jeme elušně). „Východočeský Obzor“ spletl
si tedy cosi v blavě a peal o věcech, jež se ne
staly. 2. Nejvíce zlobí se dopisovatel „V. Obzoru“,
že prý p. farář Konečný „využitkuje každého.
pohřbu, kde nemlaví o náboženetví, nýbrž zuřivým
spůsobom nadává a štve proti všem pokrokovým
i sociálním spvlkům dělnickým“. Odpovídáme:
Kolik slov, tolik lží a pomine! Náš pan farář už

to při „každém pohřbu“ neštve, protože vůbec
každého pobřbu nemívá, ale 8 vip. kaplsnem se
střídá, tak že jen někdy pobfeb vykonává. Mímo
to třeba vysaati, že p. farář při pohřbech vůbec
pemiuvívá žádných řečí, nýbrá jen vykonává ofr
kevně předepssné modlitby. To by socialistickému
pomluvači pouchovskému mohl doavědčiti leckterý
soudrah na př. pan Souček x Ponchova, jehož
zemřelého otee p. farář Konečný pochovával, ne
promlaviv mimo předepsané modlitby církevní ani
lovčka. Také bradečtí občané mobli by to do
avědčiti, pokud vůbec na Pvučhové pohřeb odbý
vali. Jedna jediná výjimka sa celého pobytu p.
farářova u nás s tohoto pravidla se stala, totiš
v poslední neděli únorovou, kdy byly dva pohřby
najednou, totiž pohřeb+ dělníka Jana Řihy a

hřeb + Anny Veselovské,jichž se účastnilo ně
kolik set lidí, mezi nimi třetí řád av. Františka
s Hradce Králové s praporem a pouchovská ženská
orgapisace se apolkovými odznaky, Jelikož zem
řelá pí. Veselovská byla obou těchto korporací
členkou. Při té příležitosti promluvil p farář nad
hrobem obou zemřelých asi pětiminutovou, úplně
náboženskou řeč, V uíž o apolejch sociálaích neb
pokrokových vůbec ani slovičkem se nezmínil, ale
jen čestnou vzpomínku temřelým věnoval jako
dobrým křesťanům a poděkoval účastníkům jménem
sarmoucených přibusných, kteří po té svláštní díky
p. faráři vzdali, že jim to „tak pěkně a lacino“

udělal. Za to nadává socialistic:

duchovnímu. My všichni, kte jemena pohřba
tom byli, byli jeme hluboce pohoati promluvou
p. ferářovou. Vyslovujeme proto ovskému 80

alalistovi,Sopisnjímu d „VýchodočeskéhoObsora“, zá jeho lši a pomluvy avé nejhlabší opovr
šení. Tak hraběa drse slušný člověknepiš! Pan
farář Konečný vůbec, co je u nás, nevypastil je
diného slova s úst, jímž by čtval a nadával: to
dělá na p. faráře „Východočeský Obsor“. 3. Není
dále přavda, še by p. farář Konečný prováděl „je
zovitskou taktikou agitaci mezi nevědomými še
pami“ při pohřbech, nebo vůbec jakkýchkoli bo
boslužebných úkonech : vše to je doslovně vylbáno!
Naše členky ženské organisace nejsou vůbec „ne
vědomé ženy“, ale uvědomělé katoličky a jsou
roshodoě vzdělanějšími než pisatel socialistický
z Pouchova do „Východ. Obzora“, protože by ae
sni jedna z niob k takovým lžem a ošklivým na
cti otrháním nesoižila, jako se onížil pisatel pou
chovský ve zmíněném listě. Takový „poctivec“
chce u nás vzdělávat sok lky? Pouchovskédivky,
všimněte si, kdo vás chce povčovat a do pokroku
uvádět! Je to člověk, jenž očividně lže a bojí se
podepsat své lži, jelikož ví, že by mašíroval do
ohládku! Pouchovskému pm.faráři mení „trnem
v oku tělocvičný odbor Sokola“, a jebo skutečné
vzdělání těla i ducha — jak to výslovaé „Obnova“
potvrdila, — ale je mu trnem v oku (a masl býti
každému slušnému člověka), když místo pravého
vzdělání těra a ducha zavléká se do Sokola „vý
chova protiklerikální“ čili protikatolická a bezbo
žecká, jelikož divky pouch (vské jsou dosudzbožné
katoličky, a me 80c. demokratky, 4. Rovnáž zcela
jest vylháno povídání „Východ. Obzoru“, že prý
p. farář Konečný stvo děti proti rodičům a ženy
proti mužům. Proč nejmenuje socialistický písať
ani jediného dítěte nebo ženy, jež by byl náš
duchovní „poštval“? Takovému aprostému lhaní
říká se: hanba! 5. Nevěrecký socialista dotýká
se na konec zemřelé zbožné naší členky pl Vase
lovské, jež, jdouc ku sv. přijímání, byla sachvá
cena srdeční vadou, které za týden podlebla, jsono
na smrt vzorně připravena jako pravá katolička!
Dopisovatel 8oc.do „V. O“ využívá tohoto případu
k nájezdům na 8v. zpověď a us av. přijímání vo
laje: Ženy,uvědumte gi, če jest to vina vaše, kde
časně ráno jdete o hladu do kostela a tam ala
bostí připravujete ge o zdraví! Soudrahu, proč se
nestaráte o své soudružky, která bývají na du
párnách 4 nočních zábavách, v nichž se třeba do
rána bouří, pije, tancuje a kouří do oamdlení?
Meťte před svým socialistickým prahem a 0 naša
katolické ženy a dívky ae nestarejte — neprosí
se vásuto, dobře vědouce, co dělají! Madrlantský
poudruha, vezměte na vědomí, že dle lékatekého
dobrozdání nezemřel pí „Veselovská „z hladu“
sni slabostí žalndku, nýbrš srdeční vadou, na niž
asi 12 let trpěla stále (co poalednímu dítěti život
dala). Poslední dobou přidružila se k ardeční vadě
také ládenní chřipka a ta aklátila dobrou naší
družškuv předčasný brob. Voláte-li, sondrabu, „co
(prý) tomu řeknou děti takové matky“, slyšte
jejich odpověď: Děti zemřelé pí Veselovské po
kládají ni za čest, že měly tak zbožnou matka a
manžel její vždy s úctou bude vzpomínat, že měl
ženu, která vzorně vedla mu domácnost a přitom
sloužila Boba dnem a nocí. Na lepším místě, než
je kostel, nemůže vůbec smrt člověka zastati. Vás,
soudrohu a sondružky, ovšem smrt v kostele ne
zastibae, nýbrž nězde jinde, a po tom nechte
svým dětem rozbodnoati. „co řeknou takovým
matkám a otcům“. Tím ae „Výcholočeskéma Ob
zora“ a jeholživé nu dopie»vateli porončíme.

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,
ž 1její všeobecná obliba odůvodňují |

Jakud S ečace Jakostívýrobků rmy u M MJindř. Francka synové
w Perduhbicich.

Doporačajeme tento d mací výrobek co nejvřelejí.

Vojnův Méestee. Dne 5. břesna zemřel
zdejší p. farář Fr. Sahan. Týš narodil se v Chla
mě u Kramlova dno 14. října 1848, na kněze vy
svěcen 3. srpna 1976. Kaplanoval v Krucemburka
a v Polné. Od r. 1986 byl farářem ve Voj. Městci.
Jeho přičiněním zřízena ve Vojnově Městci pošta,
stanice telegrafal, záložna Ralfeisenka a místo ob
vodního lékaře. Odpočinatí lehké dejž mu o Panel
— Pohřben byl ve Vojaově Městci dne 8. března

n Koasinatví 21 kněží a velkého množství farníkůa přátel.
Uvlava v Hyšperku. Vzácná slavnost

konala se dne 5. března £. r. v našem městě. Sta
řišký kostelník zdejší p. Ant. Barvínek za více
než šedenátiletou činnost kostelnickou obdržel na
přímlava J. Ex. odp. biskapa papešakoa zlatou
medaili sáslušnou „bene merenti“. Mistoí farář
vldp. Adolf Hobálek vyznameneného oslovil mej
prve erdečnou řečí. V ní připomněl, jak vzácné
jest toto vysnamenání, vzpomněl zásluh oslaven
cových, jež si získal alažbou v našem chrámu
Páně, upozornil j na odměnu nebeskou, která s4
věrnost v povolání slíbena Spasitelem ve slovech:
„Radujte se a veselte se, neboť odplata vaše hojná
jest v nebesích“ (Mat. 5, 12) a tlumočil přání,

aby potěšen sposileča tímto macká
léta s něho těšití ne mohl. ozdobena byla
prea zasloažilého starce, jenž k slzám byl pohaat,
sapěna papěžské hymna. Na to sloučena le ov.
za asristence všeho voleb. duchovenstva místního.
Není divu, še k této ojedinělé slavnosti přijeli
s daleka příbuzní, Zo ne jí účastnila vys. rozená
vrchaost, snámí a přátelé oslavencoví, četní mě
Sané, ano i lid s obcí přifařených. Přáli jeme si
viděti zástupce města, v němž svědomitě po 60

| let úřad svůj zastával; domnívali jeme ce, že
pokrokovoat a taktaost ae nevylučují. Snad mo
doraf demokratický duch pranic překáší v tom,
aby se učinila radost stařičkému muší « lida?
Přejeme milému oslavenci našemu, aby ae ze své
choroby, jež od vánoc mu brání do cbrámu Páně
doobáceti, brsy zotavil a opět v milém mu vědy
úřadě pokračovati mohl.

Zaopatřovací ústav pro aoc. doma
kraty ma Chrudimská a Ohrastecku.
Teď uš vidí každý, že nemoc. pokladna v Chru
dimi jest dobrým zaopatřovacím ústavem předáků
a agitátorů soc. demokratických. Lidé atojící va
eložbách pokladny tó mucejí dle kumanda g.ne
rálů ugitovati na všech stranách a lo se věl hor
livostí. Roshodající vůdoové přišli na nápad, že
by bylo nejlépe, aby kontroloři nemocných se u
sadili oa venkově, aby tam v příčině nemocných
měli lepší „přehled“ Tak jest ua př. usazen
v Chrasti koatrolor p Hovorka, který se chlubí,
že jest bez vyznání. Pořádá po celém okolí schůze,
na kterých utrácí již atokrát prodané otřepané
fráze a zesměiňaje naše přesvědčení. Při svém
přehlížení npemocných provádí soakromou agitaci
a přemlonvá lidi přesvědčení jiného ke vstupu do
rudého ráje. Opravdu velic: citlivý eamaritánI
Necbť se nikdo nedá přemluviti od tohoto agitá
tora! My už totié až příliš dobře polebaání radé
strany snáme. To byste se na rudó agenty napla
tilil Pan Hovorka pořádal též v Rosicích schůzi,
kde ovšem nic nerozdával, zato však Stědře
„pomábal“ chudým posluchačům tím, že se otíral
o „klerikály.“ Lidé ei fekli, že takovou stkvělou
10dporu dovede lidem dáti kašdý. Taky Jim bylo
divno, proč ve Francii už dávoo nenastal pro děl
nictvo ráj, když se tém tupeným kněžím všecko
eohralo. Poslyšte, pan Hovorka docela na schůzi
řekl, že Kristus Pán prohlásil, še každá víra jest
pravá! Podle toho můžete uš snadno posouditi,
jak ten čověk naše oáboženatví zoá. Kdyby
si aspoň něco přeslabikoval s našeho katechismu,
aby věděl, proti čemu vlastně chce bojovati! Vip.
Beneš jest vám, pane Hovorko, trnem v oku. Proč
jenom? Snad proto, že vykonal pro lid maohem
více než sto vašich předáků? On se 8 tím ovšem
nechlabí. Taky vás ulratoě mrzí, že páni z chřa
steckého velkostatku vycházejí dobře s továralky.
Do toho zas nám mic není. Ale chcete-li věděti i
naše mínění o té věci, naše: vědycky raději vi
díme, mejí-li ae lidé rádi, než otravují-li po spů
sobu rudém širé okolí aprostými vrájemnými na
dávkami. My pak nehlásáme urputný třídaí boj,
sle spravedlnost pro všecky. Vyssavačský kapita
ligmos ovšem odsuzajeme, ať už za ním stojí
kdokoliv. Z té příčiny ee nemůžeme nijak rose
břáti pro židovské kapitalisty, kteří stojí v čele
600. demokracie. Taky nebademe otrocky skláněti
šíje před německým semitou dr. Adleram. Jen di
m-Éte co nejdříve před prabem vlastním £ uve
žujte důkladné, kdo jest vlastoě fanatikem: sda
vychovanec štvavých rudých listů, který se ato
líkům jdoacím do kostela posmívá, či snášelivý
katolík. Když našinec p.V. Slavík sačal na schůsi
debatovati, bleděli jej rudí dobráci sesměšniti a
pak o něm ještě ve „Východočeském Obzora“
bezectně Ibali, še se sobůzo utekl. Tak vyhlíží
u rudých fanatiků v pravém avětle toubs po
pravdě.

Agrárnické lěl ©katolickém Chra
dimoku. Ještě teď na říšské radě lamentají a
grárníci, jak tem beránčí agrárnický tábor byl zle
uražen správou některých listů o neochotěněkolik
Jedinců při katastrolé u stanice uherské. Alepři
tom citaplní agrárníci každou chvíli vychratape
ve avých listech plof děber negmalené Špiay proti
katolíkům. Na př. dne 6. února již bylo napsáno
pod titulem „Nezdar klerikálů“ ve „Venkově“ ©
naší schůzi toto: „Místní klerikální orgacisace od
bývala dne 2. února t.r. pebůzi, na kterou přijel
„řečnit“ klorikál Kaňosrek... Je vtom skutečné
mnoho troufalosti, že tedení Elerikální strany v3
stlá tak nevyspělé (I) lidi na řečnickoa tribunu a
svědčí to nejjasněji (I) o tom, žo venkovský lid
podceňuje a přezírá.“ Podlevšeho agrární pigntal
nemá ani ponětí o uložení naší strany. Kaňoarek

nepřišel ani nebyl vyslán od „vedení kleci
Jní strany“ vůbec. Přišel přece za katoligkuu

venkovskou mládež, kterou katoličtí semědálci
pfesírati nemobou už s té jednoduché příčiny, že
by stratili důvod k existenci. Pisatel vůsk se vů
bec neinformoval, kým a pro koho ta echůze byla
vlastně pořádána. Nač tu, že? O jedna Ješ nape.t
vlc nebo méně! Nuže — echůze ta se konals za
popud místní skupiny katol. mládeže dvakačovsko
útetické. Ovšem řečí Kaňoorkově agráraí lbář
dobré vysvědčení ani dáti nemohl, chtěl-li tusto
výe agrároíkem zůstati, Zatím však všichni lidé
dobré vůle jsou všude promlavami Kaňoarkovými
nadšení. Píšete, že jeme neočekávali, že se p. 0.



přihlásí © slovo. Zase úmyslné lež! Ne
my sa tee výstap byli připraveníjako

ma jednu hlavníčást programu. Chtěli jeme smím
mlaviti veřejně a pověděti mu pravdu do učí. A
teď ta nejdrsejší a ( lež! „Klerikálové přiví
tali p. předsedu (tužrínějagrárolho) Haronským
forem a rukama osbrojepýma sklenicemi.“ Tak
bezeotně tudiš dovede hanobiti venkovské lidi čar
nál ten, který dříve povykoval nad správou o poubé
mochotě diváctva. Nezačervenal jste se, lháří, nad
takovou neurvalon pomlavou? Kdyby podvodná
zpráva vaše byla pravdivou, roskřičel by nás a

tisk do všech úh:ů světa jako nejhorší di
vocby, letělo by udáaí k soudu atd. Ani nejmen
šíbo pardona bychomodvás čekatinemohli. Kdyby
te měli při každé lži červenati, tu by
ovšem byli uš jako krocení, Klademe tu nestyda
tou lež před oči všem očitým svědkům echůze, aby
el učinili ponětí, jakým způsobem ge snaží agrár
Bíci to své „avědoměsí“ prováděti. A še ci před
seda agrární svým „důvtipem a pádnými důkazy“
etržil velikou blamář, to ovšem agrární dopisova
tel pověděti nesmí. Kaňourek jeho rozamy usadil
tak dokonale tváří v tvář, až se agrármíci v za
banbení od stolu řečnického vsdalovali. Jak „nvě
domělí“ agrárníci učeně působili k sachování po
řádku a ticha, to patrno z toho, že jeden předák
e rukama roztaševýma prohlašovai: „Buďte ticho,
je vás tu polojiča dětí.“ Jako by ta sehůzebyla
pro agrární starcel! „Se zbabělým chvatem“ naše
schůze ukončena nebyla, ale doslovem našince:
„Milujme se a nedejme se!“ V.dyť jsme pak ještě
zapěli národní bymnu s dlouho jsme zůstali po
hromadě. Véru jest veliký div, že proti „nevy
spělému“ řečníkovi našemu vyrukovali přední a

bojci! Patrno, še ten dopisovatel „Venkova“
fe velice ne'ikovně.

. n
od dvor. foto, s stojí pouzeEK

MATINKY Sktobou:potoje a

+ Dr. Michael Hálik. Dne 26. února
zemřel v Chrudimi vrchní fysik MUDr. Hálík, muž
povaby ke každému přímé a přitom velice lidu
milné. Pro svou vlasteneckou Činnost jako univer
aitaí student sakosil vládní persekuce. V Chrudimi
se širšího politického šivota vzdaloval, zato však
se věnoval plnou sílou záslašné práci drobné.
V úřední své činnosti byl velice horlivý; a při
vší té namáhavé prácí nalezl ještě čas k vyučo
vání zdravovědy na chradimských ústavech.Stkvělou
sáslahou jebojest sřízeníodboru sem. pom.spolku
pro choroby pření v Chradimi. Dobrodiní konal
tak, aby nevěděla levice, čo činí přavice. Jeho

přísl at drsná kritika některé zarážela, ale kdodobře poznali, věděli, že plynou jebo slova
s úmyslů nejlepších. Byl otevřeným, bodrým kon
servativcem. Pohřeb vykonán 1. t. m. za obrovské
účasti. Odpočívej v pokojil

Znamenitý pokrok v Úatí =
Naši „pošetilí a tmářátí“ předkové věratnovětsli,

8e na pokrokF jepe uvá děbaoffiránade užaslé oči. město Šřívepožívalo v o
bledu náboženském a mravním volmi dobré pověsti.
Nyní však zde pokrokáři „řeformují“ tak, až lidé,
kteří se zdravým rozamem se morosloučili, v ú
žasu opínají race. Uvádíme aspoň doklady z po
aledsího časo. Cedule, jimiž zvali našinci ne svou
spolkovou chůzi, byly počmárány nemravnými,
spastiými slovy. Několik Jich bylo potrháno. Pla
béty 500. demokratické věsk byly neporušené.
Podle toho lse důbře aouditi, kde je sevilý fana

us a kde snášelivost. Tážeme se, sda policejní

la plat pro všecky občany v městě našem stejné.
V sobotu dne 5. £. m. pořádán b,l u nás první

pooyšlenká: ples, aby ti lidé aspoň něčím
kanati jaký blahobyt a jaká reforma u nás na

etsne, až se začnou prováděti pouhé tracy proti
katolictvu. V neděli a vo prátek ve chvíli, kdy se

: jí služby Boáí,v hostiůvích ne tančí, hrají se
E ba i kuželky!Taky protikatolickýpokrok,

terý zatím pouze vybání mnoho Šestáků s ka;
činí hrozné sváry v rodinách. Kdyby tak Hus

I se podívat na své velebitele, ten by spletl
irátáč! Naříka se na Špatné poměry a při tom

1 lidé, kteří křičí proti „tmě“, ani nevědí,
fide by dřív několik svých groáů promarnili. Soad
čekají, že je pakz žebroty vytrhnou Babel nebo

Beliův. ktace „obvícené“ dělnictvo jest při
svých listů stále aurovější, zvyká si na ne

hálěné kouření a na časté pitky i na jiný „pokrok,
i předkové sdivučilostí a demo

taklo přijdejMo? Názirpva jest vole
a ta se může státi pouze na opuštěném zá

8 naboženském. Ale kdy to bude? Z radnice
e sotva sdravý pópud. Vádyť votšina pánů
steké radě chová Be k ženství Ibostejně.
vá jsou velice opa E u
eh křiklounů. A podobá ce, žo uchvátí

j naši odpovědní nepřátelé. Jébt přávdou,
"ěkterá rodiny zde ještě chodí do kostela, sle

; ne děřleo Dic nestarají. Naopak někteří lidé

1 dou na volsomyálenkářské sohůze, kdež

p : RAMA m m "EM 4 u

proti veliké přesile nepřátel? Katolická jednota
dříve utěšeně prospívale. Nyní však jest opoštěna
a ponecbána scela starosti několika dělníků, kteří
mají strjně moobo jiš 6 odborovou orgaai

sací a kensuMem. zpěprosía volají opomoc
ideální dělníci, kteří přece se svého katolického
přesvědčení pružádného hmotného sisku nemají.
Naopak snášejí pro svou víru mnoho kopanoů. Aš
budeme rukou bezcitnou vybánění i z kostela jeko
ve Fraacii, pak snad teprve se někteří probudí

k práci. Ale to už bude pozdě. Pánové, všdrípřece oa vlastní oči zřetelně vidíte, kam v
volnomyšlenkářeký pokrok. Potají jej odauzujete,
ale prstem pro nápravu nehnete. “

Haberske. Obnova av. micaiobude v Ha
brech od 12.—19. března t r. Tato vykonají 3
páni kněší Redemptoristé ze Sv. Hory vČechách.
K ní se tímto notivě sve.

Vražda v Mikulči m Svitav. V ma
sopastní úterý dne 8. úsora 1910 večer v 10
bodin rozlétla se tichou naší dědinou rosruša
jící zpráva, že při taneční zábavě v Hillerově
hostinci spáchána vražda. K zábavété dostavil se
s Rybníka u Č. Třebové mladík Schromm, jenž měl
malé nedorozumění s jinochem Josefem Hendrichem.
Vyzval jej. aby přišel dolů, tam že se vyrov
nají. Netoše nic zlého, šel Hendricb spolu se vým
bratrem Frantiókemboze strachu a beše vší zbrané
dolů před hostinec, kdež byli Sobrommem beze slova
krvavě přivítáni. Tento zasadil oběma tak svaným
„jelením nožem“ smrtelné rány. František padl
hoed mrtev, Josef pak zaopatřen byv ovátostmi
umírajících a ošetřen p. dr. Tanberem, odvozen do
nvitavaké nemocnice. Bude prý sachránén. Vrah
hned po činu zmizel v tmavé noci, byl však vy
pátrán ve svém domově a udreden k soudu do
Litomyšle, odtud pak do Chrudimě. — Co 8e již
kněží namluzili s kazatelny proti ostatkovým „mu
sikám“ | Někdy promluví Pán Bůh sám!

Mikuleč m Svitav. O velikonočníchsvát
cích budou u nás missionáři řáda av. Spasitele ze
Svitav odbývati sv. tridunm (třidenní), na něž již
celá osada se srdečně těší.

Městská spořitelna ve Vysokém
Mýtě vykazuje za měsle únor 19I0: vloženo
na knížky K 285.61863; vybráno K 188.18957,
vloženo ns běžný účet K 4997827; vybráno K
89.209 81; sástatek vkladůna knížky K 5,229.86056;
na běžný účet koran 1,290.611-63; úhrnem K
6,090.872 19; bypotečních půjček vyplaceno K
43.460-95 ; aplaceno K 842882; zůstatek hypotoč
ních půjček K 4,021.923-32; směnek eskompto
váno za K 82.896, splaceno K 116.405'74, tů
statek K 467.97668; do jiných ústavů vloženo
K 326.88251, vybráno K 286.640'27, stetatek
vkladů v jiných ústavech K 1,859 263.66, ea
ných papírů v zásobě za K 2974.39953, záloh
lombardních K 2.689.061-18, hotovost pokladní
K 16.889-73; obrat účetní a pokladní za čas od
1. ledna do 48. února 1910 E 10,586'65854.

Bůzné zprávy.

kšeftu! Zaámo, jak židovský opavský rodák

ten syn se jmenoval Singer) borlivě a mooně za
natoval do ministerské politiky proti Šlovanstvu

sděloje v příčině nové jeho dráhy životní: Dopo
sud dělal v poříťice, fatrikoval přoti Slovákům,
pomáhal pootivě, aby v říši nenastaly klidné Časy.
Jako odborný přednosta v ministerakém předsed

jetva měl k tomu nejlepší příležitost. y 86
věsk mění u pan Singer nemůže více svou zvůli
uplatňovat jako dříve. Proto jde. Vyhlědi si však
mtsto hodaě tučné. Jako odborný přednosta bude
dostávat více než slušnou penei a v příští schůzi
eprávní rady rakouského pozemkového ústava bude
navržen na prvním místě za guvernéra tóto banky
na místo aprázdáčné úmrtím ryt. Tausiga. Bude

plat 160000 X, vošlej aapoň Ghrát tak160.000 K, jí příjmy
velké, im bude už i nan utontanské erdou
této Excellence epokojeno. Také dráhý vysikojící
opavský žid, pan Sonnenscheio s ministoratva že
lesnic má býti povýšen a postaven vlastně v čelo
správy státních drah. Boz opavěkých nefalňova
ných i falšovaných židů by to v Rakouska snad

ani nešlo.“ — Zklerikalisované ako Kolikvašich katolických pracovaíků-politiků provedlo
tak výnošný kšeft? Machar měl Siegharta-Sibgra
ve Vídni přímo před očima. Bade teď taky vypo
šítávat; co by se-sa příjmytohotokapitalistydalo
poFiditi' pro větu a k útišení noďve?

Velikonoční pohlednice Ústř.Matice
Školské, kterých jest vydáno 30 druhů, vybo
vyjí tentokráte všem možným požadavkům. Na

oěíšsíme mezi nimi vsory nejrůznějších uměleckých
směrů v bezvadném provedení: tu fertovné, tu
střízlivé, tu barvami býřící, tu tklivě etlamené,
Ústřední Matice Školská učinila opatření, aby
každý český obchodník s poblednicemi měl do
stetek zboží na skladě. Čtenářům svým doporuču

Ihned o tom Ustřední Matici Skolskou v Praze
Martinská ul, 4. spravili. * L

Nová a jedině česká továrna ma
porculán v Balých Wvatoňovicich u
Úpice již od podaimu připravována, dokoačila
právě avé přípravné práce. Předmětem podniku
Jest výroba sboží « porcelánu, zejména: nádobky
a vézy na kvěliny, pepřenky, slánky, popelničky,
pokladničky, růsné ozdobné sošky světské i sva
tých, kropenky, svicny, svířátka ozdobná, nádobky
na párátka a podobné galanterie; dále popraí
českých velikánů v různých rozměrech, nástěnné
talíře a obrazy a náhrobní andilky. Podnik tento
jest novým článkem českého průmyslu a bude sa
Jisté českými obebodatky po zásluze podporován.
Cenníky na požádání zdarma a frauko, vsorky te
účtují.

Umísťtování v hestimství účelnějiš po
14 roků provádí jednota Ččeskoslov. číšnictva
„Otakar“ v Praze. Umíatování provádí se pod do
sorem osvědčených pracovníků a je každé nabídce
věnována náležitá péče. Za dobu svého působení
obsadila jednota přes 25.000 míst úplně bezplatně
a přihlíšeno k tomu, by vždy byly doporučovány
síly kvalifikované. Jediná kancelář toho druhu,
kde doporučovány jsou ally výbradně vyučené.
Pro nastávající jarní sezonu v záznamu pomoc
nictvo všech oborů; dovoluje ai na tuto svépo
tmocnon akci upozorniti pp. majitele lázní, botelů
a restaurantů. Rovněž se čelí proti nesvědomitosti
soakromých oprostředkovatelů, kteří za nepatrná
místa žádají značné dohodné. Veškoré poptávky
natno říditi na Ústřední umísťovacíodbor „Otakara“
v Praze, aneb použíti telefonu č. 3914.

(Zasláno).
Ctěnému výboru spolku „Charitas“ v Hradci Kr.

Za ochotné s rychlé vyplacení úmrtní r
za mého + manžela, která mi v obnosa hod Koně.
měřenabyla,vzdáváv hlabokéúctěnížepsanésrdečné
díky a „Zaplat Bůb,“ a kašdému tento tak prospišný
s blahodárný spolek odporučuje.

V Holicích, dne 8. března 1910.
Marie Markové,

vdova po obuvníku.

Zasláno

. Jesefa Selcovi,
mojiteli pohřebního ústavu v Hradci Králové,

, Za všestrannou ochotu s péči, s jakou vyšel
jste mi vatřío při vypravení bu paní Johanny
Holsnerové, ros. Doubravové, vzdávám Vašemu Bla
horodí ordečné díky,

V Hradci Králové, dne 5. března 1910.
Alois Nový, Piditel bisk. velkostatku.

Pana

musi býti skutečná rodinná káva. ©o

shoduje se u WKalthreinerovy sladové

kávy Kneippovy, pokud dává každá
domácípanípozorpři nákupu, zdůraz
ňujíc jméno Kathreiner a přijimajíc

pouze původní balíčky s tímto jménem

a s obrázkem faráře Kneippa, jako +
ochrannou známkou.

San nábylek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

HA,Skahorakj;HradecKediné,



Pohovky
všech druhů od nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné t. zv. spací, dále křesla kožená, zvláší

umělecky provedená (bez kozkarence).

Soubory
ib-rcH4 | všech druhů a slobť,

Matrace
Ho rýh

Slamníky
Dre prošívané,trvanlivé. H44+h+4

Rolety
patentní, samočinné, 8 výšivkami, rolety bladké

obyčejné,

Veškeré věci se zárukou přesně řemeslné provedené.
Ceny velice mírné,

Písemné objednávky ge pečlivě a správně vyřídí.

Jos,Thoř, Hradec Král.
liřeséní lisív

ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna.

LobosVysokomýtakí,2.všichnipoplatníci,3.roservní fond

Uměleckypracované

OBRAZY, KŘÍŽOVÉ CESTY,

OLTÁŘE BOŽÍHO HROBU,

SOCHY.. VZKŘÍŠENÍ
dovoluje si veledůstojnému duchovenstvu

nabídnonti absolvent c. k. odborné bkoly

BOHUMIL BEK V HOŘE KUTNÉ,

DÍLNA

PRO UMĚLECKÉ PRÁCE ZE DŘEVA.

Důstoj. Pány duchovní
prosí

ve vaření a vedení domácnosti jakož i bcapodář
ství, obou zemak. jaz. dokonale mocná. Nast může
bned neb i později. Ct. neb. do 25. t. m. pod

za. „Velikonoce“ do adm. t 1.

službu lásky.

bohoslovci za assistenci.

nejvrouonější díky.

NE



Příloha
Besídka.

Po masopustu.
- „První sobotu v únoru zasteveno v n—ské

zastavárně 900 — peřin“ — — —
-© Toble kratičkou a přec tak mnoho poví

dající lokálka četl jsem onehdy sturo ve všech
časopisech a v každém z nicb byla připojena
nějaká kousavá poznámka nad tímto věru málo
potěšitelným úkasem našeho společenského ši
vota.

Pravím „společenského“ živote, neboť,jsk
z celé té peřinověhistorie vidno, nebylo těchto
osm set peřin vyneseno do sastavároy od ně
kolika obobých, opravdu cbudobných lidí, kteří
nousí nucení a hladem trýznění i ta poslední
podněko oa loži jim sloužící musili zanésti na
„Poslední etanici“, jen aby kousiček chleba a

trocha bramborů pro hladovící rodina nakoupíi— — —
Ba ne, to nebyli chaodáci, opuštění ode

všeho světa, strádající v prostřed símy, to ne
byly oběti nějakých soukromých nešťastných
poměrů, ani zoufalci neznající jiné cesty k c
kamžité záchraně sebe a svých drahých!

To byli, prouím, člonové tak zvané „střední“
společnosti, tedy lidé, kteří sice nemohou 8e
Siviti jen odetřihováním kuponů s cenných pa
pírů, ale kteří také nemosí zápasiti s finanč
ním nedostatkem nebo dokonce a bídou!

„Je masopost —ke všemu ještě tak krátký
— a něco se užít musí“, řekli ei všichni ti
dobří lidé a dle toho ge zařídili.

Kde jaký ples, kde jaká zábava, všade
bylo lzd je spatřiti, nové šaty pro matioku,
nová roba pro dceraška, krásné střeričky,
ursný vějíř, tatínek ae spokojil novým frakem
a lakýrkami — — kolik to asi korunek uteklo
a proběhlo mesi prsty?

A za jednu noc vše se stalo skoro bez
cenným — nebof k vycházoce nelse onboh čatů
ušít, — a vzíti je ještě jedenkráto do plesu —
o hrůzo! Než něco takového, to raději — če
kali jate snad, že 6e řekne: zůstat doma ? I
toto! „Udělati nový dluh“, se masf doplniti
A tak při drnhém plesu mosil posluha již pu
tovati do snámébo ústava, kde vše dovedou
ooeniti, a odpášel buď méně potřebný kus ná
bytka, nebo nemoderní Šperk, odočkud také
piano nebo gramofon, zkrátka —00 tak srovna
bylo nejvlo na očích a po ruce.

Za hodinka přinesl několik zlatníků, zá
atevní lístek, dostal dle zásluhy za avon ná
mabu, a než byl propaštěn, musel dle známého
pravidla: ©„mičelivost ctí zaručena“ složit
slavný slib: še wenikde ani elovíčkem nesmíní,
co viděl a olyšel.

Bohořel si to ze necelých dvanást hodia
všechny po novinkách slídící paničky tajemně
sdělovaly, rosumí se, žo takó se závazkem, „še
to dále neřeknou“. Mocbá to třebas neřekla,
ale zeptala se svoje přítelkyně, zda o tom něco
neví — —

A tančilo ge tedy vesele sae, celou noc,
až do rána bílého, jak -v té písničce, a kdyš
se pak k polednímu hleva rodiny probadila a
chtěla ujistit, kolik že je hodin — vzpomaělo
se teprve, jsk budou nyní ty pěkné hodiny,
které včera byly dány do bezpečného ústava
pro uschování, v každé cbvíli echázet. Ale 00
platoo — hodiny jsme protancovali, notno 86
nyní nějak uskrovnit, že?|

Je středa, a k našim známým přišel právě
pan Čmuchálek a Kuadrnke, oba v černém a
dovolují si octivě zrát a tak dále, a bylo by
jim prý obzvláštním potěšením, kdyby slečna
dcera a tak dále — a odnášejí po čtvrthodinné
návštěvě posledních čest koruu, které z pro
tancovaných hodin ještě zbyly a slečna Calalie
sděluje rozhodně svému pspá, že musi mít do
neděle nové šaty — —

Přijde zcse posíuha, vesme, co 80 dé, a
celá procedara se npakuje věras od a až dos,
jen snad s tím ro.dílem, že be „volba“ stáva
těžší a dá to mnoho přemílání, než se pozná,
co by tak v pokoji nejméně scházelo. Ovšem

u také hlavy bysiré, kteró zachovávají
ého roba etejný, jiš vyskoušený pořadek

a posílají „ns stedie“ přeáméty die přesněela
noveného programa. U toch vém můžo ufečaík
sastavárny vždy týden předem orčit, co přijde
nyní na řado; a uhodne vády.

Po třetím plese nástedaja čtvrtý, pak jestě
jeden, ještě jeden — aš konečně dojde na ten
mošťactný „peřicový“ plss! To bývá ně tak ke

konci magopnsta, kdyš jit hodně tobo z pokojů vymizoloa opraráa těžko, přetěško nalést
Ještě něco, ou by stálo sa poelání „tam“ —
však víte kem:

Jdou tedy peřiny. Hosky svázané do ramočkanastoupísvouposledajpozťdostělaa
loučí se s těmi, jež zahřívaly u okrývaly v ú
talsých postýlkáth.

Osm set peřin — osm set takových rodin,
Jaké jsme si v duchu právě vyličíli — v jedi
ném městě! Není vám pří té myšlence až
úsko?

Peřiny nejsou jiš lorusem, který mošno
bez přílišnéújmy zastaviti, to jest již předmět,
který ee pošle až „při třetím zvonění“, když
již nesbývá nic jiného. A osm opetlidí raději
se vzdá dobrodiní teplého lote po mnoho nocí,
než zase ošetří pár baléřů, aby na splátky si
moblo nakoopit nových peřin, než by se vzdalo
Jediné noci tance a zábavy.

Natí prý je k tomu společnost! K vůli
tomu tedy, že sí pro blaho vlesti praovjící
spolek „modrá bota“ oamysli jedaoo v roce
se vytancovat — po celý rok o ní nebylo ani
slyšet — musí osm Bet peřin do sastavárny!
A mosí to býti tak, musí — jinak by to přece
člověk, tvor rozumný a svobodnou vůli nadavý,
— nedělal. Goatl.

společnost pro
PRVNÍ ČEDKÁ rsšé re MAŽIVOT

naproti „Národnímu divadla“ v Praze.
Nejvýhodnější a nejlevnější pojištění vm dítkám.

Zádejte prospekt.

Kulturní hlídka,
Věda a umění.

Dr. Alfréd Radolf: Dvacet let práce
bulhorského národa (1887—1007) Upři
ležitosti vydání 2. sošitu této pabliksce přináší
bulbarská „Večerna pošta“ ze dno 9. února 1910
(m. 3.) v podstatě tento pororahodný referát:
„Spisovatel s neobyčejným zájmem asledoje náš
Život sociální, politický a hospodářský a seznu
moje národ český se slovanskými bratřími na
Balkáně v době prohlášení politické nezávislosti
státa našeho, při čemž opírá Be o věrné údaje
úřední. S velikým uspokojením promlouvá o našem
vojsku, jež zásluhou výborného panovníka budí
respekt Tarecka a bohdá i bratřím na Vardaru
spásu přinese. Konečně správně oceňuje praktické
výsledky sympathií národa českého a bulharského“
Doporučujeme vřele přízni všech krubů. —n —k.

Z říše esperamta. Na pátém světovém
kongresu esperantistů v Barceloně bylo navrženo,
aby osmý sjezd se odbýval v Krakově. Věickai
tamní naší stoupenci spolu © městskou radou hor
livě pracují, aby v r. 1912 náležitě oslavili 2bleté
Jubileum první publikace esperantské. Sám Ivovský
biskop Monsigu. Bandureki, známý svým řečnic
kým talentem, přislíbil, že se bude učiti jazyku
mezinárodnímu, aby při sjezda mohl esperantsky
kásati. Rovuo. IV. 6.

Propagace osporauta mezi katouky
ve Frameli. Redaktor Colas zabájil v Peříi
řadouesperantských přednášek v různých spolcích
katolických. Pět kursův odbývá každého téhodne
v různých inetitucích. Ve farnosti St. Gervais,
dík faráři Gauthierovi, vyučuje se osperantu ve
dvou kursech u sester sr. Vincence Pavlánakélo.
V jednom se učí 60 dívek s 5 řeholnic, £©vichž
sestra představená zvláště jde dobrým příkladem
napřed. Ve drahém kursu učí so 60 dítek pěti
s Šestiletých,které re rostomile zančují dle vý
borné a snadné metbody. Jiný kurs odbývá ne u
feholnic v Nenilly-saur-Sejne u Paříží. Poněvadě
všecky tyto ct. sestry by ai velice přály dopiso
vati Si s esporautskými řeholojcemijiných národů,

redakce „Eapero Katolika“, Paris, 10. rue

Beranger, aby jí byly zaslánypřlašní adreey.p. K.

Španěly. V Bipolleta pořádali členové
esperantského vodopáda“ velkolepouschůzi v klá

Santisga. O 7. hod. ráno vyšli z Ripolleta
do Santiaga, aby Se súčastnili v tomto klášteře
slavné mše sv., při níž esperantsky kázal Dr.
Joachim Koll, vikát ripolletslký a učitel ripolletské
skupiny. Kázal, še totošny jevu láska, mír a bra
ství, jině ačil Kristus, 8 bratretvím, mírem a
léskou, kterou hledají esperantisté. Měiav. zpívali
členové skupiay. Po společném bratrském občer
stvrení posvětil farář K. R-.s.1l nrcpor mladé sku
piny. Po té kněží Ka., Lliro a pánové Toraella
se Sabadelin a Sardi ze sv. Perpetuy promlovili
o našem jazyku a o našich esperantských záleši
tostech. sa konc. poděkoval p. Komenges, před
Soda skupiny, všem za pomoc a skvělý výsledek.
Za zpěvu písně „Espero“ a prřovolávání sl vy
Nejav. Paaně odcházeli
byvše nadšení tek zdařilou vycháskou. ep. K.

Kulturní jiskry.
Bv llcká umalostšeských Čějin.

„Hes“v 8.číslepíše,že vhusitskýchválkách
moc šlechty byla stenčena. Dobří historikové Pa

všeobecná ako.

lacký, Tomek, Denis, Dr. Kalousek mohou teŤ
spáliti své dějepisné kolhy; vždyť jim tak doká

zalo „evangelické“ péro, že soustavně lbali,přebarvojíce drze i blavní rysy století XV.Ta šlechta,
ktorá sebrala duchovenatvu veliké polnosti, která
sotročila etav rolnický, šlechta, která si dělala
posměch z královských nařízení a sužovala ber
trestně uásilnictvím měšťany, šlechta, která kara
báčnicky vystupovala proti ožebračeným kněším
— prý měla proti době katolické moc rtenčenou
Tak drze překrucovati charakteristickou známka
století XV. dovede jen péro takové, které dovedlo
markýrovati nadšení ke episku vymyšleného Pogie,
Také pokrok v bistorickémnazírání|

O autico a křesťauství napsal fran
oouzský liberál Alfred de Muaset ve knize „Zpověď
díčěle avébo věko“: „Křesťanství zahubilo císaře,
ale vykoupilo národy. Otevřelo barbarům puláce
Cařihradu, ale otevřelo také dvéře chat Kristovým
andělům utěšitelům. Málo záleželo na velkých
světa! a málo bylozajímavého na posledním chro
přění císařství s ho až po morek kostí, na
onom chmurném galvanismu, pomocíjehož býbale
Be ještě kostra tyranie na hrobě Héliogabalově a
Caracallově! Stála za uchování ta pěkná věc, jakou
byla mumie Říma, balsamovaná parfumy Neronc
vými, sariputá v plátna Tiberiova| Jednalo se o
to, páni politikové, jíti k chudým a řící jim, aby
byli tiše; jednalo se o to, uechati červům a krt
kům hrýzti pomníky hanby, a vyjmouti z boků
momie pannu krásnou jako matka Spasilelova,
naději, přítelkyni utiskovaných. To učinilo kře
sfanství; a co učinili nyní, po tolika letech, ti,
kdo jo zalčili? Viděli, že chndý se nechává uti
skovat bobatým, alabý silným, z toboto důvoda:
„Bobatý a silný budou mne utiskovat na zemi;
ale až budou chtít vatoupiti do ráje, budu u bran
a obžaloji je před soudnou stolicí Boží“ Tak,
žel! anášeli trpělivě. Protivoíci Kristovi řekli tedy
chudémo: „Snášíš trpělivě v očekávání dne od
platy: není žádné odplaty; očekáváš život věčný,
abys se v něm domáhal své pomaty: není žádné
věčnosti; sbromažďoješ slzy své a svojí rodiny,
pláč svých dětí a vzdechy své ženy, abys je nesl
v hodině 8:6 smrti ke trůnu Božíma: není Boha.“
Tu je ovšem jisto, že chudý osnušil své slzy, že
řekl svá ženě, aby ztichla, a dětem, aby šly 8 uím,
a že se vstýčil na bradě zemské se silou býka.
Řekl bobatému: „Ty, který jsi mpe těšil, jsi jen
hal.“ To právě chtěli protivoíci Kristovi. Saad
myslili založit tak štěstí lidí, ponllajíce chudého,
aby si šel dobývat svobody. Avšsk cbadý pochopí
třebas jednou. že kněží ho klamou, bohatí olupojí,
že všichni lidé mají stejná práva, že všecko dobro
je £ tohoto avěta, a jeho bída že je bezbožná;
pakvíře eclouvírou jen vsebe ave svádvěra
mena, řekne si jednoho krásného dno: „Válka bo
káčům! Mně náleší také pošilek sde na zemi,
nemí-li šádné jiné! Mně náleží semě, jelikož je
nebe pusté! Mně a všem, neboť jsme si všichni
rovni/“ Ó, vanešení resonéři, kteří jste ho dovedli
až Bem,co ma řeknete, bade-li přemožen?“

Kde vychoval tisíce paříšských la
přčů apačů © Katolická mravoukato rozhodně
nebyla. Katolíci fraoconzští, ctíce Desatero, nebo
jovali pumami coi v nejhorších okamžicích proti
svým ntiskovatelům. Do otázky té vnáší hodoč
avětla dopis vůdce pařížských vrašedných apačů
zaslaný policejnímu presidantovi Lépinovi. V dopise
(otištěném ve „Feieratnade“) vůdce apačů (nazý
vaný Bibi-la Gliralid) ohradil se proti výnosu
Lépinovu, aby policisto v přípsdě uuinosti užiii
proti apačůmzbraně. Pak pokračaje: „Táši se Vás:
Kdo vychovává apače? Jaov to oni učitelové, kteří
nás ve Škole učili, že je blbcem každý, kdo věří
v Boha. Jsou to všichni učitelé, kteří nám hlásali,
že není rozdílu mezi člověkem a krávou a že je
diným a skutečným bohem pro člověka je plná
peněženka. Tito lidé jsou to, kteří apuče vycho
vávají. A tito lidé jsou francouzskou vládou pla
ceni, jsou od poplataíků živeni, aby vychovávali
apače. A francoazská viáda je to také, která nás
nyní chconejlacinějším -spůsobem odstraniti, ač
nás sama atvořila. Proč nás chtějí postřílet? Pro
tože každého večera prochásíme ulicemi a b!edáme
si chléb — ovšem jiným způsobem než ostatní
lidé. Není-li žádného Bobs, koho aaéli byobom se
báti? . .. Když Vy večer sedíte ve velké opeře,
my vyhladovělí a vymralí číháme jako bídné kočky
v kontech na chodce, kterému bychom vzali jebo
peněženku. Je to ona vychvalovaná rovnost? A teď
k tomu ještě dáváte roskaz, aby nás 10centimo
vými kulkami stříleli. Je to spravedlnost? Preč
neměl bych si násilím vzíti to, čebo potřebuji,
když přece není Boha, jeně mě potrestá? . . . A
jak ouvděčná jest vůči nám vláda republiky! Kdo
dobyl bastiliy? Kdo prováděl naasary kommuny?
Apačové! Kdo chránil a bránil policii při sepiso
vání invemtářů církevních? Apačové! Kdo vedl

křikpo oslé dny při Ferrerových bouřích? Apa
vé! Na kobo pnočítá sednář lože v boji proti

elrkvi? Na apače! Ana -koho 60 má nyní ?
Na apsče! Je to vděčnost, když viddu timto spů
sobem jedná proti nejvěračjším zastancům své po
litiky ?“ — Z uvedeného zřejmotéž dokonale, jaký



„francouzský lid“ hlavně pořádal protikatolické
kravály. Byli to líní Japiči, kteří honí pro sebe
kus chleba ve zkslených vodásh, lidé, jimě „lidové
demonstrace“ jsou obžívom Teď se vládaošivá pří
patření na to, jak její pomocníci z doby proticír
kevního řádění přerůstají jí přes blavu. Nakalo
lících už mení co lonpit, proto žoldnéři obracejí
svou půsť proti svým verbítům. Teď už nejučeněj
dm Fraucousům nezbude jinébo, uež se poraditi
s Macbarem, jak zavésti ve eluané republice an
tiku; ta totiž uměla bladové lidi krotit karabáčem,
vězením a ukřišováním hned.

Pomohou katolíkům hofráti a jiní
úředníci? „Hlas" a „Našinec“ sdělují, še při
řeči volnomyšlenkáře dra Bar:oška v Bystřici p.
soudce Polášek horlivě přizvokoval. Víme dále,
že semi soudcové cbodí hovořit proti „klerikali
ama“. Stálo by sa to konstatovat, kolík soudců,
kteří nařisojí jiným katolickou přísahu, vůbec
chrám Páně navětěvaje? Ta jest jediná odpomoo
v tom, aby bromadně na obranu sré víry promlu
vil lid, poplvaný pro své náboženství nověreckými
listy. Jest potřebí o ten prostý lid, který v před
ních řadách víra héjí, co nejpilněji 8e starati u
jeho sociální práva hájiti. Pak nebude k ochraně
lidí věřících každou obvíli potřebí volati výkon
nou úřední moc, která leokde nadržuje našim zá
Badním protivolkům stále více.

Žáložna v Arado Králové

úrokuje vklady 4“/, až 4'/,"/, (lo výpovědí.
Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Hospodářská hlídka.
Šetření o výnosnosti rolalckých u

sedlesti. Jest známo,že bývalý ministr orby dr.
Bráf ohlávil v jedné ze svých tečí šetření o vý
nosnosti rolnických usedlostí od počátku nové ob
chodně-politické éry. Stran výsledku tohoto šet
ření podal v poslanecké sněmovně interpelaci po
alanec Pantz, čímž vyšlo na jevo, že šetření to
bylo již větším dílem ukončeno. Ale dle všeho
přacuje se z několika ptran proti uveřejnění těchto
výsledků. Oficielním kruhům zemědélským dle
věcho záleží na tom, aby na př. výsledky Šetření
o působnosti nových eel nebyly vůbec uveřejňo
vány, poněvadž výsledky ty mlavily by jasnou
řečí proti doaud hlásaným zásadám, že totiž spása
malých zemědělců spočívá pouze a jedině vo
stálém zvyšování cel z obilí a pícnin. To osvět
luje i boj strany dobytkářů a strany obilníků.
Obilníci jsou rolníci z dolin a rovin. Dobytkáři
z hor. Rozpor nastal blavné v německých sgrár
ních vrstvách, ješ ee rozdělily na alpskou a ne
alpskou skupinu. Alpská skopina vedená velko
statkářem Pantzem s professorem Hofmeiatrem
žádá odstranění nebo aspoň snížení všech cel na
krmiva rostlinná. Ale ochranu dobytkářskou bájí
v plném rozsahu. Drahá skupina, k níž náloží
centrále s rytiřem Hohenblumem a agrárníci na
čich zemí, hají i ochranu dobytka, ale i ochranu
obilní a rostlinné produkce a nechce nic slyšeti
o nějakém pnížení nebo zrnšení cel! Vůdcové se
verní skupiny obilnické agitojt mezi rolnictvem
alpským, aby tamější dobytkáře aískali pro ce
lou ochrana.

Proti všeobcené drahotě. Ministeratva
orby vidělo se ze příčinou všeobecné drahoty nu
ceno dáti v dohodě 8 ústřednamipolitických sem
ských úřadů navedení, kterak připraviti v jistých
oborech plodinového a potravního trhu pozvolné
zlepšení poměrů. Čionostministerstva orby poby
buje se trojím směrem: za prvé budou učiněna
opatření, aby se zvýšila výroba zemědělství, za
drahé opatření, která se týkají zmenšení výrob
ních nákladů zemědělské výroby a za třetí raci
oněloí odbyt zemědělských plodin. Tím bude
pozvolna umožněno rozmnožiti množství seměděl
ských výrobků, slepšiti jejich jakost, zvýšiti od
bytovou možnost a konsomní silu obyvatelstva a
tak spojiti zájmy výrobců s úkoly approvisační
politiky, vyhodné pro konsumenty. Zemědělci mají
dospěti ku přesvědčení, že zaopatřování měst
ských konsnmentů levnými potravinami prostřed
nictvím zemědělských organisací sabezpečilo by
při znížení výrobních nákladů zemědělství kon
sumově silné odbytové území. Obce učiní v pře
neseném okruhu působnosti všechna zásobovací
opatření, která jsou způsobilá, aby potraviny,
které jsou k disposici, rychle a levně se dostaly
do rukou konsumentů.

Důstojníci ame, rolmici me? Minister
tvo vojenství zabývalo se otétkou vyprostiti dů
stájníky z dlobů. Otázka ta bnde prý již 00 dej
dříve rosřešena ve prospěch zadlužených dtekoj.
níků. Rolníci již dávno žádají od státu, by hnul
otázkou vyprostiti selské atetky z dluhů, poslahci
katolicko-párodní podali ve sněmovně sa tou pří
činou již i návrh, ba dokonce býv. minfetr orby
Bráf chystal patřičnou předlehu, zdá se však, že

odstoupením prof. Bréfa zapomene se na vše. A
přece na tak důlešitý utav, jako je rolmictvo, ne
Smí se zapomínat! M4-'j stát pemíse pro ty, kteří
jen berou s nic mepletí, musí se postarati, aby ti
drazí aspoň mobli platit.

Plodnost srstek se udrží jenom tam,
kde se každý tre v zimním období prořeže a dů

kladně pohnojí. Tytopráce konají se v zimnímobdobí, když půda není samralá, Okolo každého
trsu blípa se odkope, aniž by se kořeny porou
ohaly. Všechny větvice sostárié, zasušené se
hladce u kořene vyříznon. Také mladší vótvo za
krodlé, slabá anebo skřížené se vyřsnou a ne
obají se jenom 3—4 dobře rozvětvené halaze. Ko
řenové výhony se váechny vyřezávají hladce na
koření a pupeny přebytečné nětípnou, aby 80 za
mesilo vypučení kořenových výhonů. Potom se
trs účelně pohnojí třebas záchodovým hboojivem
a blína opět přihrne. Takovým spůsobem se tre
obnovnje stále a rodí hojné bobulí velikých a
bezvadných.

Kdy dlužno zolonina vysóvatí. Vmě
píci lednu do pařišť a truhlíků se má zasóvati
mrkev, ranná brakov, okurky k rychlení, řetkev,
selát ranný, petršel, miřík. V únoru sejeme na
záhonek hrášek a salát k řezání, do truhlíků a
pařišť květák, raonou kapustu, řetkov, fasolky,
rajská jsblíčka. V březau seje se miřík, por, ci
bule, zelí blávkové a salátové, kapusta, maogyld,
černý kořea. V dobou špenát, řatkev, marjánek
a ostatní zeleniny do volné půdy.

Oves motrpi směti sprašnem, vyseje-li
se časně z jara. Čím dříve oves vysejeme, tím
měně sněti, tím více zrní a tím těžší jo oklizeů.
Třeba tedy s výsevem ovsa co nejvíce pospíchati.
Raději o týden dříve než o den později, je staré
pravidlo při setí ovss, a osvěděnje Be podle no
vých pokusů srovnávacích.

Kosti jake hmojíve se velicedobřeo
svědčají, když je v domácnosti sbíráme, na hro
madu složíme w nehašeným vápnem, hlinou po
kryjeme a psk hodně zavlažíme. Hašoním vápna
se kosti rozloží a pozvolna rozpadnou v prach.

Jeomnou zoleminm kdo chce vypěstovat,
musí z jara velice mnoho hnojit a v létě bojně
salévati. Čím více hnoje a vody zelenina potře
buje, tím rycbleji roste a je křehončká.

Osiřelé věely z jara poznáme po prvním
prášeoí. Kdežto včely matikou opatřené po prášení
se uklidní a pravidelně vyletují a přiletají, osiřelé
bzučí. nepokojně a zmateně kolem česna pobíbají
a jeví nápadný neklid. Ostatní včely dávno již
v klidu odpočívají, osiřelé však dále neklid jeví
až do večera. Jakmile ve stínu jest 10—12* R,
otevřine úl a přesvěděme se problídkou. Zjistí-li
se omiřelost, pak se nepiplejme s žebráčkem, nýbri
osiřelce upojme s Jiným včelstvem. Sesflime je tak
8 časný roj nahradí ztrátu.

B. Melichar,
data nadikvrií

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knih

Velkýseznam pošle se na
požádání zdarma a franko.

Sociální besídka.
Trumí na trumf. „Právo lida“ vytýkalo

sgrárníkům subvence a djety. Agrárníci asee
na oplátku ve svám jisku připomenali: !. Pan
Koh v „Montegsblistta“ r. 1907 odhalil, že 80
ciální demokracie béře od pražských něme
ckých židů snbvenoe na volební fondy. 2. Známý

žurnalista b glidk tóků 1908 můpeal,že ročníenbvence, kteroudostává sociální demokracie
od žiďovsko-německých kapitalistů, páčí se na

190 tisíc koran. — Soodruzi tebdy hrozili ša
lobou, avšak konečné sj všecko „rozmysleli“
3. R 1905 sebrala česká veřejnost na raněné
a uvězněné v boařích Jistopsdových 48.406 K.
Kdo dosta! subvence z těchto poněz? Tak sto
krát ptalaso veřejnost. ale sociáluí demokracie
mlěí. 4 Jak a kde sáčtovala oociáloí demo
racie ony peníze, ten 1000 korun, který do
etale od chrodimského fabrikanta Poppra? 5.
Jak a kde zůčtovala sociální demokracie sub
vence, které dostala od brániokého, naselského
atd. pivovaru, jakožto „výpalné“ při stávkách?
©. Sociální demokracie doposnd nezáčtovala
nikde eubvence, které béře od německých ka
pítalistů v Úrazovceza to, že vstoupila úplně
do jejich alažeb. 7. Sociální demokracie ku
podiva mlčí o eobvencích, které si dávají její
agitátoři vyplácet za politiokoučinnost z nemoc.
pokladen z děln. peněz. Sabvence ty ročně jdou
do set tistel Kteří „dowkáři a chalupníci“ asi
Jimi plní kapsy? Ovšem, některé subvence
z nemocenských pokluden zúčtoval soud, nebof
přišly do kapes sociálně demokratických pře
dáků neprávem. O těch ovšem „Právo lidu“
nepíše. Nepíše ani o subveucích na palác v Hy
beraské alíci. — Kdyby strana katolická měla
tolik choolostivých a otevřených účtů, vrhli
by re na ni 800.demokraté jako diví a všecky
kněze (i ty, kteří by stáli zcela mimo ty pe
věžní záležitosti) ječivým blasem by vybízeli,
jen aby honem platili.

LAHRHONHEONRORAHHU

Spořitelna
Králohradecká,

na Velkém nám. č. 33.

úrokuje ssVklady1.2:-4
ode dme vlož. do dne vybrání.

Vkladní knížky zdarma.

(TTTTTVITYTTVYVYVI

Mešní vínal
Nejdůstojnější Biskupské | konsistoriam©
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litrpo 60, 68, 72, 80,90hal, a

výše Íranko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI. u
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

3006666666260606G660G066

Jan Wognar,
obchodní zahradník

Po U ch OV uHradceKrálové,
doporučuje k jarnímu období

svá bohatá zásoby rostlin do Za

hrad, za okná, sap- na balkony,

Sadba květinová i zeleninová.
Veškeré práce vazačské ve vkus

ném a rychlém provedení.

Všechny práce v obor
zahradnický spadající.

Obsluha přesná, ceny mírné.
Starý osvědčený závod

zahradnický.
10BOGGG0G60(IGGGGOGGOGGE



Převzetí závodu.
Doteluji «i veleciěnéteu obecenstvus Hradce Králové

tokoli ozněmiti,to Dřeva!jeste od jas Frostláka
Mprane renomovaný, od roku 1889 stávající

závod kožešnický,
který nadále pod firmou

modní kožešnictví

v radel Králové — Velká podsiů,
povedu.

Opírajeze © své dlonholeté skušenosii ma
bylé v oluině, zejména v největších závodech
Pafiže a Hew-Yeorku, ubezpečojí, že budu hleděti
v plné míře vyhověti všem přáním P. T. zákasnictva.

Závod svůj jsem reušířil a nposorňují zejména
veleotěné dámy, že na akladě budu míti vždy velký výběr
nejmodernějšího důmokého golanterního sboší
košešinového, jako rukávníky,golievšehodruhu,čapky
atd. Žakely shotorují dle míry s vyhovím jistě v tomto
oměru požadavkům velkoměsta.

Rovněž pro pány zhotovují kešlehy městské i ce
storní, čopky a nánošníhy co nejpřesnějia sakásky
ma venek vyřídím co nejrychleji.

Stávající shlad klobomká jsem rovnět rozšířil
a mohu posloažiti všemi moderními tvary klobouků plstě
ných i slaměných. k nastávající jarmi smisemé doporu
čuji pak svůj hojně zásobenýsklad různých amglických
čapek jak dámských tak i pánských.

Kožichy atd. přijímám přes léto za mírný poplatek
k uschování.

Ubezpečnje, že se v každém směru přičiním, abych
všem přáním P. T. obecenstva vyhověl, doufám, že důvěra
a přízeň, jiš starý závod so těšil, i na mne bude přenesena.

T úctě vežkeré

Frant, Beran, nást, Václav Nygrýn,

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporuč závod svůj velodůstojnému ducho
Sedetrm8 al.patronátním úřadům k opravování

a přezlscování

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

k opravě pemníků, železných
náhrobních kříšů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírně. — Taktáž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po Face a hromzová
atátní medailie z výstavy v Pardabicich.

ORP*>Závod založen r. 1898. "G

„Obnovu““ji
Časové Úvahy!Rozšiřujte

1 © (Weatr P. 2. Milradly,faráře vo Týpraedtiel)

doporačuje P. 1.veledůstoje. duchovenstva|
nvůj osvědčený a často vyznamenaný i

výrobní závod h
h paramontůvšech ostebichp ání tů :

Cenníky, vsorky i roucha hotová na ukázku i
se Ba požádání franko zašlou. M

Mě25Lhu

-PŘÍJMUTÍMOŽNOPROVĚSTIVKAŽDÉHODINÉVEČERY

AVTí

vHRADCIKRÁLOVÉsouazar.

AeNO-VMÍSTĚBEZKO

"Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji praoované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve K. J. Salbert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čele, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbraduíky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti, Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky:ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

NONORONANO

"VRRIYZPJ0TZCOPIÁgEDPOAOJŮVE

inž. C.

prostředkovací

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodeE00
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
0o záruku

správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účet zahotové

a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

Obrat 4,320.000 K.,



Doporučujeme

OMP*>C. k. místodržitelstvím koncesovaná

nformační kancel

fo Pavel Bayer, Hradac Král,
podává rychle a rpolehlivě veškeré
správy obchod. i soukromé, provádí těž

——půjčky=
na otéky Ina úvěr osobní bes

rašitelé na měsidní oplátiy. — — —

2 Waf
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LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové

vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nmábytkové

přísně k nábytkovým látkám seodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd — — — — — -—

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, piuáren, úřadův atd.
- za nejlevnější cena nabízí firma 

JANOTOT L V PRALL, Jodřikká úl, |

KCHDXBBXCODXCBDXCBDX

ŽJan Horák,
X

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

X zasílá na požádánívždy x

4 dle roční snisomny kellekcinejnovějších pravých
vlněnýchlátek č

své vlastní výroby, jakož i tu-i cizo- č
UzRÁRNÍ zvláště z kruhů vele

mm důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob

dobu více než třice'iletého působení. X

Učiňte, prosím, malou objednávku na ;
yWolejemnélátky na taláry.

Též na oplélky bez zvýšení cen! 3

Veledůstojnému
duchovensívu a

úřadům dovolejesi dope
pučití veškeré kostelní nádoby a

v zemských.
Cetná

eluse mého ryze -Křesťanskéhozávodu z4

ů zkoušku. ,

ces GSDXCE3X R63X 8DX

slovným patroná

a to: monstrance, kalichy,
dibáře, nádobk,, „paciikály,
svícny,lampy, Kacilelnire, kropenky
Zš. zvé vlastní "předpist:výroby, psa

A CSkemim vhovující. B'av4 před
měty opravuje v původní intenci a
v ohn!zlatí a střívrí nebo protido
plstku sa nové vyměňuje. Hotové

Doe Ěnky da návemnoskoupě,
. Vás swposílá poroěcení. Prdcs ruční.
Pkk

jídelní nášiníze stříbra pravého
| čínského vědy ma skladě,

slet, stříbro ©drahokamy Z=pujo sa nejvyšší omny

JAN STANĚK,
pasiř a oleolezr

Praha I, ul. Bareliny Světlé, čís.$10. m.

|i

ů

hi

ahE
rospějele,objednáte-li vinéné
álky plátnaširtinky,látkynaroby

itury,vůbec
no tkabovákéUfirmu

„*
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Vzorky

Piiiidojke

Novinka na pánský šat.
Látka tato jeat čistě vlučná —barvyčerné.

Cena za metr 6 kor. =
—— Vzorky k nablédnatí franko. —-—

První český snsflatelský závod

ED. DOSKOČILA v Chocni.

sa výbodných podminek,
zápůjčky prodáváa kupuje =

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slodnímilisty pošt. spořitelny, která
zašlvu se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revist Jednoty záložen.

a P FOE)(O ÚO DM

DA oŇ R S
MO MO Dad! o
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„Založenor, 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu

perní a doporučuje te usKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 88.

k ahotovení veškerých (t©
stolních násob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej

uššho do nejskvosta
žího veden., v
vzorkua ryse církovnímalobu.

Vle přeaně, čistě a d
ahotovuje se v mývlastní dílná
jen ročně, čímá umožněno
mi dodativelodůstojnému da
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny P!

Jebo
pdtapakou OS roride

vásy.
Melní nádoby

stím če erasa O8Uy V nádebko
stalsíchwo*ry=nlo,řádněA
levné .

Všezasílám jenpom
polorýuloá noukdáka bruzbo

A se zašlou.

Chudším koetalrm možnesplácet bes přirálak.OR“Btnodporušenísčestnýchuznáníporuce."i
Prosím relučůstojné

- MGůvára záveca noční vapo

O00000000000000000000000ne!
u veškerého zimního pleteného i trikorého
ubočí, angl. pánských vest, čepic, cbránítek,

mod. dámských kabátků pletených atd. opraa

Fejgi A Byčiště
Hradec Králové,

Diradelsí ulice.

a D čuje:Klstovsképrádlo,j
pánské, "doštníky,raské přesůvky, s řobenové
soupravy s pod. :: :: Novinkykrarat. “jij

Kněžské kolárky aj náprsomky.
0000000000000000000000

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Radotf Hacker, c. a k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:
smrk, borovici, modřín, jedli, akát, dub oby
čejný a americký, borovici černou, bedrábnou,
tůju, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, jilmy,
buk, lípu, hloh a mnohé jiné drahy, též na živé
ploty do parků a t d. — Balení do mechu
tdarma, koše v ceně výrobní. Žádejte cenník,

O00000000000D00000000

O00000000000000000000

© o

odborníky. Sazenice jdou dráhou jako rychlo
zboží skoro jen za cenu zboži nákladního.

Telkonoční svíce,
paskály a tranále

dodávánejlevněji aprosí
- ©věssné objednávky 

Josef Jelínek,
mydlář

v Hradci: Králové.

Šaob. úvěrní společnost,
sapsané společenstvo a ručeníu obmezeným

w Hradol Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijtnávkladynaknišky
==za 4 až Be =

úrok ato dle výpovědi.

SRB“Slošnílístkymapožádánízdarma.|Uhlí2“
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Chytrý zálusk.
Jest nepopěrno, še by nyní agrárníci po

třebovali katolických řad a katolických peněz
jako ryba vody. Agitační pokladny sgrárnické
se prásdní a volní myčlenkáří, kteří dříve
£ vděčnosti za čtření „Havlíčka“ agrárníkům
horlivě pomáhali, sami 8e ocitli ve finanční
nouzi. Agrární zemaní se = počátka pokoušeli
katolíky do svého tábora jednoduše vmrakati
denonciacemi a neurvalými útoky s podakoky.
Nepodařilo se; ani to nemělo účinku, žu tito
šířitelé „Volné Myšlenky“ spěchali k hierar
chům, aby je přemlouvali k provikavému za
sshování do politiky — ovšem ve prospěch
strany agrární. Vidyť každý rosvážný katolík
viděl, še by katolické obranné hnutí bylo sa
bito na půl století, kdybychom se spojili
s třídní stranoa smutně proslulého Práška. A
čím bůře sgráraí atrava svojí nešikovností a
sobectvím jednotlivců dopadala, tím silnějí se
projevovala chuť, aby se veliké rány její sa
celily posluhováním katolictva. Ovšem hlavní
akty toho jednání odehrávaly 80 za oponou,
protože agrární zeman se nikdy tolik neponíší,
aby přišel veřejně s prosbou k těm, které způ
sobem nejhrobším často zbičoval.

Jak hrdě dříve agrárníci provolávali, še
ústřední jednota jest a masí býti v rukou
agrárních! Zelení „demokraté“ tudíž chtěli, aby
katolík byl porobeným ochotným poplatníkem
bes příslušných práv. A najednou pyšní páni
k ovému úžneu uzřeli, jak nehlučně začíná
akvétati náš „Zemský svaz“, který byl založen
k tomu, sby nemasil katolík otročiti zájmům
cisím. Tento „Svax“ působil mezi agrárníky
sděšení větší než přiblížení Halleyovy komety
k naší zeměkouli. Tak pěkně to měli agrárníci
rospočtono na celou řadu let předem a na
jednou Rsiffeisenky odpadaly do klínu „Svazu“
jako sralá jablka se čtěpu. Vydán poplašný
leték. Všecko marnmo.

A najednou nyní se ukasuje, co vlastně
svedou -agrárníci vlastní silou. Ačkoli jim slouží
ještě velké řady zajatců, rozptýlených v Rai
felsenkách a družstvech, ovládaných agrárníky,
přece peníse rychle se sesychají. „Selský list“
přinesl křiklavé ciferní údaje, které srovnávají
výsledek hospodaření ústřední jednoty české
a moravské, která jest v rukou katoilků. Na
př.: Agrární ústř. jednota české obdržela r.
1907 subvence 46.000 K a měla sisku po srážce
úroků s podílů 1.762'31 K. Cestného vyplatila
představenstva 12.267:13 K. Roservní fond její
obnášel 18 1173-96K (r. 1906 12.718-26 K). Ka
tolická jedoota moravská téhoš roku obdržela
subvence pouse12.000 K a měla čistý zisk
92.97225 K. Vyplatila cestného jenom 66660
K. Reservní fond její obnášel 67.787:58 K (r.
1906 44.02063 K).

To jest patrno, jek mnohonásobně jest
dražší cestování s 6 proti katolickému
a kolikrát menší výsledek přicáší než oesto
vání katolické. A český katolický „Svas“, ač
tak mladý, vykazoje v poměru k svým silám
stejné úspěchy jako ústř. jednota moravská,
tak že jsou tu docela dva zkušební a kontrolní
kameny, jak vlastně má postupovati * hospo
daření jednota sgrární.

„My nejsme společností výdělečnoo; máme
proepěti členstvu, ale nikoli hromaditi kapitál,“
vymlouvají sa úbose agrární hospodáři. Dobře.
Ale nechť vysvětlí: 1. proč Svaz beze vší aub
vence vykasnje výsledky o mnoho lepší ; 2. proč
Bvas I moravská jednota lépe prospivají, ačkoli

; Aenstou lepší hospodářské vý při
menších členských než ústřed.

; 8. proč agrárníci spotřebojí tak ob
rovské obnosy na ové cestování; 4. proč Svas
lépe finančně sl vede než ústř. jednota česká,
jakkoli mu agrárníci kladli valíké překážky;
5. mechťvysvětlí agrárníci podrobně, sa jakým
účelem a = kterých pends zařídili tiskárnu
„Venkova“ a „Cepa“. To přecei člověk nej
prostější usná, še jednota, kteráměls býti pro
rolniotvo vůbec, nemá pronásledovatí vlastní
poplatníky sřejmě strannickým spůsobem.

Uvedené 1 jiné číslice z hospodaření ústř.
jednoty zarášejí každého — i pokrokáře. Proto
padlo do rukou agrárníkům známé pražské
„memorandum“ jako vítaná hvězda jitřní u
prostřed mrákot. Citají s něho horlivě věty,
Sepssné od autora, který má sotva slabé po
nětí o akatečných poměrech zvláště v diocósi
naší. „Hlasy Venkova“ otiekují z „memoranda“
věty o našem „štvaní“, že jsou uaším organi
sátorům náboženské zájmy věcí vodlejší, že 86
„banobením osob jiného politického přesvěd
čení ubíjí poslední jiskra náboženského citu“
že „štvanicemi“ těmi trpí venkovaké kočžetvo
nejvíce atd. Toble se nestydí opisovati agrární
tisk právě v naší díesési, ačkoli sám ví, kdo
vlastně zde štve, kdo podrývá úžeenými pomlu
vami aotoritu bískapů a kněží; kdo nekřestan
sky pronásledaje rozhodné katolíky.

Tedy vám na to uěco odpovíme. V jedné
kollataře, do níž mají „Hlasy Veokova“ bodač
blízko, „nejtvalo“ se proti egrárníkům nic;
oba kněží říkali, že jest kollatura stejně kato
lická (také s počátku byla), ša tam není pe
třebí organisace; katolická četba, v níž odrá
ženy pusté agrárnické útoky proti biskapům,
nebyla lida rosdáráne, jen „aby byl pukoj."
Několik agrárních echůzí však přemlelo kato
liky důkladně, tak že nyní kostel tam bývá
poloprázdný, ačkoli osadníci gostalipo smrti
snášelivého pána vzorného kpěze,kterého vi
eami za faráře přáli. Po semřálém snášelivém
faráři prodáno ma sedm omlů „Dlílu“, „Sv. Voj
těcha“ a i listů řemékoví...To byly listy,
a ulchě měli katolíci čerpett potilu. Jiná zbožná
katolická obeo byla zpracována dvěma agrár
ními schůzemi a pokrokéřským učitelem tak,
že mírnému, šlecbetnému faráři vyčteno na
schůzí i to, jak maooho se prý chleba na faře
„proutráví.“ Ani jediný z přítomných rolníků
ce svého kněze nezastal. Naopak jiný vykládal
faráři, jak by mohl žíti za korunka denně.
Tak se odměňují agrárníci kněžím, kteří „ne
pořádali štvaaic.“

Zato však biskopův a kněží ujímají se
na rvavých schůzích sgrárních a pokrokářských
jedině rozhodně ti lidé, kteří jeou v naší or
Ganisaci. Jinde, kde katolické dělnictvo enášelo
největší příkoří od 800. demokratů už pro
pouhou návštěvu kostela, kde byly chrámy
poloprázdné, vznikla často i bez přispění
kněží odbočka dělniotva křasť. sociálního a
chrámy začaly se plniti. A proti takovým
Šlechetným obráncům, kteří ve schůzích bájí
duchovenstvo do zemdlení, chtějí poštvati
chytří agrárníci pomocí nešťastného „memo
randa“ biskopy s jiné dachovní.

Leč čertovo kopýtko nalezne se v té 80
becké akci po „svornosti“ snadno. Agrární tisk
totiž bozectně beze všech důkazů lhal, že oače
organisace naprosto i v ohledu politickém po
dlehá hierarchii s proto prý nemůže býti ná
rodní. Zato však denonolační „memorandum“
právě naopak stýská pa velikou demokratič
nost organisaoe a navrhaje, aby na akci a
sjezdu našem braly podíl konaistoře. Jestliže
tudíž, agrární chytráku, jsou dle tebe pravdivá
slova o „štvaní“, snad jest také pravdivé tvr
zení memoranda o tom, še hierarchie mocí
svého úřadu na ovobodné politice atrany po
dílu nebere a še jest naše strana lidová, Tohle
šikovně zamičaješ, ale my jeme tě při tomto
vypočítavém trika obytili sa vlasy.

Když vydal aroipastýř Pražský list, který
ve dotýkal blížícího se volebního období, ta
„Právo lida“ fanaticky svolávalo proti listu

úřady. í tisk byl slostí bes sebe a ba
nobil hierarchli křečovitými výpady. Tehdy
dobrodinečkové naší nepřáli hierarchům, du

chovním otcům našim, ani tolikpotllakýchpráv, kolik jioh mé poslední socialista, který
se sotva dovede podepsati. Nyní však agrár
níci spojujíse stěmi, kteříchtějí biskupyza

vléci don vřavy politické. Biskupové, kteříopravují y ! Němce, měli by se otevřeně
postaviti ae jedno politicky bojojící křídlo s
Ještě k tomu dle těch, jimž jest solí

v očích jakákoli obrana hiorarohže.Hoprs biskupy proti věrným «atolíkům jako „štvá

čům“ a pak — až by ploky katolické byly
rozptýleny, dorasiti i moc dachovenstva.

Vzpomínáme, jak nezapomenutelný + bi
skup Brynych byl od některých lidl žádám,
aby se postavil politicky v čelo národa. Ovšem
že ta žádost byla odmítnuta, protože by při
tulika politických stranách uskutečnění navrbo
toho spůsobilo vzedmutí vlo v celá diecési.

A'e naši protivníci, aby ubzli ovce i pa
stýře, amějí směr evé taktiky každou chvíli
měniti. Nový doklad! „Obchodnické Zájmy“
doe 16. t. m. si otýskají, že jeden katecheta
zařizuje Raiffeisonku „místo vznešenéhu povc
lání kněze.“ Drahoaškové, vždyť volký biskap
sv. Pavel docela se živil řemeslem! A teď dále:
„Jsme dožadováni, abychom ve věci té inter
venovali u důstojně konsistoře. Ale jak jeme
přesvědčení . .. práce naše bude marnou.“
Také „Obch. Zájmy“ nejsou spokojeny, že katol.
řečníci poukazují, co vydělají obchodníci na
superfostátu. To ovšem zamičují, že se zde
hlavně poukazaje na židovské vydřidachy. A
když ústř. jednota agrárnická také převzala
starost o nákup, který obatarávali výhradně
židé, bylo obchodniotvo velice shovívavé. Leč
„Obch. Zájmy“ dokládají: „Máme za povinnost,
abychom upozorňovali příslušné kruhy, zvláště
Jeho Em. arcibiskapa, že takovýmto postopem
... nebode katolické věci... poslonženo.“

Ach, dobráčkové, jak se teď najednou ú
zkostlivěstsráteo záchranavíry| A to nevíte,
že by ee bez pilné hospodářeké práce kněžstva
zástupy věřících rozprchly k agrároíkům a
jiným lidem omýčigaí protikatolického? Jen
otevřeně katolický obchodník a živnostník,
jsoucí v naší .organisaci a víra rozhodně há
jlol, má tau právo něco poroučeti.

Co už se všecko akládá biskopům od lidí,
kteří dříve zle brojili „proti klerikalisma“,
proti zasahování „náboženských směrů do pc
litiky a sociologie“ a proti „despotismuhie
rarchle!“ Jednou lidé nekatolického smýšlení
žádají aby biskapové zrušili obrannou orgeni
saci katolickou; podruhé jim předpisují, jaký
mají dáti politický povel, potřetí zase je
ootkaji, aby udávali eměr národníma hospo
dářetví. Naposledy budou ještě biskapy natit,
aby poračili katolickým zemědělcům, zač mají
prodávati brambory. A až by ponta připravo
vané stala so skutkem, pak by se řezslo dvoj
násobně jak do pastýřů tak do stáda.

Kdyš na př. několik výrostků vykřiklo
sa Masarykom „Pereat“, napsal hned Machar
otevřený list přímo nejdp. kardinála Pražské
mu s chytře notivým oslovením: „Vaše Emi
nenof.“ A tak Bel daleko, že docela psal o
„našem Spasiteli“, jen aby hodně potrestal.

A ti protivníci naši, kteří by chtěli vší
mocí dosáhnouti, aby se katolické straně dala
shůry svěrací politická kazsjka, na drahé
straně lhou, že jeme vo všem závislí, še 06
můžeme volně jednati. (Zahradník, Hnídek a
Vacek taky?)

Nábodou však „memorandum“ a sgrár
nici nopadli oa lidi nezkošené; naši ovědomělí
pracovníci, kteří tolik pro hájení církevních
práv zkusili, kteří byli čtvání pro svou váž
nost ko kněžetva jako zločinci, nedají ei na
mluviti něco jiného, nežco na vlastní oči vidí.
Kdyby tito lidé přestali pracovati, tu by ovšem
nastal „pokoj“; žádného „štvaní“ by nebylo,
protože by se organisované davy rozptýlily
mesi strany jiné a ti, kteří memorandam po
depsali, by imponojící organisaci ekotečného
katolického lidu nikdy novzkřisili.

Hrozny jsou pro agrárníky příliš vysoko.
O tom se tito v brzku přesvědčí, třeba že nám
básejí pod nohy pumu, které nejspíš byla vy
robena od pisatele, stadojícího naše hnutí pc
hodlněza zelenýmstolkemnejvícz tiska strany
agrární. „Memorandam“ sepsáno jest tak po
všechně a směle, že Jeho obsahem mohou urá
žeti protivaíci i nejobětavější a nejskromnější
pracovníky bez rozdílu a že i vzorná morav=

ská organisace může jím eh od nepřátel baněna, Ale sálusk agrár. ových zemanů se
aklemo šeredně, neboť právě nyní upřímní or
ganisátoři poznali, kde jest zdravý positivní



ruch a odkud místo positivní práce házejí pod
nohy kameny k radosti savilých nepřátel du
chovenstve a církve vůbec.

Jen ku předa dále s jarou myslí a nače
šiky v krátkém čase dvojnásobně zmohuatníl

Odstrašující prohnilost fran

couzské republiky,
Napřed se jde s praporom lidových begel.

Zástopy se přidávají a jásují. Dřív se kradlo
a vyssávalo ve jménu vlastenectví. Nyní jest
oblíbenějším beslem demokratismas. Tudíž vy
počítaví kšeftaři sednářští ve Francii začali
výbodně obchodovati s demokratismem. Davy,
které se za jejich praporem hrouly, ošacovány
a nejmasanějším způsobem vydírány. Dermo
kracie francouzská byla přímo zmámoná rado
stí, když se před očí jeji stále vystrkovale
bvěsda, elopená ze sednářských poslátek: „Mil
lisrda ze skonfiskovaného jmění duchovenského
pro blaho chuďasů.“

Při konfiskaci a likvidatoře jmění tobo
myla roka ruko. Ti vyšší vybrali obratně
ochotné přátele tajného dělení k úředníma
prodeji, aby pod rokou hodně uváslo v tobol
kách několika „akcionářů“ ©Konfiskace pro
dobro národa! „A neskládá se ten národ s jed
notlivců? Nepatříme k němu také my, bystří
jednotlivci ? Oo z toho mají jednotliví vojáci,
plati-li ae tolik na vojsko? Nač dávati peníze
také prostomyslným blopáčkům, kterým by 86
stejně rozparcelovanými pakatýlky. wálo po
mohlo? Raději ať ožijí jen někteří a to dů
kladně. Těmi některými jeme my, jimž věno
vána od vlády i lidu veliká důvěra.“ Tak si
řekli hrabiví kšeftaři, kteří měli likvidační
prací stk věle dokázati prakticky, že vláda proti
katolická nelbala, když slibovala milliardu.

Bylo nad slunce jasnější, že při likvidaci
ee krade po fabricko; zdrcující cifry přece
přímo do nebe volaly. Leč pohlaváři probnilé
republiky chovali se tiče, snášelivě. Málokdy
ee některá rozpačitá interpellace ozvala. Vědyť
přece ruka ruku myla. Zištných úředníků, a
dvokátů a žurnalistů byly celé řetězce. Nač si
kaziti vlastní výnosný kšeft? Bylo ciferně dc
kásáno, že někteří likvidátoři počítají ei za
likvidační práci více stotisicovek, nežco stály
statky jimi vyvlastněné. A pořád ticho.

Až konečně chamtivá vzájemná závist a
sobecká žárlivost (nikoli starost o dobro lidu)
učinila útok aspoň na Duoza; A ještě se to
stalo teprve tenkráte, když ně slodějství toho
taškáře přímo křičelo po důkladném tresta.
Všdyť i v útoku masili býti opatrní ti, kteří

ně růsné oboulostivé vztahy k Jikvidátorůmjiným.
; Jak prováděl likvidaci Daes? V jeho sá

znamech uvedeno, že za jmění Františkánů
stršil 553 62017 franků, vydání si napočítal
527.366-30fr. Jmění Oblatů vydražil za 509 81871
fr., útrat si napočítal však 52406925 (r.!| Ma
jetek Redemptoristů prodal za 376.671-16fr.,
útraty ai čítal 45850120 fr. Jmění Dam av.
Maoricia prodal za 16917 fr, vydání udal
67982 fr. atd. Tak si počínal tedy Duez při
prodeji jedná skopioy elrkovních statků. Hlav
ním jeho pravidlem bylo: napočítati si veliké
útraty a — prodávati statky za směšně niskou
cenu kopcům těm, kteří by mo byli ochotniza
tu laskavost hodně mezi čtyřma očima potají
zaplatit. Byly tedy statky církevní dvojnásob
ným zlatým dolem pro Daeza. Starostlivý ten
čviogalant ovšem věděl, že se musí z tučného
výdělku také něco atrousiti vždy potřebným
a lačným sednářským redaktorům. Jinak by
ti lidé z pomsty nad zklamanou nadějí pro
zradili všelioos veřejnosti. A tak se platilo re
daktorům mlčení stouásobně více než jejich.
áurnalistická práce positivní. Skandál, ktorý
nyní vyplul v zkažených vodách ua povrob,
jest daleko horší, než zlodějství Doezovo.
Kdyby nebylo přechovávačů, nebylo by zlodějů.

Danes měl celou kumpanii „osvětových a
pokrokových“ žurnalistů k svým službám,
ěmto lidem byly jidášské groše mílejší než

blaho celébu národa, jemož na venek přísahali
lásku. Vydetřující soudce nalezl mezi listinami

Daezovýmizápisník a A0 jmáay a rovněž tolika potvrzenkami tohoto znění: „Podepsaný,
redaktor časupisn . . . stvrzoje, že obdržel od

* pays Daesu částku . . . franků.“ Tyto částky
kolísaly mezi 8000 až 10.000 franky. Pročaj,
dal potvrzovati Duez tato až příliš mimoťádní
a tejvávydápi? Aby měl žurnalistické chain

hy » za rukoo, kdyby 66 mn po Čase snad
htěli etáti oprěražní 8 za větší ž Be údhpdlali aloužiti jeho protivafkům. Jména V

dekégrůa časopisů jsou ovšem achválně po

ha a, Úngována; leč v případě potřeby£ pvakázatil p ne sbodnost rakopisu u

jiné, naprobronavádňjící ona Ddbznpirá, šeaodů vyhledati ŠvlášíníkJIčk dol

"áno k jajomných jmen, leč nechcem , aby be mu příslolné
[ávěHovačiopisy teď — kdy je před hlavním líčením
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(Josefské náměstí — palác Obchodní
a živnostenské komory).

©Bxpositarav Turnově.kk:
ch

—nemstily.Tokalekotedystojívo en
kářekázo áno) Bejedinkku
sloději tamsloužilo 200 redaktorů! Tito Wdé
pak se chlubili, že Francll po porážce „lslěpi
kelismu“ zreformují. Denně se objevojí savé
hrozné doklady podvodaých manóvrů Daggb
vých. V jeho ville nalezena spousta dokumestů
jak ten člověk oměl okrádati ohadáky, sškolí
sám byl volice bobat. .

Ve sněmovně ovšem nastal nerídaný BO
plech. V anobých pánooh silně hrklo. Snad
ministra Milleranda (ktorý se vyšplhal k svéma
křeslu po zádech soc. demokratů jako „rázný
sestance lida“) obviňuje tisk ze epolaviny ma
podvodech likvidačních“ Millerand vysvětloval,
še ae sice účastnil procesů, souvisejících s li
kvidací církevního jmění a že za to obdršél
peníze, ale jen jako advokát. (A podezřelého
přitom teuto ostrovid neviděl nic? Měl raději
podrobně odati, jaký advokátský honorář při
tom obdržel). Prý jeho avědomí jest čisté. (Inu
ovšem — některý advokát obdřší sa zastapo
vání 30 K, jiný 50.000 K, při táže námaze.
Kdo by chtěl předpisovati podrobnou taxa ?)
Ministr spravedlnosti Barthoo myslil, če apo
kojí parlamont rozčilenými frázemi. Když včak
pozoroval, še jsoo ta4ové prskavky bes účinku,
konečně prohlásil, še jest nezbytno s likvidá
tory zatočiti radikálně. Tu teprve ne ozval
souhlas epěmovny. Ovšem sám musil přimali, ds
vláda o likvidátoroch, které přijímala, skoro mio

nenádšlo, ačkoli měla lskvidovati 164 obrkovních
(Ovšem ti lidé £ vládních krubů, kteří

od likvidátorů vzali úplatky, dobře své pro
tekční děti znali. Věra stkrostné vysvědčení
pokrokové vládě! Ačkoli se mělo přivtěliti
k dobru laictva francouzszého tolik millionů,
sám člen vlády, aby nemasi! odhaliti zištné
koyfy, prohlašaje raději, že vláda likvidátorů
— neznala.)

Leč poslanac Labori vakřikl na ministra,
proč vláda čekala, až Dunessebere 10 millionů
franků. Ministr — neodpověděl. Pak ještě týš
poslanec vytkl, proč vlastně jiš před soudem ne
stojí likvidátor Leconburier, smámýjiš s afóry char
treuskéapročnejsousestátníchslušebpropuštění
snalci,kteřísiceDuesovyvýkasyproskoumali,amiš

proti semaným nepo 1
mipistr zůstal opětně odpověď dlužen.

Proti zlodějům mělo se rásuč sakročiti
již počátkem roka 1907, poněvadě koocem r.
1906 likvidátoři úbrnem přiblásili vydání větší
u 620.000 franků než byly příjmy. Milleraad,
který si nyoí omývá ruce, vydělal přitom jako
advokát 39.000 fr. A kdyš jiný advokát roka
1908 číslice vd likvidátorů udávané prohlásil
sa Svindl a podvod, mělo se aspoň tehdy při
kročiti k ráznémn vyšetřování.

O pojapení Duezově edělají „Národ, listy“
dne 18. t. m. tyto zejímavé podrobnosti:

„O scéně, která se odehrála mezi před
sedou disciplinární rady Llikvidátorův Lemar
goisem a Duosem, když se podezření proti
tomuto stupňovalo, sděluje se nyní: Lemar
Guise povolal Duess k obě. Ten na výtky a
dotazy nějněné vyšádel si, by směl doklady

ředlošiti až za několik dní, totiž 7. března.
den ten, jelikož Lemarguise nechtěl již str

ti odkladů, musil Daez dosnati, že účtování

choP veliké za)— „A jek voliké?" . 60 Lomarauis.
„Prý 669 tisíc franků ?*

„Nikoli — přes million !“
— „To es týče jen některých likvidací.

Provedeny slo sepoň likvidace řeholí aprůvně
Dnes (stísačně): „Ta chybí také trochu.“
— „Kolik?“
nÁsi4 millivny |*
Nakonec s toho bylo ale 10 millioná. 
Duez jal 60 potom sepiatýma rakama

rositi: „Zachraňte mnel Hráljsem na barse!
sobraňte mnel Nvzacbráníte-lí mne, spáchám

sebevražda !“
Zatím si ale millionový defraudant aebe

vražda rozmyslila těší ce as, še bude
po odbytí svého vězení skvěle z důvěry repu

blikénské byrokracie, která je stejně slepos,bezděčně nebo úmysině, tak jako všecky by
rokracie.

Jak Duez prováděl podvody svoje,o tom
evědčí malý tento případ: Prodal školuře
bole v Notre Dame de Champs za, polovici
skutečné ceny kupci, s nímě byl srosuměn.

Kč pak tento školu sa pravou cenn dáleodp rozdělil ge a ním Duez o zlek na
po M % < + . 
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od ,
kdy přejal orůj. Začal likvidace ihned se

nitodkem mi iěhak, které bylzprodevé.
řil Již ovéma předohbůdcia cbáfovi Dabyrovís“jeho -pokladay.Když byl ázáh, k čo „if

olika milionů, odvětil: „Pro arůpotřeby ©

potřebami těmí byl d sabls ©

Pán tlamy náhodě ©val 60 av ' :
Tk tety dáněkné "dedšíkočkuje

mravní povýšenost vlády skra naskrs protika



tolloké a zároveň muže, který el získal u vlády
tak klesft.

cousští sedoáři beze všeho soucitu

vybáněli jeptišky, které dlouhou řadu let bazBárobů na hmotsý zisk a světské radovánky
obslnbovaly vs dde v noci nemocné nocialisty.
Leoš voliké zloděje nechávala vláda tak dlouho
bez trestu, ačkoli jejich sločloy šířily otrava
na všecky strany.

Ovšem příliš mnoho odhaléní dalších těžko
Jze čekati, protože by se prdvalíly skandály
tak hrosné, až by sám lid vycepovaný nyněj
šími pohlaváry eobystal celému reřimo odvetu
strašnou. Při odbalení obrovských defraudací
panemských potrestáno jenom několik vioolků;
celý houf jiných slodějů přikryt pláštěm milo
ordenství, aby „pokroková“ Francie nestála
před celým avětem na přílišpotnpoém pranýři.
A tek i nyní voloomyšlenkářští vlivní možové
namáhají se ve Fraocii ze všech šil, aby nopali
hadry průlomy, kudy vane čerstvý vzdacb.
Zedvářští hasiči okolo požáru rychle pobíhají,
postřikojí střechy okolní, aby oheň na jedno
místo obmerzili. A mnoho se jim v tom směra

aří. Leč — člslice, udávající akutečný vý
dek konfiskace, ceřé« fWglovitibudou, šó

francousských Daesů bylo ná sta. O jejich
Adressách však zví málokdo, ješto i krahy
nejvyšší by se šeredně ošívaly při podrobném
prozrazení lidí do té nové panamy saplotených.

Dopis z Prahy.
. — Veorné hospodářství. V Praze nenp'yne již

emi týdne, aby nejširší veřejnost nebyla pře
kvapena ze Staroměstské radnice něčím neuče
kávaným, pro poplatníky pražské povědy však
málo příjemným. Nejnovější sensace vtomto
směru jost, če schodek mimořádného rospodtu
obecního sa rok 1908, původoě odaný obnosem
706.501 K, činí ve skutečnosti 1,838.000 K.
Bchodek vzrostl — nebyl prý původně
počitán!! — o 1,180.409 K. Jak tedy pečlivě
Jest opatřeno hospodářství obecní, jak pečlivě
postaráno jest o zájmy poplatníků pražekých
Da Staroměstské radnici pražské! Zemýliti se
o několik set korun, dalo by se spod omlaviti,
ale zmýliti ne téměř o půldroha milionu, to
omluviti nedá se nikterak, to nedělá čest účtár
ně města Prahy, nedělá čest radě wéstské ani
pregidio, a tím méně pak osobám, stojícím
v čele obce Pražské.

Ti, kdož zavinili tuto neslýchenon bla
máš, nezmohli se nežli na politování hodnou
omluva, še prý půjčka pro representační dům
obecní byle „tehdy“ naznamenána jako příjem

obce, a že prý ik to nebylaplacena jednaaBoaita 689.000 K1Věř tomu, kdo můžeš, ale
kdyš hlavní účtárna vede půjčku jakou příjem
obce, to jsou věci na povátenou, to nesvědčí
o vsorném hospodaření, nýbrž o lebkomysl
nosti, pobárápí zaslnhojící.

Výmosné výdělky prašských advokátů. Zájem
nejširší vefejnosti natně toho vyžaduje, aby
tu atam poodbrnata byla rouška s tajů a záhad
některých pražských kanceláří advokátních,
které vrbly se na zprostředkování A opatřo
váni půjček realitních. Ostré avětlo vrhlo na
tuto záhadnou činnost přelíčení v minalých
dnech před soudem prašským konané, kde
stář jako obžalovaný pratský advokát E Ble
tet. Byl folovár, že vylákůl na dvou osobách
ženských celé jich jmění pod záminkou, že je
půjčí ná hypotéku staviteli, který má sice ně
kolik domů, sale před exekuční dražbou. Pře
líčení alibovalo býti sensací prvořádovou, ale
nebylo, ježto obžalovaný udvokát nemilým dů
sledkům ce vybnul tím způsobem, že 60 sa
vásal navrátiti ony penize do určité lháty. V
pražských zasvěcených krazích zvláštním spe
ojalistou ua opatřování půjček hypotekárních
jest obecní starší, hlasatel hospodářského ob
rosení obce Pražské, jenž za 'obstaréní půjčky
hypoteční v obnosu 11000 E nadi«tovje ei účet

koron, a když nešťastná -oběť jeho du
brotivosti se odvolává na příliš velikou to
oůúmo,hrosí vzorný takový advokát, že půjčka

bude i vypovězena, když účot neuzná.-Takováto činhost zasluhuje,aby veřejnosti
byla odělena, aby veřejnost byla varována
před podobnými dobrodinci v advokátních kan
celářích, kteří v nedostatka řádné klientely
pečují o zvýšení příjmů měrou mimořádnou.

Že advokátní povolání v Praze i v před
městích upadá stále víc a více, tot v e
veléjným tajemstvím. Rovněž není neznámo,
č něktéří advokáti dloší so sami přímo na
licbvářské úřoky. Kapitalistkou v obledu tomto
ne všechny strany pověstnou jest jistá víno
bradská soukromnice, kdysi hospodyně u bo
bstého scokromníka, který skončil sebevraž

dou sa okolnostípřímo záhadných — zastřelil prý ne, obětoval ee pro dobro své hospo

nds která uchvátila jmění a rozainoZila jeou tak, že může úákládati také-adrokáty.

"Tato soukromnice půjšaje na maličkost až i 60
—80 procent! Zaměstnává stále jednu celou
advokátní kancelář, kteráby bes ní mohla býti
úploč uzavřena.

Bodeme těmto věcem věnovati bezohled
nou pozornost a avečejňovati na očistu Prahy
sensace prvého řádu.

Obrana.
Které straně náleželi pustošitelé

kaple sv. Prokopa v Čehovicich? Agrární
pokrokáři by ty zločince rádi darovali každé
straně, která by se přihlásila. Jeden list agrární
koktal, že ti mladíci k straně agrární nenále
žejí; leč přímo hamoristicky působilo, když
jiný agrární list žádal, aby ti ničemové byli

agrární pokrokáři mají tolik drzosti, že snovu
zapírají své vychovance. Ta moravský „Pozo
rovatel“ opakoval slova, která uveřejnil agrární
„Moravský Venkov“ dne B. ledna o agrární
schůzi: „Za hojného účastesství našich přátel

. . sebájil ecbůzi p. Fr; Vysloužil, rol. syna
vyzval k volbě předsednějtva .. . Konečně...
k předsedvickému stolku zasedlo předsednictvo
agrární. Byli to: p. Pospíšil Rad....“ A právě
Pospíšil, Vysloušil a Večeřa byli pachateli. A
předseda dorostu Fr. Zavřel, jakkoli na té
schůzi dle referátu „M. V.“ sám řečnil, tvrdil
později veřejně na ucbůzi, že ti lidé vůbec ne
byli v organisaci agrární a že s ní ani nebyli
ve stykul! — Ale proč se jen tak stydíte?
Vždyť přece pokrokoví agrárníci měli radvet
z hrozného pustošení stonpenců Ferrerových.
Proč nyní jeví zlost a roszpaky nad tím, že
mladí agrárníci se začali dle vsora barcelon
ského aspoň přiučovatiŤ

Barcoloncko-ferrorovoká vzdělanost
v kroji sgrarmích agitáterů momstává.
Moravské hsty adělojí nové protikatolické van
dalství z okolí Čehovic. Redaktor Petr Šrámek
sděluje: „Na silnici s Čehovic směrem k Cel
čicím stojí téměř 80 let kříž. Kříž jest železný,
podstaveo má kamenný. V podstavci ve vý
klenko nalézá ce suška bolestré Panny Marie.
V úterý 8. t. m. v noci nějací zločinci urezili
sošce hlava i roka a kříž poškodili. Na kříž
házeno velkými kameny, jsk o tom svědčí ú
dery. K tomo podotýkám, že kříš ten stojí na
pozemku obce čehovské. Leč nedosti na tom.
Jistá paní s Čehovic koupila obraz Anděla
Strážce a umistila jej na sloupu sa vesnicí.
Avšak obrae byl tam jen jeden den, v noci slo
činná raka slonp poškodila A obraz odcizile.
Leó do třetice ne dobrého, nýbrž slóho. U ko
atela v Čehovícíchetojí misionářský křiž. V aoci
ze soboty 6 t. m. na neděli přibil nějaký po
krokářský ničema na kříž plechovou reklamní
tabuli Kolbovy cikorle.“ ,

Teď se pokrokovým agráruíkům již ne
podaří podvodný manévr. Když spastošili kapli
sv. Prokopa, ještě se odvážili drze tvrditi, že
prý to nejspíš spáchali katolíci, aby to pak
mobli svádot na agráraiky. Zatím však spra
vedlaost ty neurvalé podvodníky cbytla a pře
kvapojící rychlostí za límec a vsadila je do
chládku. A tak se všem lidem rosbřesklu, prač
ti sločinci hned za tepla obtěli ještě Špiniti
zbožné katolíky, Takovou eurovost páchati
může pouze člověk nakažený ferrerovakým fa
ostisnem — nikdy věsk člověk věřící.

Nová svobodomyslnost volných my
slitelů. V Libštátě i v j.ných obcích před sv.
biřmováním byly lepeny protestní plakátky a
rozdávány letáky čelící proti sv. biřmování.
Pak prý ti lidé přejí svobodě náboženství —
jen když toto vení „klerikalismem“ I Probůh| je
přijímání svátostí také klerikalismem? Kdo
tedy otravuje český vsdach zúmyslně oábo
ženskými štvanicemi? Pak ti lidé, kteří tak
fanaticky útočí oa sáklady naší náboženské
oaaky, ještě se diví, že se bránime. Vždyť by
nás chtěli i s kostelů vyhnati. Jest ještě
v čerstvá paměti, jak poštvané davy ve Žďáře
sakazovaly missionářům v kostele kázati, jak
tropji „děsný randál před farou v tu chvíli,
kdyještě příchosí kněží ani slova £ Úst na
kasatelnó nevypostili. Nyní pak v témže Žďáře
Štvanice nové. Nadešlaobnova sv. missie. Had
vyrazi.a tamější organisace „Volné Myšlenky“
s letákem plným lží a fanatických útoků. Ovšem
leták není podepsán, a tak oení možno pacha
tele hnáti před soud, uby sé mu dokázala jseně
bezcharskternost. V letáku ge čte, že missic
náři „přicházejí ničit mír a rozsóvati svár,
Btvát“; prý to jsou „příživnici na těle národa,
kati če-kéhó národa“. Hněží ž prý jso
sodpovědní „za štvaní“. Tak! A tyhle všecky
věci nehobu Masarykem Velikým a Přímým,
aby pověděl otevřené slovo o takové „nábo
ženské evobodomysinosti“. Katolíci jsou u Ma
saryka „černou bandou“, slo ti lidé, kteří so
snaší s cikánskou drsostí docela zameziti ka

tolickým laikům i kyěžín vstap do kostela,
Jeob „svobodoriyalaí“, osvlcení, Vádyt přece
Masaryk „Volné Myšlence“ gratuloval. Není

nad sacbovánípopularity. To je přednějšínež
spravedlivost.

Kultara ho dorostu v naší
semi. Jest podobcá jako na Moravě. Budějo
vický „Hlas lidu“ právě sdělil: „Několik mla
diků z Ujozdce a Záblatí opilo 6e a po osstě
stlookli jistého kočího z Dřítně tak, Ze musil
být farářem s Hůrky obvásán a pomvc jemu
poskytoata. Na cestě k domova potkali povos

k nemocnému; a tu největší spustlík z nich
e láhví kořalky před tímto klekal a různé u
rášlivé posoňky činil. Sotva došel domů do Zá
blatí, zlomil si pobu 4 pro Boha prosil, aby
mo bylo pomoženo.“ — Najednou přece poznal
Boha! Jak se přesnadno „pokrok“ ve formě
postých pošklebků vypěstoje a jak tóžce lze
pak takovou zdivočilou „osvěta“ napraviti!

S kým jdou v otázkách mábošen
ských agrárníci © Na voličskéschůzi v Li
tovlí dne 14. březnu prohlásil zemský přísedící
p. Starošík: „V koltarních otázkách Šli jsme

demokraty nebo liduvopokrokovci“. („Selské
Listy“ čís. 80. ze dne 15. března 1910). Výrok
teoto třeba ei sspamatovat, ježto pří posled
nich volbách se tyrdilo, že zemský sněm o
záležitostech kulturních (tedy také nábožen
ských) nejedná. Pro čisté křesťanství agrárolků,
kteří v otázkách kaltoraích jdou 8 protikře
stanskými stranami, je výrok Staroštíkův cha
rakteristický.

Orlové a stříslík. Machar v nestřeže
ném okamžiku jmenoval Sienkievioze, Tolstého
a Masaryka předními hvězdami současného
Slovanstva. A čím nejvíce Sienkievice ve svétě
zazářil? Svým románem, v němě zcela věrně
ší zkaženost pohaoskéhu dvora Noronova, pu=
hanstva římského vůbec a vznešenost apoštolů
Kristových. Macbar však ve svém „Římě“ kře
čovitě se namáhal podati Čtenářstvu zcela 0
pačný obraz. —| Machbarodporočoval zřejmě
atheismas (bezbožectví) a jmenuje pobrdavě
Spasitele „panem Ježíšem“. Tolstoj však napsal:
„Život člověka ber víry jest žívot zvířete...
(tedy nikoli život heliovský). .. Náboženské
nčení je základem výchovy. . . Popírati Boha
snamená popírati sob) jako duševní, rozamo
vou bytost“ (Tak napsáno v „Kraba čétby“
os str. 6. a v II. dílo na atr. 20) — Masary
kův a Macharův denník nejednou velobil ame
riokou svoboda a pokrok. Jak se nadšené ros
toužil slovy „To byl lid !“ při poznámkách o
osvobození lidu amerického! Předním osvobo
ditelem Američanů věsk byl Jiří Washiog:on,
který prohlásil: „Nábotenství a mravnost jsou
nezbytnými podmínkami veřejného blaba, s
neměl by nároku na jméno pravého vlasteuce,
kdo by chtěl zvrátiti tyto dva sloapy lidského
Štěstí, tyto dva vůdce člověka i občana. Jaká
by byla bezpečnost majetku, dobrého jména,
života, kdyby e přísahami, které jsou jedním
ze základů soudcovských, nebyl spojoa cit zá
vazaosti náboženské? Rozam a zkušenost ne
dopouštějí za správné, že by mravnost odloa
čená od náboženství měla dosti síly“

Kdyby tek orlové věděli, jací stříslici se
jim dotěrně lepí na majestátní křídla|

Kdo u nás ndržeje němectví?řOrgán
frankfartské borsy „Frankfarter Zoitnog“ (do
úěhož peává také Masaryk) naříká nad úpad
kem liberaliemn v Rakousku. „Rakousko jest
klerikáloí, dvůr jest klerikální, šlechta jest
klerikální. Dokad bořejší vrstvy byly Josefia=
skóho smýšlení, bylo jinak v zemi. Teď však
přišel do mody klerikalismas a protišidovství.
Ale antisemita rakouský dopoaští se zločinu
na němectví. Co znamenají židé v Rakouska?
Rakouští židé nesou na sobě německou kultara:
kdyby žilé zapřeli své němoctví, tw savřela by
se německá jeviště, německé knihové obchody, ba
6 větší díl redakcí. Nu Moravě a leckde v Če
chácb až židovské menšiny přiklonily ae ke
Slovanům, ač byly vždycky nojobětavějšími
Němci. Pražští Němci drží ee ješté v Praze
svých německých tradicí, ač od Němců, kteří
chtějí míti své řady „čisté“ a „nezfalšované“,
jsou orářeni. Přes to přese všechno drží ještě
pražští ž.dé s Němoi a doznati třeba, še des

jch šidů bylo by uš dávno po německé Prase.
Kdyby veškeré rakouské židovstvu postavilo
ee atranoo, anebo přidalo se ke Slovanům, ta

kočka německé preponderance byla by ihnedpryči“
——K tomu dodáváme, že vídeňský redaktor

téhož Fraokf. Zeitungu dr. H. Gans (křesťan)
složil evůj hold Masarykovi dne 6. března v sa
mém „Časa“; napsal tam: „Přes všecky národ
nostoí protivy existuje spolek všech pootivoů
všech národů. Nenáviděni fanatiky a těmi, kdo
mají zájem na národnostní nenávisti, jsou přece
pilíře mostu, který bobdá v budoncnosti ne
příliš daleké vystřislivělé národy spojí. Český
národ má v Masarykovi jednoho s těchto po
otivoů světového jména, osvědčené nechrože
nosti a jímavé loyality. V pámětoý don nesmí
ma chybět blahopřání jihoněmecké demokracie

a podepsaný je hrd, že smí pronésti toto blahópřácí s jistým osobbím oprávněním.“



Tu jsme tedy vasopů kdo to bědajenad úpadkem liberalismu a kdo předpovídá
s bolem, že němectví bez pomoci židů vesme
v Rakooska skásu. Jest to videňský obdivovatel
Masarykův, který sice ce dordí ne národnostní
nenávist a fanatiky, ale němectví pražských
i Jivých židů má rád; ani slovem se nezrmiňaje,
aby židé v ryze českých krajích byli s němči
nou trochu opatrnější. To již d:bře nablížíme,
proč právě dr. Ganz vidí v Mesarykovi českého
poctivce světového jména. Pražští němečtí židé
v svoroóm šiku volili do sněmu Masaryka
proti Podlipnému, vydavče za tim účelem ve
řejné německé probládení. Měli k tomu příčina
a proto vídeňský redaktor jihoněmeckéholista
má také důrod k velké pochvale národnostní
snášelivosti Masarykovy. — terý „protikle
vikální“ český ist odhalí tak opřímné nejpev
nější pilíře moci německé v Rakoasku jsko
„Frapkforter Zoitang“?

Bohatý sklad
knih, hudebnin
'a antikvariát:

doporačoje

východočeské knihkupectví

„E TOLILÁ
v Hradoi EKrálové.

gap“ Zásilky na venek franko
při poslání peněz předem. - 

Seznamy sdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

Politický přehled,
Vitěsství oposice. 106 proti 187 hlasům za

mítnat byl v poslanecké sněmovně vávrh před
sedy dr. Pattaie na změna denního pořádku v
tom směru, aby vládní předloha o 182 mil.
koranové půjčky projednána byla v prvním
čtení bned po finančním plána. Navrhl sice
agrár. posl. Švejk dle usnesení Slovanské Jed
noty, sby vládní předloha o nové půjčce ne
byla vůbec dána na denní pořádek a aby se
o tom blasovalo dle jmen. Ale to v případě
přijetí hrozila otovčená porážka vlády; proti
tomu však byli ochráncové vládní — soc. demo
kraté, proto posl. Švejk přizpůsobil svůj ná
vrh návrhu 80c. dem. Beitse (jenž jménem
soc. demokratů navrhl, aby předloha tato dána
byla jsko poslední bod na denní pořádek) a
žádal poaze hlasování dle jmen. S presiden
tem sněmovny poražena byla vlastně i vláda,
která tolik o projednání nové půjčky usilo
vala. Bar. Bienerthovi projevena tu nedůvěra,
a týž, kdyby měl pochopení pro poměry ve
sněmovně, podal by žádost za propoštěnou.
Ale bar. Bienerth se sebe všechno hned 5
třásl a dal prohlásiti, že z toho hlasování ne
provede žádné důsledky, a finanční ministr
ryt. Biliňski dokonce ujistil, že si peníze opa
tří třeba dražší, když sněmovna nechce vládě

vyhovět. Tu zároveň viděti, jk Slovanská Jednota ještě málo ve Vídni platí. Proti návrhu
předsedova na změnu denního pořádku blaso
vala Slovanská Jednota (českých poslanců schá
zelo ta celkem 15), Rusfni z Haliče (Rasfni
z Bukovipy hlasovali s vládou), soc. demo
krati, sionisté a Schonererovci. Poláci hlaso
vaji sice 8 vládou, ale při tom scházelo jich
hodně.

Odchod Slovanů = výboru stální Belegniční
rady. Ve výboru stát, železniční rady 10. t. m.
podán návrb, aby ministerstvo železnic bylo
vysváno předložiti nový organisační návrh,
který by odpovídal požadavkům českým a pol
ským. Ale návrh ten zamítnut 14 proti 12
blasům, ač jinak ve výborotomto mají Slo
vané a Němci stejný počet členů. Porášku
Slovanů způsobil tu rasínský delegát dr. Smal
Stocki, který 8e přidal na stranu Němců. Tobo
využili hned Němci a navrhli, aby pro otázku
ta svolen byl láčlenný anbkomitét a zvoleno
také do něho 9 Němoň a toliko 5 Slovanů.
Blovanšti členové protestovali a odmítli volbu
e zároveň s poradní síně demonstrativně ode
Sli. Následkem toho výbor není schopen k a

Předloha o ifalské právnické fakulié vylí
Sona. posl. sněmovnou v prrním čtení a pří
kázéna rozpočtovému výboru. Vlaši by ci přáli,
aby. fakolta jejich byla v Terata, Němci vůbec
co pejrozhodnějí se staví proti sřísení italské
fakalty ve Vídni, považujíce to za krok k od
párodnění Vídně; Slovinoi nejsou proti ařízení

viookou v Loblani a Čechové českou v Brně.

Želemiční neštěstí v Uhersku. Piloj návrh
Paďourův a Bořívalův, aby vláda přesně vy
šetřila železničaj neštěstí v Ubersku, a podala
sněmovně zprávu, byl přijat jeduoblasně,

Něm. strana hřesí. sociální. Na ojesda dů
věrolků struny křesť. sociál. usneseno pro
hláviti prince Liehtenstejna za vůdce etrany.
Po dr. Lnegrovi má se zatím státi starostou
Vídoě II. nám. dr. Porzer. Ministr dr. Weis
kirchner (jehož ej dr. Lneger přál míti sta
rostou) problásil, že pro nejbližší dobu tohoto
úřadu nemůže převzíti, ježto jest satím vá
zán slovem vůči koraně; když bo však strane
k tomu povolá, že rád zasedne po Luegrovi. Ži
dovsko-pokrokářské německé kruby se těší,
že se teď strana křesťansko-sociálnírospadne.

Thy. Uherský soěm bade rozpuštěn 22.břesna. Košutmá před volbami strach; vy
bízí četné osobnosti své strany, aby začaly až
pracovat, jinak že strana utrpí velké ztráty
ve prospěch Jasthovců. Nemaďarské národno
sti rozhodly 6e oepodporovat vládu Kbuen
Hedervaryho. Soc. demokraté demonstrují pro
všeobecné rovné hlasovací právo.

Prusko. Boj o nový volebnířád jest hodně
tuhý a vláda v něm dosod probrává. Demon
strace proti volební opravě neustávají. — Něm.
říšský eněm schválil resolucí, dle níž má býti

poda předloha © zodpovědností říšskéhoanoléře.

Zprávy organ. a spolkové.
Přednáška v křesť. soc. spolku

„Aneška"“ v Hradel Hrálevé. Vnedělidoo
20. břesna bude přednášeti vedp kanorník Dr.
Soukup „O české ženě“, Začátek přesně o 2:/, hod.
odpoledne.

Baniřice. Dne 4.dabna přednášetibude slo
vutný cestovatel P. A. Svojsík, člen Nár. rady, v Měet
ském hotelu o půl 8. b. več.: Z cesty k protinož
cům. Předprodej lístků převzal ze vzácné ochoty
p. Bedřich Bartošek, jednatel křesť. s0e, spolku.
Připomínáme p. t. členém upolku, še outno s
koupí lístků si pospíšit. — Pro Školní mládež
tatáž přednáška o půl 8. bodině odpol., ku kteréž
přístup dovolen i dospělým.

Divadle ve Wmiřicich. Divadelníkrou
šek katolického spolku, který zvláště besvad
ným provedením „Českých Amazonek“ sískal si
sympathie obecenstva, sehrál v neděli dne 18. t.
m. „Černý kříž v lese“ od El. Peškové. I tento
kráte souhrs úpl.é uspokojila, ačkoliv někteří
z účinkujících na divadelních prknech byli nová
čky. Patroo to s toho, že četně shromážděné o
becenstvo i uprostřed scény boořlivým potleskem
výkony účinkujících odměňovalo. — V pomdělí
velikonoční přednáší v katolickém spolku o prak
tickém křesťanství dp. J. Sahule, redaktor „Ob
novy“ £ Hradce Králové. Jest žádoucí hojcá účast
členů. Hosté jsou vítáni. Začátek po 3. hod odpol.

Červ Kostelce. V neděli 18.března
přednášel v vaší kutolické jedvoté p. Dr. Reyl
z Hradce Králové „0 požehnaném působení kře
stanství vůbec a v Čechách zvláště“. Přednáška
byla velm] četně navštívona a zajímavé vývody

uměním. Přesvědčivý důkas o bishodárném půso
bení křesťanství na kulturaí, mravní a sociální
vývoj lidstva zanechal hluboký dojem v mysli
vděčného posluchačstva. Dnes při krtěí práci
„Volné myšlenky“ a při šíleném štvaní Mecharově
proti křesťanské kultuře matno v našich spoleích
poodložiti odborné přednáškya dinžno sesilovati
sáklady celého našeho kulturního života přednáš
kami podobnéhodrahu, jakou u nás měl p. Dr. Reyl.
Po ilé členské schůzi konána byla schůze
organisace katolického Ildu a zvolen byl delegát
ku sjesdu strany v Praze. Všeobecně bylo želeno
toho, že sjezd byl položen beze všeho ohledu ma
náboženské povinnosti ketolického lidu na veliké
evátky. Ostře také byla kritivována snaha někte
rých otižádostivých lidí, kteří pracují o rostržku
ve straně. V katolickém eontru pražském by měly
docela jiné poměry vládnontí.

Jareměř. Lidový spolek křesťan.sociánníuspořádal dne 6. březaa přátelský odpolední dý
chánek. Jakkoli krásný den lákal neodolatelně do
přírody, byla naše místnostsčele vyplněna členy
i nečleny, kteří chtěli znovu poslechnonti unáše
fei hudba jihoslovanekou. Navětívilí nás i milí

ratři z Králové Dvora, jimš sa p pozornostvzdáváme srdečný dík. Tamburaší královéhradecké
jednoty neaklamali napiaté očekávání. Všecky

přednesené kusy byly odměňovány velikým ptleskem. Nejlépe se líbila pěkná česká směs „Po
talky po Praso“. Po tomtočísle podalp. předecda

dp. sbormistrovi J. Sahalovi kytici, sa kterou tý
dojat ve jménu celého sbora vřele děkoval. Leč
i náš spolek tentokráte se velmi pěkně svojí umě

kou borlivostí representoval. Horliví pp. člezové
er, Tylš, Kaněra a Rykrt zazpivali velice

zručné několik vybraných čtverozpěvů. Všecko se
divilo, jak prval vystoupení našeho upěvaího Evar
teta bylo sdafilé.. Neutuchající potlesk vyžádal si
opakování čtyř spěvních čísel. Doufáme, še naší
pěvcl po prvém svém úspěchu budou a tím větším
zápalem pokračovati ve cvičení zpěvů nových.
Talent zde jest pěkný. Pouze jest potřebí, aby
se vytrvalo rozvinoval. Pobavilí jsme se vůbec
velmi krásně. Dík všechnám, kteří se o sdar u
Slechtilé zábavy zasloužili, Tož jen přes všecky
překážky neochvějně dále! Vždyť jeme posnali, So
obětavá práce přináší úspěch metašený.

Oubislaviee. Dne 183. t m. promlavil
v našem spolku o povase hnutí husitského dp. J.
Sabala s Hradce Král Návátávabyla veliceslušné;
dostavili se úašinci i z míst značně vzdálených.
8 napistou pozorností naaloucháno, jakou „kultaru“
prováděli husité, jak ožebračili a pouíšili naši ani
versitu, jak po válce vásl obchod i průmysl a do
jaké poroby uvedl rolnictvo proud husitský a pro
testantský. Přednáška byla odměnéna velikým pos
tleskem. Když se na opětovnou výzva nizdo o
slovo nehlásil, schůze skončena v nadšení pro věc
katolickou.

Česká Třebová. Na květnounedělí po
řádá katol. organisace důvěraou schůzi „a Freidlů“
na Lhotce o půl 4. hod odpol. Jako tečník pro
mluví vadp. dr. Frant. Šulc z Hradce Králové na
tbema: Proč se organisujeme na základě křesťan
ském. Vzácná osoba i neobyčejný věblas vadp řeč
nika budou pobídkou všem okolním organisacím,
aby hojnou účastí daly na jevo neohroženě kato
lické omýšlení. Úspěch jehož dobyly teči vadp.
dra. Šulce všude, opravňuje nás k naději, še asi
u nás snaba a obětavost asbode marna. Jest třeba
u nás slov přesvědčivých a důvodů pádných, ja
kými vládne a posluchače si podmaňuje vadp. dr.
Šulc, aby rostržena byla mlha bezmezné neavěio
mělosti a sloby. Přijďte všichni, přátelé, abyste se
poučili a sami pak pomáhali šířiti pravou osvětu
a skotečnoa svobodu — svobodusynů Kistových|

Bychmev m. im. V neděli 19. března
pořádala naše odbočka důvěrnou sohůzi, na níž
přednášel o povionostech katolíků sasloušilýspi
sovatel a katolický agog p. V. Špaček,řídící
učitel s Březových Hor.Za přítomnosti dosti čet
ného poslachačstva ujal se elova a v řeči dvěho
disy trvající poutavým slohem drasticky nastínil
nám poměry katolíků českých a označil cesty, po
Olchř ne jest bráti, bychom své náboženství, vlast
i sárodnost uhájili. Tatodobrou snahu p. řečatka
usnávajíce, děkujeme ma £ plna ardce za jeho
laskavé upozornění a objasséní poměrů, jakož i sa
radu, jak si počínati, bychom předešli katastrofů,
která jistě by národ náš stihla jako Fraocii, kdyby
čeští katolíci oddali se spánku v tom domnění, že
není ještě tak sle a nechtěli se organisovati. Řeč
vyslechauta za hlubokého ticha a napiaté posor
nosti, načež p. řečník odměněn byl potleskem. Jen
chotě a vytrvale do práce bes bázné a strachu a
s Boží pomocí bodoscnost vi zachováme. Horlivé
a účelné prácí Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Generální vlsitace a sv. biřmování

ve vikarlátě královéhradockém. J. Ex.
njdp. biskup dr. Jos. Ioubrava započnesvou apo
štolskou cestu v sobotu dne 2. dubna v Locheni
clob, v neděli 3.—6. dubna v Kuklenách, ve středu
6. dubna v Plotištích, ve čtvrtek a pátek na Pou
chově, a v sobotu vo Stěžerách, v neděli a pon
děli ve Všestarech, v úterý 12. dopoledne v Bo
bárač, odpoledne a vo středu + Libčanech, ve
čtvrtek a pátek na Nov. Hradci Králové, v sobotu
16. v Problasi, 17.—29. dubna v pátek v Hradci
Králové. Večer stráví J. Ex. všdy v Hradci Král.

Řád při udílení sv. biřmování a při
konání generální kanonické visitace v Hradci Král.
roku 1910. Dne 17. dubna v meděli „Ochrany sv.
Josefa.“ V kathodrálním obrámu Páně sv. Ducha
0 1/,8. bod. ráno mše svatá, pobošnost sa semřelé,
kázaní a biřmování dospělých obojího pohlaví s celé

děkanskéosady.Odpoledneve4 o biřmováníškolní mládeže a Malšoric a Malšové Lhoty,načež
skouška ze av. náboženství. — Dae 18. dubna
v poodělí: V kostele Panny Marie o :/„8. hodině
ráno mše sv. pro Školy obecné a měšťanské dívčí
i oblapecké z Hradce Králové. Od 9—12 bodin
skouéka ze av. náboženství na obecných i měšt.
školách chlapeckých. Odpol. od 2—6 h. skouška
na obecných a měšť. školách dívčích. — Dne 19.
dubna v úterý: V kostolo Panny Marie o '/8.
bod. ráno mše sv. pro ©.k. vyšší gymoasiam. dá
9. hod. počínajíc zkouška gymnasijníchstudojících
ve čtyřech odděleních.— Dne20. dubna ve středu:
V kostele Panny Marie o 7/8. hod. ráno mle av.
pro o. k. vyšší reálné školy. Od 9. bod. počínajíc
akouška studujících téhož ústevu ve čtyřech oddě
leních v budově c. k. vyšší reálky. Odpol. o'/,4.
bod. vizitaoe c. k. odborné školy pro umělecké
zámečaietví. — Dne 21. dubna vo čtvrtek: V ko

KNejvětšíK
a nejlepší „výběr obuvi=

Hradec Králové,
Palackého tř, 80,
proti Grandhotelu.



"Stýle Panny Marie o !/,8 hod. ráno mše av. pro
c. k. ústav ju vsdělání učitelů a celčnou úkolu.
Od 9. hoď. počísajíc zkouška se av. náboženství
v ústavě samém ve čtyřech odděleních. — Dne

'$$. dubaa v pátek: V seminářském kostele sv.
„Jana Nep. mše av. pro dívčí Jyceem. Od9—/,„11.
hod. viritace lyces. Od 11—12 bod. visítace sou
kromé něm. školy.

Zprávy dilecésní. Ustanovení jsou: p.
:Stanisi. Hlína, zámecký v Náchodě, za fan
datistu ve Svatoovicích, p. Stanisl. Pospíšil, kap
lan, sa katech. měšť. škol v Čáslavi, p. Jos. Fi

pi, nor v Janově,ze administr,vKórbru, p. Jos. Šorm,sdministrator, za keplana v Jaro
měři, p. Jan Vašek, koop. ve Vilímově, ze admi

nistrátora v Béstvině, p. Jos. Filip, kapl. v Č.
"Werneforicieh, sa koop. do Vilímova. — Na od
počinek retoupil p. Matéj Kobek, farář v Kun

"waldě. — V pánu zesnul: p. Fraat. Sabaa. (V
Vole.) farář ve Vojnově Městci, dae 5. břesna 1910

-(maroz. 1848 vysv. 1976.) — Uprázdačná ulata:
ojnův Městec, fara, patron. kměžny Kduerdiny

Khevenbůljer-Metsch a braběnky Klotildy Testeti
čdové;od 10. března| Kuawald, fara, patron. nábo
ženské matice, od 1. dubna 1910.

Schůze městské rady dne 14. března.
Protokol sepsaný o žádosti Pravovárečného měl

"fanstva, za povolení zvětšení vodovodní přípojky
2 uličního potrubí do pivovaru vedouci, postoupen
byl právnickému odboru. — Přijata byla nabídka

fy. Petřík a Filip na dodání dlašebního kamene
pro erární silnici. — Vzato bylo na vědomi, že
Politickámn družstvu tiskovému uděleno bylo po
volení ku zřízení drahého schodiště se sálu Adal
bertina vedoucího ua stranu jižaí. — Společenstva
pro stavbu úřednických domů dáno bylo povolení

-do odvolání, aby sříditi mohlo tyčkový plot kol
viljy čp. 498. na nábřeží Orlice. — Béře se na
vědomí, že c. k.okrea. hejtmanství udělilo koncesi
< podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých
nápojů a k výčepu jemných likérů v domě čp. 140.
cukráři p. Hugonu Peškovi. — Výkaz o výši čisté
„posústalosti, slouživší sa základ pro vyměťování

Jatka obohacovscího v posledních třech letech
v HradciKrálové, výkas pokladní botovosti ze dne
7. března t. r. a výkaz o činnosti policejní stráše
za měsíc únor t.r. byly vzaty na vědomí. — C. k.
okr. hejtmanství dá se vyjádření, že proti žádosti
Janas Němcena přenesení koncesze vetešnické na

Jeho dcera Aosstasti a šádost Anny Malinovské za
udělení téže koncesse není námitek. — Dramati
ckému sdružení „Tyl“ propůjčí se divadlo Klicpe
'Tovo na dem 4. dubna t.r. — Přijata byla offerta
o. Jana Rabasa, uměl. zsámečníka, na dodání aví
tilen dle návrhu architekta Gočára pro schodiště
"a kostels P. Marie. — Dotas o. k. okres hejt

dn oblednědoby zavírání krámů při obchodech potravinami postoupen byl živnostenskému
odboru.—Panu Žd.Ježkovi,mistrukamenickému,
uděleno bylo povolení ku stevbě nádvorní dílnya
koňské stáje s podmínkou, že současně provede
stavbu dvoupatrovrého nájemného domu na parc.
č. 14. v bloku F. v Jangmannově třídě.

Dikůvsdání. Spolek křesťanskýchkaib
tiskařů se sídlem v Brně vzdává tímto nejnctivější
díky nejdůstojnějšímu pánu p. kapitalnímu děkanu
Dra Aloisu Frýdkovi v Hradci Králové ze spolku
věnovaný obnos 50 K a za to, že přislíbiti ráčil
i příštíbo roku podporovati snaby spolku, který
si vytkl za úkol vyprostiti ktestaaské knintiskaře
se železného objetí organisace tak uvané ně
stranné, ve skutečnosti však zřejmě noc. domokra
tické. Za toto ussání prospěšné Činnosti spolku
poskytnutím jak hmotné tak morální pomoci vo
láme « vděčného srdce Pán Bůh zaplat! Adolf
Saekal, předseda. Josef Floinchlínger, jednatel.

Duchovní komeert Cyriliské Jed

o Doridámese právě, že meunavnýdirigentOprillské Jednoty vdp. dr. Šetina odhodlal se, ač
prací přetížen, na všeobecné přání pořádati přece
i letos hudební festival, který každoročně bývá
přední koncertní událostí našeho města. Datum
stanoveno na 8. května. Pr bude opět ve
lice pečlivě vybraný. Zatím ze nám sděluje,že na
jisto proveden bude Lisstův sedmihlasý obor s
průvodem orchestru „Založení církve“ s nádberné
„Stabat Mater.“ Spolaúčinkovati bude orchestr
pěšího pluku č. 18. Na našich korporacích jest,

pred7,pmobnos podporou zajistily opět stkvělý
Z Klleporova divadla. Koncertní sai

Bona počala samostatným koncertem bouslisty p.
Karháska za spolaúčinkování pí Maturové a p. K.
Nedbale. Kdo měl požadavky jem poněkud pří
snější, nemohl odcházetí uspokojen; p. Karbánek
je sice velice routinovaným honaliston, ale do vir
tnosity schází mu přec mocho; prozradily to ne
hotové pasáže Brachova koncerte i kantilens místy
měla býti mnohem více produševnělá. Umělec
vybral si očividaě věci, na které dobře nestačil;
jek ukázala přidanáDrdlova skladbička, bylo by
úspěšnější voliti čísla lehčí. Pí Matarová jest ovšem
dlouboletá umělkyně; ale ouchvácení publikasnad
krásou hlasu nemůže být řeči, Její program byl
ledabylý, mepřipravený, tak že se to mohlo vy

kládati jako pakatelisování ablia. Závilovy písně,přednášené na koncertě dámou, musi se ti
účiskem. Doprovásející p. Nedbal často zápasil
6partem adopouštělse ihrubých chyb. — Vne

děli sa. spoluáčiskování p. Chmelenakého sebral
sdejší „Tyl“ Sndermanova „Čest“. Práce staršího
genre Šťastně byla volena, neboť nemá tak hned

a násorů. Host v úloze Trasta vedl si
výtečně; úsečná, břitká dlkce — jen snad někdy
příliš rychlá — provázená určitým, případným
gestem, znamenitě pojila se k jistému vystoupaní
a doplňovala se ve sdařilou postavu filosofajícího
znalce lidí. Z domácích velmi dobrá byla dvojice
starých Heinecke (p Beránek a slč. Švaroova); i
ostatní celkově uspokojili. Studium role mnohdy
moblo být lepší. Dr. Aliguis.

„České kvarteto“ do Hradce Král.
V neděli dne 10. dabna uspořádá komorní toto
sdružení (Karel H-ffmsno, Jos. Suk, Jiří Herold,
prof. Hanuš Wiban) koncert v Hradci Králové.
Kvarteto dokončilo právě svoje evropské tonraée
řadou koncertů v Moskvě, Petrobradě a Heleing
foru, Ide všude nadšeně bylo slaveno. Na pro
gramu budou kvarteta od Drcřáka, Beethovena a
Smetany. Předprodej lístků převsalo laskavě knih
kupeetví p. F. Píši ©

Hradecko české Vídni. GelkovýBledek této ebírky jeví se takto: Z města Hradce
Králové odevzdáno K 623890. Z ostatních obcí
okresu královébrad. K 1068242. Dar okresního
výboru královébradeckého jako 1. splátka na po
skytnutých 6000 K K2000 —. Úroky z příspěvků
dočasně uložených K 1831-24. Dobromady korun
19.046 86. Další atatistiku oveřejníme příště.

E městského průmyslového mucen
v Hradel Králové. tárnaumusejní navětí
vilo v února v 19 přístupných dvonbodinách 1068
osob. V čítárně vydáno na 423 žádánek 388 odb.
spisů a 346 přediohových děl. Domů vypůjčeno
na 809 výpůjček 422 avasků a 1291 předloha.
Vypůjčovalo 91 stud., 27 žáků odborné školy, 26
živoostníků, 23 úředníků e učitelů, 10 žen a dívek
a 2 ústavy. Do okolí vypůjčeno od 10 osob a ú
stavů 42 svasků a 668 předloh. Nově se vyklá

dají: opia absol, průmysl. škol, Graphische
Werkatátten. Kožešnické Liety, Krejlovské Listy,
Lekýrnické Listy, Náš Směr, Textile Kunst, Věst
ník čes. průmysl. škol pokračovacích, Věstník zem.
čes. spolku pro roforma bytovou, Jihočeský kraj.

Valná Mromada „Sameostatnosti.“
Stavební družstvo „Samostatnost“ koná valnou
schůsi v ponděli doe 21. března b. r. o 8. hod.
vočer + Adalbertinu. Na programu jsou ponej
více jen správní zálešitosti, jako volba 2 členů
řiditelstva, protože spolek nemohl rozvinouti do
statek vlastní svó činnosti pro nepřízeň, 8 jakou
be potkal u obecní správy. U nás panuje zvláštní
šlendrián, že žádosti neprotežovaných korporací
ukládají se do Šaplete a nedává se ani na ně od
pověď. Když o něco žádá pokrokový klub anebo
sociální demokracie, vyhovuje obecní správa ná
padně rychlou ochotou. Kdo nedělá rámas, ten
00 igaoruje.

Záložníúvěrní ústav v Hradel Král,
jehož výroční správa právě nás došla, zmiňuje se
ve svém úvodě o obchodní činnosti ústavu takto:
Uplynulý rok 1909 minul ve znamení všeobecné
deprease obchodní a průmyslové, která byla ze

poměry politickými s napětím válečným. Nebez
pečí války šťastné odvráceno, však následky oněch
nepiatých poměrů potrvají ještě delší dobu. Ex
port průmyslových výrobků, který se do balkán
ských států utěšeně vamáhal, byl značně ochromen,
a maobé ztracené posice bude těško opět sískati.
Nejvíce postižen byl průmysl textilní, který ztratil
maohá dříve těžce získané odbytiště. Sestupná
konjanktura a k tomu se přidrašivší ztrátana vý
vozu musely natně spůsobiti oadprodakci, jiš
smírniti možoo v přítomné době toliko obmezením
výroby. Naděje, skládané ve výsledek dní, které
byly velmi dobré a ceny plodio zemědělských
uspokojivé, většinou zklamaly. Ačkoli celková kon
junktora byla nepříznivá. přec většina závodů,
8 nimiž ústav náš etójí v obchodním spojení —
pokud jeme měli příležitost přesvěděiti se z dosud
nám předložených bilanci — docilila výsledků
dosti slušných. — Pro banky byl minulý rok
celkem uspokojivý. Ústav náš učinil v roce 1909
ve svém vývoji mohutný krok ku předu a to zvý
Šením akciového kapitálu na K 10,000.000—,
otevřením filiálky v Praze, expositary v Turnově
a zřízením velkoobchodu uhlím. — Již delší dobu
pomýšlel ústav náš na ařízení fliálky v Prase,
v centra to českého peněžnictví. Rozšířená pů
eobnost našeho ústava vyžadovala, ubychom byli
přímo zastoupení na pražském trhu. Drvenež jsme
se odhodlali ku zřízení fliálky v Praze, cbtěli
jeme býti ještě více kapitálová vyzbrojeni, abychom
mobli hladce vybověti svýšeným požadavkům roz-.
šířením činnosti na ústav náš kladeným. Rozhodli
jemu se, ačkoli doba pro omieso nebyla příznivá,
Ba zvýšení akciového kapitálu o K 4,000.000-—,
t j. na K 10,000000—. Svolali jeme za tou pří
činou mimořádnou valnoa hromadu na den 30. října
1909, které jednohlasně přijala návrh náš na zvý
čení a za ihned se subekripcí. Jak Vám
bude s oveřejňovaných zpráv známo, potkala se
nadeV. emissepřesdrahotua napětí na trhu

počin s výsledkemvelice pěkným, neboť vyošených kosů 10.000 akcií bylo vice neš 3.000
kusy přepsáno, důkasto, žeakcie ústavunašeho

Jsou akládacím papírem velice oblíbeným. Na novoa
emiesi, ačkoliv byla v minulém roce oplatna pouze
první aplátka, složeno botově do 31. prosluce 1909
K 8,221.640-88. Agio « akcií V. omisse — po od
ražení poplatku s akcií a výloh emisaních —
K 80129410 přiděleno saložnímu fondu akcio
nářů. — Expositura v Turnově, která podlébá
přímo flíálce v Semilech, zabájíla 1. prosince 1909
Činnost a vyvíjí se velice pěkně. Pro p.sžekon
filiálku najmuli jame místnosti v paláci obchodaí
a Šivnostenské komory. Do správní rady pro tuto
fliálka kooptován pan Bobumil Čerych, velkoprů
myslník na Kr. Vipobradech. Filiálke otevřena
3. ledna t. r. a byla velice eympaticky avítána ne

pražském místě a 52 první dra měsíce docílilarásných výsledků. — Uheloá centrála naše za
bájila činnost také teprve počátkem toboto roku.
K vedení téže získali jeme odborníka na slovo
vzatého. Pokud se týče činoosti obchodní ta rok
1909 centrály i filiálky v Semilech, dosaženo jak

zrýšáných obratů, tak i přízoivějších výsledků ziskových. — Vklady naše doznaly opětně značného
stoupnutí, a sice s malou přestávkou v době ne
bezpečí válečného jevily nepfetržitě tendenci vze
stapnoau a končí sumoa K 25,480.150-53. proti
K 22,247.939-77 koncem roka 1908. — Obchod
s tennými papíry, jakož i v devisách, valutách a
mincích byl mnohem Čilejší než v roce minulém,
a i výsledky v tomto odvětví byly mnohem pří
snivější, Taktéž zásoba cenných papírů vlustních
poměrně stoupla, a sice na K 1.,837.669-47, tudíž
vice proti roku předešlému o K 411.81168. Eskont
směnek byl rovněž poslední rok velice šivý a do
saženo obratu K 108,270 2566-16. Zásoba eměnek
31. prosince 1909 K 13,726.927 38. Účet dlažníků
v běšném účtě se jen málo zvýšil, ač stoupl obrat
dopisovatelů na K 590,165.80807, tudíž o K
91,685.572-81. — Účet realit obnáší koncem roka
1909 K 475.972:60. Doznal klesnatí o K 83.708:16
odprodáním domu č. 293 a části stavebních míst,
naproti tomu však ukoupen právovárečný dům
č. 178 sousedící s naší bankovoí budovou. Skla
diště naše, byvši po celý rok ploč zaměstnáno,
doeílilo přízoivých výsledků. Obrat pokladniční
za r. 1909 činí K 231,971.20091, více proti roku
předešlému o K 27,407.966'31. Celkový obrat
všech účtů za mioulý rok je K. 1.060,662.251'74,
stoupl proti r. 1908 o K 216,659 70. V účtu roz
važném čteme: Aktiva: hotovost pokladniční K
$20.620-73, aměnky v zásobě K 13,726.927-38,
cenné papíry vlastní K 1,837 66947, deviay, va
laty, mince a kupony K 787.986-14, půjčky na
cenné papíry a zástavy K 3332.566'75, dlužné
splátky oa V. emissi akcil K 772.30962, dlužníci
(v běžných účtech, sáloby na zboží, na postoupené
pohledávky, na hypoteky — vesměs Depot směn
kami podloteno) K 18,954.450.47, dlažníci na
saručenou daň K 1,102300—. Nemovitosti K
47597250, movitosti K 27.757-70, účet transi
torní K 51854, celkem K 41,638.92930. — Pas
siva: Akciový kapitál K 6,000.000—, účet V.
emisae K 4,000.000, reservní fondy K 1,228.121.36,
vklady na knížky K 8,719.867,18, vklady na po
kladniční poukásky K 179000-—, vklady na běž
ných účtech korun 16,581-283-40, věřitelé korun
2,973.07327, nevybraná divideoda K 1.120—,
účet garančních akceptů za zaručenou daň koran
1,102.800"—, účet transitorní K 120.525-88, čistý
zisk celkom K 633.638'26, celkem K 41,638.929-30.
— Účet ztráty a zisku vykdzuje: Výtěžky: Úroky
s běžných účtů K 1,327.385'63, úroky se směnek
K 1.041.053:45, úroky z cenných papírů korun
85.492.46, výnos ostatních obchodů bankovních a
směnárny K 264.491-98, výnos realit a skladiště
K 16-860-22. — Náklady: Služné K 110.88692,
náklady správní K 59.897-41, daně, přirážky, kolky
a poplatky K 12104654, úroky z knížek korun
33950468, úroky z pokladničních poukázek K
6.852-93, úroky z běžných úětů K 802.946-81, ú
roky ze aměnek K 65760881, 6"/, amortisace
movitostí K 1.46093, sisk M 088.03926,
to jest 10-569/, « kapitálu akciového K6,000.000,
s nimž jsme minalý rok pracovali.

Pořad filharmonického komcertu,
pořádaného dne 20. břesna v Hradci Král.: 1. B.
Smetao1: Předehra k op. „Hubička“. 2. B. Sme
tana : „Věno“. Mužský sbor. 3. Leoncavallo : Prolog
z „Komediantů“. 4. a) Dr. A. Dvořák: „Hamo
reska“. b) E. Grieg: „Solvejgina plseň“. 65.P.
Kříškovský: „Utonulá“. Možský sbor. 6. Dr. A.
Dvořák: Arie vodníka s „Rosalky“. 7. B. Jeremiáš:

„Ve žních“. Velkýsmíšený sbor s barytonovýmBolem. 8. Fr. Schubert: „Symfonie H-moll“. (Ne
dokončená). Allegro moderato. Andante con moto.
Orchestr řídí dirigent p. F. Cvach, sbory sbormistr
p. J. Wůnech ml. Začátek o půl 8. hod. večer.

Sváteční klid. Zdejší majitelé holičských
a kadeřnických závodů se usnesli, že oa bod Boší
velikonočaí duo 27. t. m. boudoujejich závody po
celý den usavřeny. Bozhodnutí toto schvalujeme
a obecenstvo již předem na ně upozorňujeme.

Kupieal tonie ople:

Karel IV.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 3 K

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v HradelKrál.
S"



Slatina m Hradce Králové. Sociálač
demokratický řečník p. Kovanda měl u más před
14 dny echůsi o politické a hospodářeké aitnaci.
Mluvil dosti mírně a vócně. Naší katolicko-národ.
strany dotekl ee jen jednou rázovitě, když tvrdil,

že prý U 96 měly dáti penise raději chudým nežma slávobrány a uvítání bisknpa přijíždějícíco biř

"movat. S dovolením! Kolik peněz dávají ročaš80elalisté chudým v naší obci? Proč nedají sociali
sté penize, které obětují na své plesy, muziky a
řečníky, chudým, a proč nenechají plesův s feč
níkův i táborův socialistických býti? Na tyto věci
vydají soclalistá jistě každoročně mnohem více,

neš my katolíci při návštěvě biskupa, jenš k nám
přijde jednou za 10 neb i více let! Edyž všecko
na chudé, tedy ať na ně dávají všichni a nejen
katolici, ale i sociální demokraté! A ještě něcol
Pane Kovando! Víte, že náš ndp. biskup dal týden
před vaší řečí pro chudé s farnosti puuchovské
20 K, a víte, že je také nejchudší ubožáci na far
ním úřadě obdrželi? Naše „elavobrány“ při bit
mování budou atati málo, a to dostanou potřební
sdejší řemeslníci. Chceteito pokárat? My bychom
vůbec rádi věděli, kolik letos u nás aocialisté dali
peněz ehudobným lidem z radovánek socialistických,

bi si konati odřekli. Ven s úřednímičíslicemiIodruzi, pochlubte se a okažte. že jste němili
pro chudinu zdejší aspoň tolik, jako na příklad
kněží pouchovětí, kteříž o vánocích rozdali přeš
100 K chudým naší farnosti — a mezi témi chu
dými byli prý také příslušníci vaší socialistické
strany. Mičeli jeme o tomto dílo křesťanské lásky;
ale teď, kdy katolíky napadáte, hájíme své du
chovenatvo « dokazujeme avá slova nepopíratel
nými skutky — abyste nás budoucně nechali na
pokoji. Napravte raději sebe!

yšperk. Slavná naše správa městaza
kázala vybláškou skládati ne náměstí stavební bmo
ty. — Nyní ať se jen každý na své oči přesvědčí,
zda se skutečně zachovává, co se nařídí.

Lidský šivot mají na“ svědomí „Lidové
Proudy.“ Vpondělí 14/3 byl pobřben vŽamberku

„tamní c. k. četnický strážmistr, který si vzal život
pro to, že byl napadán v těchto klepařských „L.
P.“ Nějaké mravně zchátralé individuum, které se
bojí světla, zákeřné napadá, kde kdo mo je ne
pobodiným. Pilně pěstuje rubriku „Ze Zambere
cka", ač by našel movho vděčnější látky mezi
svými nejbližšími soudrahy. Oo však nejraději
ryje v soakromých rodinných záležitostech jiných,
zepomínaje na veliké chyby svoje. Tak umravňaje
ta moderní „žurnalistika.“

OChrasť | Dne 2. t. m. promluví alovatný
p. poslanec Fr. Šabata o politické sitaaci v Chrasti
u Synků o půl 4. hod. odpol. Členové katol. or

anisací, dostavte se v plném počtu na tuto schůzi !
hojné účasti sve okrakový výbor.

Na poleřelé v Čachotímé nešlo no
£ diecése na milodarech úhrnem 1600 korun.
Z toho bylo posláno farnímu úřadu tamnímu
v října r. 1904 část 700 korun Zbytek 900 korun
odeslán nyní k rozdělení mezi atižené.

Zvláštní sfarosti agrár. poel. Cha
deupky. „Lid Listy“ edělují, že v obci Borovaici
jest kramářství spojené s výčepem lihovis v o
zavřených lahvích. Nájemcové se v němČastěji
střídaly. Nyní se tam stal nájemcem obuvník, který
byl pětkrat už pokutován pro nesprávné provozo
vání nářova. Protože však jest čilým agrárnicko
pokrokatským agitátorem, posl. ouplkkase ho
ujal až u — ministerstva, (Sand tak chtěl epojo
vati roziříštěný venkov). Jelikož však přestapky
byly příliš křiklavé, ministerstvo neuznalo, že
pro agrárního ogitátora měly platiti zvláštní privi
leje. Leč pachtýř při veliké protekci si přece

elii, že vyhraje a prováděl výčepvictví noopráv
něným způsobem dále, až byl udán od jedocho
pohodného, který se sním nepohodl. Hejtmanství
nařídilo šetření a žádalo obec n dobrozdání. Ačkdii
starosta Petranek byl konkurencí tobo obhvníka
oškosován, jelikož á hostinec, ještě kájil obža
oviného! Lvč obuvník a velikou koráží poslul

Bejimanatví na staroatu banopie. Tu již utarosta
(dobrý katolík) nemohl mičeti, kdyžviděl vděčnost“
obuvaíkova. Aby uhájil avou čest, afaloval a
Švec, aby se nedostal do chiádka, podepsal po
korné odvolání a zavázal ee hraditi vóecky soudní
výloby. Tentoktát ho eredně zklamala mocnádů
věra v nevyrovnatelnou ochrana agřárnickou. —
Z uvedeného vysvítá, jak se dovedod agrárníci
sastati svého korteše. Co všecko agrární poslanci
promeškal, když se jedoalo o prospéch národa ce
lého! Ale k vůli chybojícímu náhončímu ochotaě
Chaloupka obtěšuje samo ministeratvo. 00 si mi
Distři o takové české delegaci pomyslí?

Jakou snášolivost mají pnlel
k svobodě lidí jimých. Již jsme Přínedli
správu, jak na Hrochovotýnecku (v chrifdim
skéci) svým řevem znemožnilí agrárníci úrganisaů
ní schůzi našinců, Teď zase něco nového. V sou

sedních Dvakačovicích bylo do naší schůze vpu
Štěno několik agrárníků. Odměna sa to přáteláké
Jedňání dóstavila 86 hned. Drahý den přišel na
našince Četník, proč prý jeme rosdávali legitimace
až v sále a nikoli 24 nodin ředem. Taková for
mální úzstáz ovšem ulótné bobliťou pozornost
jen u téch posluobačů, kteří se nepřišlipoučiti,
ale dpiclovati, čím by se dalo katolíkům uókoditi.
Vyšetřování dopadlo v náš prospěch. „Byrokrati“

měli daleko větší smysl 'pro mali svobodu neš
volaomyšlenkářští špiclové a udavaí s tábora 6
gráruího. Ale danunelační klika těch lidí, kteří by
nám ze samé svobodomyslaosti pomalu ani nedo
volili velač dýchati, pracovala bouževnaté dále.
Po echůsi Kaňourkovré, konané dne 2. února, do

žls na nás kc. k. bojtmanatvístížnost, te prý
mluvil náš řečník před mládeší to, eo mlaviti ne
měl (k programa). Tak tedy vyhlíží to „lepší
křesťanství“ u agrárníků v praksi! Jen uštvat lidi
jinéhu přesvědčení, jen je žalovat u úředajků,
proti nimě se agrární tisk jindy sám ozývá! Agrární
řečníci mlarí tskó vždycky přesně k programu,
když proti nám štvou, aniž by ohlašovali skatečné
jádro avých přednášek? Mluví také volní myslí
telé k prograblů? Kdyby ba hejtmanství oblásili,
Jaký vlastné jest úkol jejich řečníků,ani by jim
schůse povoleny nebyly. Proč fate nikdy a u-kdy
pedennncovali, vy „lepší kutolíci“, volnomyblen
kářské stváše? A proč takhle jednáte, když ve
chlabíte, že vám p. Hnídek koná přednášky o ry
zím, nejlepším křesťanství?

Vojnův Městec. Ku zprávě o úmrlí p. fa
Táře Sobana dodáváme, že nad rakví jeho dojemné

b. vik. sekretář « děkan r Přibyslavi,v zastoupení
vedp. vikáře Moasigoora Šimka, děkana r Polné,
kterýž se omlavil churavoatí.

Chvojenoe. „VýchodočeskýObzor“ v po
slední své Jokálce loyálně přisnává, ž+ Šaloba p.
Došela pro „hrubé chování a zacházení“ a chlap
cem Došelem — skončila úplným osvobozením fa
ráře dp Fraat. Náhlíka. Po bedlivém soudním
vyšetřování shledáno, že farář chlapcem ani ne
strčil, ani a ním oijsk brotálně aeaakládal, nýbrž
chlapce pouze na stupínek posadil, kde po nějaké
chvíli opustila se ma z nosu krev. Ušlechtilý, d bře
soámý tarnál, vněmě 80 to hemží samými „fana
tickými a jesnitskými faráři a kaplany“, bubnoval
a svolával kde koho již před přeličením; předem
Již hrozil odsouzením, aniž by ge řádné informo
val o pravdivosti a ekutečnosti celé události. Vpa
hčském článka mluví ae o zmodřeaí chlapce,
o výprasku, oelidském nakládání atd... . tak že
čtenářům — zvláště předpojatým — zajisté vlasy
na blavé vatávaly. Ve skutečnost| však farář smí
něného chlapce — poněradě ve dkole neustále
slobí a jiné s posornosti vytrboje, před zraky a
Čitele 86 pere, atd. . . . z lavice sa límec — ni
koliv, jak v žalobě stálo, „za krk“ — vytáhl a na
stupínek posadil. Chlapec ani seupadl, ani nosem
nenarazil o stupínek, nýbrž klidné asi 10 minut
ne stupínku seděl, kdež se mu epustila náhle krer
s nosu! Tak dosvědčily u soudu všechny děti,
semým p. Dušelem vedené. — Mýlí se p. Došel,
jak © zaslaném slarmováno, že farář strestal dítě
proto, še jest synem stoup-noe strany 800, demo
kratické. Musí p. Došel laskavě jiš promiovati,
še osoba jeho není tal důležitá, aby kašdý ihned
Be o to zajímal, jakého politického smýšlení jest.
Dotyčný farát nemůže véděti a znáti, zvláště se
tak kratkou dobu, smýšlení rodičů všech svých
dáků. Proto zcela zdvořile vzkázal po oblapci p.
Došslovi — nikoliv jak lšivě a ničemné tvrzeno,
že „nebojí se všelijakých Došelů“ — nýbrž, aby
p. Došel p. faráte navštívil; velikou ctí že ma
bade osobně p. Došela posnatil To přece jest
zcela uotivé u zdvořilé. Verejoč zde jak p. Do
Šelovi, tak i jeho stoupencům prohlašuji, še ni
komu nikdy nemám za zlé jeho smýšlení politické,

apo zjevný nepřítel, který neohroženě a poctivě sektomu přizcá jest mi dalekomilejší, nešli úskoč
ní, pokrytečtí příteličkové, kteří po straně skryté
štvou, zvláště proti knězi, ale ovětla a veřejnosti
se bojí. Taci lidé ae mi hnusí, poněvadž jednání
jeji.h jest nečestné a bezcharakterní. Ku kodci
pak p. Došela upozorňuji, že klassifikace žactva
vohledu mravním záleží na všech učitelích, kteří
v třídé vyačají, tudíž i na učiteli náboženatví!
Nežádal-i jsem snížení zoámky zmravů u ohlspce
Došela, jest to dů«azem ne předpojatosti a nějaké
zášti, výbrž přátelekého omýšlení k dětem. neboť
jako dl .uholetý ačitel vím lépe než různí Došelové,
jské následky má často špatná známka s mravů
na budoncí áivot žáka. Postavením chlapce s lz
vice, jak zákon scela dovolenč připuátí, povato
val jsem za odbytou věc. Troofalému tvrzení, že
dětisgvědkové v mé přítomnosti podlebly snggesci
a še nevypovídely pravdivé, považuji sa niemné
a neodůvodněné vytáčení se z louže, do níš p.
dopisovatel skočil. Nitru dítěte není takskaženo,
aby na místě tak vášnám a důležitém, před tráří
vyšetřajícího soudce, jinak mluvilo než smýšlí. I
dospělý, ovšem nozkažený človék zatřese se v ta
kovém okamžiku, tím spíše nevioné dí.ě. rou
i tento tromf padá zpět na hlava p. dopisovatele,
Tím správu evou končím a předem prohlašuji, že
veškerou dal'í polemiku Šmahem ignoruji a ne
výpady a spečsképon luvy odpovídati nebudu.

t. Náhlík.
Duchovní správce v Bilém Ujezdě

vadává ardečné díky vip. J. Moravcovi a jeho

matičceza dar při pohřbujeho v k sesnuléhdobrého otce nap stčastněných vidpp. du
chovních věnovaný, za kterýšpořízeno šest nový
ovlenů oltářních pro Bllo-Újesdskýchrám Páně.

Knls. Po delší době dlí v Kuksuzase lé
kař. Je to p. Dr. V. Bshák,jenš přišel z Koolé
řova,Předchásímuu nás dobrápověst.Je léku
řem vrohním Milosrdných Bratčí.a ordinuje denně

v nemocnici nadační budovy hraběte F. A. Spor
oka od 8.—9. bod. ranal. | .

Osvěta v Podvýsecku. Stále ne mnoho
klábosí n bás o pokroku. Prý má v čele pokroku
státi Intelligent, Jak ten pokrok i ti intellig+ntal
jeho vůdcové vyhlížejí, to páteno s referátu ure
tejněného v „Podvysockýchlistech“o naší schůdi
se Bachdola. Tem se píše: „Štváč kanovník Šalo
s Hradce Králové přišel, aby popudil rodiče proti
Škole.“ — Jest skutečně nejvýš na čase, aby se
savedi paragraf, že každá sámysiná lež, otiskoraná
v novinách k vůli rafnovanému balamucení, stíhá
6e příslušným trestem. Na jaké inteligentof a mravní
úrovní jest ten pisatel, viděti z toho,že se vyhýbá
věené kritice a podání důkazů tak opatrně a bá
slivé, jako bad ohni. Prý přednášku byla plna
Štvaní. Ale, ale, pana dopisovateli, kde a v čem?
To přece není hrubým pokleskem, jestliže na př.
sěkomu připomenu, že má plniti slovo dané; ue
mluvím zde an: o přísaze. To še by mělo býti
Štvaním proti učitelstvu? Jen, pane pisateli, Do
Jojte opravda pokrokové, totiž věcně. Dobřevíme,
proč jete se styděl podepsati pod svůj duševní
výplod. Jen ae honem přihlaste, myslíte-li, že jste
oap8a) pravda. Malou poznámka. O obuvi by 80
moblo mluviti hlavné u vás, který přecepochásíte
s příslušného poctivého eecbu. Proto toma velmi
dobře rozumíte. Leč o vahen jiných vědomostech
neměli vaši představení přilíš velkolepé pomětí.
Kdyby nebývalo mnoho, velmi maobo útrpností u
prossických ohledů, roshodné byste nyní neseděl
tem, kde jate. Byl byste se musil spokojiti se
utolio[ méně vábaou, totiž s třínažkou, Ta by vám
slušela nejlépe, nedělala by vám fádoou nočest a
kdybyste na ní pilné zasedal, stal byste se ve
lice užitečným člověkem. Toho přesvědčení jest
každý, kdo vás dobře zná.

Pokrok na Chotébořeku. (ZModletina
u Malče.) Národně-socialní list „Náš Pokrok“ dne
4 března t. r. přinesl jakonsí dkolní úlshu ze
slobu. nadepsanou „Z velkostatku české excellence
Dra Bráta“, v níž „neznámí“ pisatelé (lidé si as
Dě prstem ukazují) házejí kolem aebe blátem, lží
a ns cti utrháním po lidech, jimá nejsvu hodni roz
vázati řeménků u obavi. Předatírají šíření po
kroku n užívají k tomu abraní tak špičatých, že
jsou sbraně ty jim semým nebezpečné. Šíření po
kroku sačne — samo tebou 84 rozumí — napa
dením místaího fariře. Jak sprostá však napaden
byl zdejší dp. farát, to přesshoje všecky meze
drzosti. Pisatelé mají velice bujnou fantasii, te
dovedli si tak neslýchané lží vydajiti. Prohlašuji
8 Be mnou veškeré urášlivá občanstvo, že vše, co
nepsáno bylo urážlivého o dp. faráři, jest pra
sproktou lší, která může míti původ pouze v ne
smírné nenávisti aneb v pomatení rozumu, snad
také v obojím. A což teprve to hezké říkání o
hejaém! Dle něho byl by hajoý se avojí rodinou
katem, nebo ješté něčím horším. Já však naprosto
nepřeháním, když tvrdím, že rodina hajného jest
daleko u Ida oblíbenájší, neš tvfvukaná rodina
ještě nafoukanějšího pisatele. Původci hanopisa
ujímejí ee jakéhoci ujařmeného lida, jebož td Hi
známe, a zapomínají, jak sami tím lidem pobr
dají, jak samí se mad ěj vypídají, dělajíce se
sebe venkovskou šlechtu. Domnivají ne, $b jsou
intelligenty s satle jsou jen polointeiligoniy, a
takoví json horší meintelligontů. Nedivíme ae, še
se vrhli na p. faráře. Tu Jeat Byni iňoderuí. Ale
že oni, taková honorace, „abgobují“ se a besvý
znamovu osobou bajuóho, jest přece divaé. 00
křivýchtalob pánové, nanosili jstese k vrehnosti!
Ale hajný nedí v zámku posud pevněji, neť vy.
Jste buď silně krátkozrací nebo mozečků naprosto
olepičích, když nevíte, že v sousedních lesíčh aser
sporakých pracují dělaíci jen za pařisek aratolovt.
Rovněž byste mobli vědáti, jak vysoko stoupne
meda udejších dělníků, úpoěte-lí de, sač oui do
roka děiví prodejí, a že sami cewročné mají to
pivo pro sebe. Vytasili jete, pánové, příliš ostré
zbraně, nože, takovýnli též musí svvém v ovaboji
čeliti, jenže čestnými, protože pravdivými. Uvo
deme vám jen některá fakta. Máte, pánové, v růltoa
agrární organisaci. Nuže, pohleďte na její umí
raní již jejiho začátku. Co je ioho ptičinoa?
Nedůvěra občanů k vám. Chlubíte Bo založnou?
Dovoluji se vás otázati: „Bývalibyste založuli zá
lošnu a věnovali jí péči, kdybyatovebyli přesvůd
Čeni, že vám to ponese točné prebendy do kapea7?
Směle tvrdím, še ne. Jest to' nejen utájý plat po
kladníka, ale jest to i meliorace kochyná od lidí,
kteří chtějí vypůjělti. Máme všíchni v čeratvé dosud,

měti jednohob ho, vašeh oyal

jí jišŘenat,ký 38 čobodns„iškořalenouděvčata, a mamigky si mohly noby starostí uběkak
Jaz aby se předstihly v dárcích do apolečné iu
chyně.PaasttoDraloa mladýpán60na komeg
kehrrí že oj „sá nějakého krocana chomodta

přece nor n ŠuědajeteM (to, a obnalé.omé . noho věcí n e saBilo.

P a řed (88, E bal sbytek s výletu (BS K),8e s něho mělpotíditi vánoční síromsk pro
ehodé dítky? Nejspíšetaké shnil čistý zisk a nb
kol:.a dětských divadel,af všdy 8e brálo na ab
jaký bymánaí účel(polérkový (nad pro chadé
dítky, kojhovna žakovaká atd.) My aspvě nic ag

víme, 00 kdo důpstal. re u: pánové, snf
nejdří Au teprvee



Posor vědy ma.volbu s
osndsýdi Polirokne pěšjňlší ©ns
To dělají jen $georanti. ČI jimi jeto? Ještě jedné
instituce možno si povšimnouti. Jest úplné mladá,
dosud sachovalá, prý bezejmenné, činnosti neur
čité. V čale jí atejí dva mladíci. Snad o ti

bollej? I kdož víl M tí

sly 49vám negdy
Uí 6na č lk

nějská Hlávkovu
spolkovou jest pokoj jednobo z pánů. A členetvo
tvoří mladá děvčsta. Do schůzí de ohodí obyčejně
večer. Snad má veřejnost právo se dověděti, co
už ta jastitace dobrého, vzdělavacího provedla. My

pořádnic zvláštního orujeme, protože„08
sa v příváš dk skromoí a reději mluvíhodně o klerikálech, než by se 8 kůlturními tri
umfy té institnce chlabili. Zatím sdělujeme jen
něco z pokrokářských poměrů, sby panstvo 06
hovělo pověře, že má jen ono právo na kontrolu
a kritikulidí jiných. My pozorojeme, přemýšiíme
a kontrolujemetaké. A bude-li potřebí, napíšeme
více, aby páni věděli, se mámo zrak velice bystrý.

Bratři“ a „senáruni“ mozí sobon.
Dne Še. února pokusil se strana nár. sociální
uspořádati veSrob. Dvorech schůzi, aledostavivší
se většina soc. demokratická počínala si tak, še
vládní zástupce p. Dr. Fiedler musil schůzí roz
pustiti a jenom 8 největším narsháním zabránil
srážce. Dne18. března se měla konati sase schůze
atrauy nár. doc., ale i tu přišli radí bratři a pa
trně ce řídice heslem „Volnost, rovnost, bratretví“,
apustil: zase takový kravél, že Intervenojící kon
cipista p. dr. Fiedler i tentokráte musil schůzi
rozpostiti a Best četníků musilo rozčilené bratry
od Bebe odděliti a rozbáněti, aby 86 Bamon láskou
nepotloukli. Vzpomeneme-li si Ba tn Svornost, s ja
kou kráčeli kdysi obě strany v „protiklerikálním"
průvodu, jietě divněae nyaí dokomentuje ta láska
a svornost mezi bratřími, kteří se sbodnou uejvýše
tehdy, mají-li třetímu — vynadat nebo uškodit.
Rcáčská komedie má prý se ještě opakovat, jestliže
ovšem samo c. k. okres. bejtmanství již předem
nenčiní opatření, aby se předešlo všem „vzděla
tacím“ kraválům.

Různé zprávy.
Karel Lmeger. Dne 10. t. m. zemřel

ve Vídai videňský parkmistr a vůdce strany křesí.
soc. Dr. Karel Lneger. Práce tohoto velkého
može byla tak pronikavé a zdárná, že jeho jméno
j v sabrapičních listech těšilo ae větší pozornosti,
než jméno některého evropskéhomonarchy. Luger
vešel v úporný zápas 8 vídeňským kapitalistickým
liberaliemem židovským. Když i širé davy dobře
smýšlejících věšely beznadějně hlavy, Lueger byl
plo důvéry; porazil požidovátělý režim vídeňské
radnice a dosedl masťolecparkmistrovaký. V době,
kdyu nás intelligence vatapovala do kostela a
modlila se a velikou bátní, aby nebyla pramýřo
vása vo štváčekých listech, Luegor veřejně bez
rozpaků svou víru vyznával a svým neobťoženým
příkladem tisíce bázlivch posílil, O roskvět města
steral se 6 tek velikým důvtipem, že žasly „pO
krokové“ spravy jiných měst. Získal pro Vídeň
nové hojné zdroje příjmů, zvelebil školství, po
staral se o řádné příjmy ičst.kého útednictva *
stízenců, jak ce stalo málokde. — Jako byslrý
posorovatel věděl, žo by si strana křesť.-sociální
slámala vaz, kdyby se chtěla epolebati jen na
mocné tohoto světa, na milost hofrátů, mioietrů,
bankéřů atd. Proto jeho péče se nesla k vydatné
podpoře tříd nejnižších. Za jeho starostování
vzrostlo dělnictvo křest, sociální tak vydatně, že
soc. demokraté a židó a nimi jemí byli omrá
čeni. Porášk= za pvřážkou stikela radý tábor,
800. demokratické mandáty se sesychaly a padaly
Jak podzimní listy do klína křest. sociálů. Lueger
rusnměl dobře jak potřebám měšťanstva tak děl
nictra a rolnictva, věděl, čeho je potřebí k za
chování zdravé sociální rormováby. Soc. demokr.
s židovskými bankéři a liberály hněvem ae necí
tili, když viděli, že Bpráva Vídně nachásí se v
osvícenějších rukou, neš epráva mást pokrokářských
a liberálních. Právě proto, že Logger si vášil práv
malého lidn, dosáhl tobo,že má nyrí jebo skopioa ve
sadmovně 96 poslanců. K právům lidu čes. ve Vídni

přiblíteti bedlivěji než liberálové, zastával
se i českých poslanců, tak že český lid vídeňský
vzplanul pro nébo velkým nadšením. — Leč v po
eledbich letech til se velikýnaciouální boj

hlavoě „záslabo do“ jček pe hecluj vla=stenčením něme ti křebí. sd.
To Loeger ve stášdšu 4 8 dojostil se jáž
půedmatů proti abs odpůššům Fy
abraň z roky. Našřeči vedloů Jo "PL ETĚ.

Badiž však přece odpuštěno muži, který dříve
doeapím všemocnosti židovského liberalismo i nám
maagpěl. Několik dní před omrtí dal se Laeger
zaopatřiti sv. evátostmi. V neobrošeném vysnání

M r býti o Aitiěikl: Čadižmu země

tCT „pe16.břenaJí rá . pán oj Ná lbe
se, kdež vystadoval i universitu a stal Be
rem práv. Rokem 1848 počínaje súčastnil se

zácků, Bylalálů “ DVE

ufošenébo miaisteratve. R. 1871 vedlvyjednávání
uČechy ovyrovnání.Za hr. Taaffapovolándo
panské sněmovny. Zastával četné a čestné úřady,
uveřejnil v počet spisů a děl obssho bistori
ckébo a právnického. Cíšařám byl sa svoji obsáh
lon Řjnpost několikráte vyznamenán. Český národ
strágí v barona Helfertovi apřímného přitelo a
věrsého zastance práv českých. 0. i. p.

Přes milion kerum položil v krátké
době malý. národ český na oltář vlasti na sá

chranu svých dítek, aby nebyly národu, avé matce
odcizeny. Této obětavosti musí se i naši nepřátelé
obdivovati, kteří téš sbírají peníze, s to nejen doma
ale i v cizině — a k jakému účela? Též k tek
šlechetnému jako národ český? Nikoliv, nýbrž sby
národu našemo vyrvalí a odcizili jeho dorost
Čestnou koná národ český úlohu, přinášeje tek ve
liké oběti pro svou budoucnost. Než neméně čest
nou povinností národa českého jest, aby byl též
pamětliv svých rodáků na Dunaji, kteří si zakou
pili kostel, aby v tom světovém ročaté těch 300.000

Čechů mělo svůj vlastní chrám, kde by po celý
rok ve svém mateřském jazyka mohli Boba chvá
liti. Než na tom chrámě vázne dlob 200.000 K.

Chrám ten šádá důkladnou oprava Zatvrdnou se
ti obětaví vlastenci v zemích koruny České a 0
deprou nám své pomoci, abychom v krátké době
a čestač dluhu toho byli zbaveni? Zajisté ne. Pro
síme o pomoc, a to brskou, a ta baď zasílána na
Jednotu sv. Methoděje ve Vídni, IIL Rennweg 8.

Komu prospělo „momorandum.“
Olomoucký „Našinec“ dne 16. t. m. oapssl: „17
aatorů memoranda v Čechách nechť si laskavě
přečte feuilleton v čísle „Rozhledů“, nového to
pokrokářského týdeaníku, aby jím svitlo poznání,
co provedli. Tam se jim děkuje, že 8e svým me
morandem postarali „o počátek rogvrata stravy
vejnebezpsčnější a dle vlastního nekoofiskovaného
doznání nejnemravnější.“ Nyní by 8e oněch 17
podepsaných pánů z famosniho mermoranda mělo
sebrat a rozjet po Čechách na schůze, abychom
viděli, jak by se bránili, když by jim protivníci
vyhazovali jako tromf jejich vlastní memorandom.
Vytlonkli katol. straně v Čechách okoa. A poně
vadž i k nám řada kamenů dolétls, ozýváme 80,
neboť my na Moravě toho ož snad nejméně za
slubojeme, aby nám Praha pobořila, co -bylo na
mahavě vystsvěno.“ — Vyslovojeme eilně pocbyb
nost, že by to memorandam, které ae hemží po
mlovami tolik okatými, skládalo 17 pánů. Možná,
že ten. který je apisoval, ání není podepsan. A
kdo si přece myslil, že podpisem prokáče dobrý
skotek, osvědčil naprostou nesnalost poměrů. Hůf
štvavý ográrnický leták sotva kdy dopadl. Pra
covnici v-uaší diecési by milerádi většině pode
psaných pánůponechali slasti s organisováním
spojené, jen kdyby se k organisačním — třebas
i těm reformním přednáškám na schůzích přiblá
sili. Vždyť šádnému z nás neoapadá organisová
ním povyšovat! sama sebe. Naopak při té práci
trn za troem vrážen do našich ekrání. Pracotníci,

kteří dali v šanc k vůli organisování poplvaného
lidu svoji existenci, kteří snášejí denně od ne
urvalců nejhorší pronásledování a upílání, dostali
nyní z Praby „vysvědčení“, že vrtí hlavou, jak
toble mohli psáti katolíci. Proč jen ti pánové vět
ším dílem přenechávali ta skateénou organisační
práci lidem méně schopným a negestoapili se svých
povýščenýchkřesel mezi lid a proč zde tvářív tvář
nehájili proti jedovatým jazykům biskapy lépe
než my? Proč ge nepokusili uš dávno dřív 86

zdarem o širší organisaci českého du faušokého? Býrali by tak „štváče odstavili hned.

„ Příloha. K celému páklado dnešního čísla
přikládáme reklamul prospekty chvalně známé
firmy p. Josefa Dvořáčka v Hradci Králové. Od
poručujeme přílohu laskavé pozornosti čtenářstva.

PřIJDA68sada
k lehěl práci do obchodu, třebas starší, ale sdravý.
Vdovec mé přednost, Slušné měsíčně 60 K bez bytu.

Adresu sdělí administrace t. I.

Kathrelnerova sladová káva Kneippova

jest denní nápoj, který udržuje mému

muži pracovní sílu a náladu, působí

nejšťastněji na ditky, se kterou dociluji
v domácnosti velkých úspor a jenž nám
všem denně nanovo velmi dobře chutná.

+o

,

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův | BM

synovec, nástupce) “

odborný
—umělecký závod —E ac4

po Mabu

dken kostelních.

PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
„čís. 2000vé blíže Ma

lého náměstí, dříve přes
roků na Malém ná

městí pod loubím) dopo
račaje ae

hu dodání ohm chrá
jeh od mejjednoduš
až k bohatému ft

gurajnímu provedení a
sicei se čeleznými

rámy, síťma, vsageními.
Veákeré rozpočty, skizay i odborná rada bezplatně, beze

vůízávaznosti ku definitivní objednávce.

OR> Nesčetná veřejná i písemnápochvalná uznání "JE
Založeno roku 1836.
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doporučujeme fe 54 přísadyco uznaněje EDSÍ Áukávě.
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Přestavba
ná Únbnta

ddráta V, Měškudla syn
(protokolovaná frma)

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)h
A Onte P.. Klrady, aráhem Fýonátcn)
Mdoporačuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvaf

uvůj osvědčený a Často vyznamenaný

a výrobní závod Ň
3 všech "kostelních mentů, £
j | praporů a kovovéhonáčiní

školy.
Místní školní rada v Pouchově zadá

cestou olfertní

přestavbu budovy školní.

Offerty na zadání stavby přijímajíse
do 29. března t. r. do 12. hod. polední.

V rozpočet a stavební podmínky lze
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Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové,
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eštníky, ruaké přezůvky, hřebenovéPupravya pod.:: :: Novinkykravat.“i

Kněžské kolárky aj náprsenky.
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Nejdůstojnější Biskupské konsistoriam
vHradci ové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
vám pak a zasílám v soudkách od

25 litrů výše: Lissánská,uherská arakouská
vínaza 1 litrpo60,68,72,80,90hal.a

výše na každou stanici.

| ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

m V HUMPOLCI.
Mnoho poahvalných dopisů po ruoe.

Žádejte obšírně6 oonaíky,

Pech drahů od nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné (. sv. spací, dále křesla kožená, zvlášť

umělecky provedená (bez konkureace).

Soubory
Mortt+H| těech druhů a slobů,

Matrace
pérové, dále třídílné šiněvé, afrikové s dřevité vlny.

Slamníky
Hatt+otm| prošívané, trvanlivé. 449444

Rolety
patentní, samočinné,:zfšami, rolety hladkéobyčej
Veškerévěcise zárukoupřesněřemeslnéprovedené.

Ceny velice mírné,

Plsemaéobjednávkyse pečlivěa správněvyřídí.

Jos Thoř, Hradec Král.

M9014

pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

Usnaný za Bel hodnějí a nejlevnější nákupní pramen ©Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádle, praporů. příkrovů, koberců n

kovového mášmáčimí ve výrobnách |mejstaršíhozávoduv Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

1 Joseta Neškudlyv Jablonném n. Orl. č. 86.
Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

Obráskové oonníky, rozpočty, rsorya hotovésboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

omazy, KŘŽDNÉCESTY |

OLTÁŘE BOŽÍHO HROBU,

BOOHYzeVZKŘÍŠENÍ
dovoluje si veledůstojnému duchovenstva

BOHUMIL BRL V EOŘE KOYNÁ,

BLA©
PROVEŠLOCKÉPRÁCEZEBÁRTA.

mmVolkonoční svíto,

„| poskál a tango:dodávánejlevněji aprosí
- ©všasné objednávky 

| Joseř Jelínek,
mydlář

v Hradci Králové. =
m Továrna na cottagová americká

—

I P. T,duchovenstvazvláštnívýhody. =

mmm Kupte si za M 1-70 důkladný oplo mam
»ZRČADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřisuje Bisk. knihtiskárne v Hradci. Králové

Veledůstojnému
. dachovenstvu a
slavným patronátním
úřadům tovoluje ni dopo
rměitá veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: monstrance,kalichy,

sla ap, odňanic kromky
i církorm +

Eau úvodní intesci aalatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vymáňuje. Hotové

ey Váro Stáré

madenek,
sí náčiní ze stříbra pravého

onenetáhovědya ukladě. Po
Staré slate, stříbro 6drahobemy kupujeua nejvyšší osmy

JAM STANĚK,pasiěacisoleur

sa kupončíslo6.

spořítelenveVídní.

Praha 1, al. KarolinySvětlé, čs 10.2
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Kulturní hlídka,
Věda a umění.

Nizozemská katelicka-osporantská
„ „Espero Katolika“ dostala od p. Smalderse

dopis, jenž dokazuje horlivost nisozemakých ka
tolických esporentistův. Zní takto: Žádáte na mně
článok o vzrůstu katožetví v Nisozemsko. Velice
rád bych se vám v této příčině zavděčil, jes
kdyby se mi dostávalo čase. Jest opravdu nemožno
mastiniti jedním článečkem pokroky katolictví v Ni
sosení, jichž dobylo v politice, ve vědách sociálních
a náboženských. Domnívám se, že thema toto se
bude později přetřávati v colé řadě pojednání
psaných nejen mnou, nýbrž mnohými jinými kom

potennímí osobnostmi, které žijí v samém středuutí katolického. Zatím promlavím o tom a onom
a snad přece najdu nějaký bod, jímš ne zavděčím
vašim čtenářům. Asi jiš víte, že jeme založili 28.
srpna 1909 nizozemský katolický esperanteký svaz

Nederlanda Katoliko.“ Jest úžasno, v jak krátkém
čase esperanto, před rokem u nás takřka nesnámé,
maleslo « Nizozemí půdu a jaké so těší vážnosti.
Ještě před roln.m neodvážil se žádný katolický
časopis náš uveřejniti nějaký vážný článok o espe
rantu. Nyní však katolický tisk denně publikuje
něco z říše esperanta. První práce podjali se Van
Zvett a Lůneman. S nimi spojil se později Lutkie,
jenš s počátku pracoval docela sám a ťo 8 Da
věední pílí a vaáeným propagačním nadáním. Ča
sopis „De Noorbrabanter“ publikoval mooho jeho
článkův a zaujal v tom směru mozi časopisy nízo

semekýní první místo. Katolická provincie „S6veroí Brabant“ brso byla Lutkiem slskána naší
věcí. Náš svaz „Nederlenda KRatoliko“atává te
prve ačkolik měsícův a přece již čítá mnoho Bet
členů roztroušených pu celém Nisozemí; mezi
nimi jsou velice zasloušilí předborníci katoličtí,
Neustále pracujeme na tom, aby náš „Nederlanda
Katoliko“ sílil a mobutněl, Byly zvoleny komise
propagační, novinářské a p. Čo nevidět budeme
vydávati měsíčník, jenž bude pojítkem našich členů,
v němě budou veškery informace, správy a the
mata týkající se srazu. Měsíčník ten nebude kon
kurovati s časopisy mezinárodoími, jakým jest
„Eepero Katolika“. Naopak, chceme podporovat
všemožně tento bratraký list a toužíme co nejvíce,
aby „Espero Katolika“ pe stala obsáhlou, vážnou
a nejvýš zajímavou světovou rovaí. „Kepero Ka
tolika“ smohatní co nejvíce, když zesílí a zkvetou
katolické ligy, které pak vydatně podpoří tento
náš mezinárodní orgán. Jest žádoncno, aby tu
nastala čilá výměna idejí a abyse jí účastnili ka
tolíci všech zemí. Vynaložíme voškeru svoji ener
gii, abychom prvnímu kongresu katolíkův-esporan
tistů v Paříši dopomohli k velkému triamfa. My
Nisosemci rádi a horlivě ze všech sil budeme
k tomu pracovati, sa kterouž příčinou vypravíme
do Paříše delegáta s plnou mocí. J. Smuldora.

Kulturní jiskry.
Charakterní reforování „Venkova.“

Agrára tisk spoleháse přecejen příliš na obme
senust svého čtenářetva. Jest sice pravdou, že
dokonale „vycepovaní“ agrárníci s pověrečnou
brůzou sastírají si oči při epatření tisku strany
jiné, tak že je agrární tisk může balamatiti dle
libosti. Leč nábodou jest i mezi rybami oactyte
nými do síti agrárních dosti lidí uvášlivých, kteří
eezaavše Často, jak zelené Časopisy lbou se vší
drsostí, čtou také listy jiné. Takových lidí bude
stále více přibývati, takže lhavé řemeslo bude
stále méně vynášeti. Všimněme si, jakou jedova
tou ratolístku položil „Vemkov“ na rakov Lue
grova! Zfalšoval závěť zesnulého vídeňského park
mistra soela bezohledně. Všechen soc. demokrati
cký tisk fanaticky bojoval proti Luegrově politické
a sociální akcí, Vždyť byl autisemita — 8
tím vyuvětleno všecko. Opovážíš-li se šidovi šláp
nontí na paty, hned soc. demokratický tisk zahájí

roti tobě prudkou palba. V této příčině rudí slu
vé židovského kapitalismu jsou bojovníky velice

borlivými. Leč přece ani „Právo lída", jemuž byl
Laeger solí v očích, neodvášilo Be té drsosti, aby
falšovalo Luegráv poslední testament. Doe 11.t. m.
napsalo poctivě o poslední závěti Karla Luegra:
„Především vyzývá stranu, aby setrvala vždy při

ogramu, který dr. Lueger stanovil v olásce U
Borské. Strana necht se střeší státi 80 nějakou

upecielnístranouponor Nesmípy rragrární ani jimou spoci stranou, n m
věnovati svůj ztetel stejně velkoměstekému oby
vatelstvu a inteligenci jako selskému stavu. Nej
důležitější jevšak bosvadoá správa říšského hlav
ního asídelního měste Vídně.“ Takrozšafně mloví
každývlasteneckýpolitik, kterýse hrósí třídního,
stavovského rozbroje národního. Pracují-li všecky
vrstvy pro zdar národa, pomáhá-lí borlivě jedna

-dřuhů, pak jest národ silný. Ajestliže by Pam
valy rosbroje, zmatky a mepořádky v stšivý
příklad,porůdaapomoc,pak nastanounepořádky

-4 ne venkově. Dyba hnije od blavy. Vědyť přece
sumačeské strana agrární má své generályv Praze.
Leč co sdělil 11. tm. (tedy téhož dae, co „Právo
lida“) o závěti Luegrově „Venkov“? Doslovaě toto:
„V testamento, jejš zanechal, výslovně praví, še
přeje ei, aby jeho strana (křeatansko-sooiální)
alkdy nestala se čistou stranou agrární a aby ko

rod da všdy (!!) Ekočlavo městském lidu1 Jest dobře falt ten vytkoouti, poně
vadě naši klerikálové sprůhlednou tendencí vydá
valí Luegra rádi za přítele — selského lidu.“ Tadíž
závěť Luegrova výslovně praví, že křest. sociální
strana nemá býti žádnoa epecielní stranou (tedy
ani ne poase měšťanskou); „Venkov“ však Dala
matí čtenáře tvrzením, že dle Luegrovy závěti má
Strana tkvíti vždy svými kořeny (lí) vo velkoměst
ském lidu. Dle pohrdavého tóau bude sí myeliti
kalený agrárník, že Lueger byl selskému lidu ne
přítelem, ač v závéti ani jediné slovo tomu něna
avědčaje. Ovšem — Lueger nečekal na zákaz
sázení řepy, aby ji mohl sásoti sám. A proto Prá
šek musí býti oslavován, ale Lueger pomlouván.
Neaadhánél cakrovarům jako agrárníci naši — a
proto se nestaral o venkovský lid. Neždímal ne
milosrdně zemskou pokladou k vůli ebrábnutí 0
brovských diet (vyplácených s mozolů lidu ven
kovského) a proto — jevil o venkov malou péči.
Náhodou němečtí rolníci znají líp svého Laegra,
který dovedl poučovatí lid o skutečných vyssava
čích, než agrárníci čeští svého Práška, Zázvorku
atd. A dorede-li „Venkov“ lháti tolik okatě o
maži vzdáleném, není divu, že lže s větší ještě
neomaleností o těch, s aimiž každou chvíli zá
— o katolické straně naší. :

Laciné vejce Kolumbove. „Čes.Úřed
uík“ v 7. čís. pochvaluje ai hrdinství beraího assi
stenta Hofmana s Loun, jenš prý kladně, způso
bem nejjednodušším a nejpřesvědčivějším rozřešil
otázku, může-li atátní úředník býti bez vyznání.
Vystoupil i s rodinou = církve, problásil se bez
koafesním a je atátoím úředníkem dál. Nadřízené
úřady (posoámka Bazeče: sklerikalisovaného Ra
konska) vzaly jeho rozhodnutí prostě na vědomí,
jako kdyby byl ohlásil, že vystupuje ze zpěvá
ckóho spolku „Okarina.“ „Čes. Úředník“ očekává,
že příklad Hofmanův (snášeti vejce Kolumbova)
najde v kruzích pokrokového úřednictva státního
bojnost následovníků. — Které církve ovčinec Hof
man vystoupením svým očistil, „Č. Ú.“ nopovídá,
leč zpráva o tom nese tronfalý oadpis: Vejce Ko
lambovo. Případ v listě uvedený a zpráva o něm
v jediném oficielním orgánu českého svasu úřed
nických spolků pro království 4 semé na řlšské
radě zastoupené (označení oficielní podtrhujeme)
spojená s výzvou ua vystupování z církve (evan
gelické ne?) je příznačnou pro stálé tvrzení listu
toho, jak jest Rakonsko sklerikalisováno a okáz
kou směru, v němě „Český Úředník“ ploje.

Také uvědomění — alo příliš volné.
Dr. Bartošek znovu zavítal na Moravu, aby ji ob
tastnil avými volnomyšlenkářskými názory, jež
Jinde bnijí ně ve starých Jejstrech. „Pozorovatel“
urádí tyto pyramidální objevy Bartoškovy: „Prý
církev postavila proti prvnímu přikátaní — tři
boby; svatí jsou katolíkům božstvy; druhé přiká
zaní vlastně Škrtnuto; dlo výkladu církve Čtvrté
přikásaní se má zachovávati tak, že dlužno ctítí
rodiče—jen kdyžjsou katolíky; na tom nezáleší,
jak se kdo chová, ale na tom, je-lí nad někým
vykonán určitý hmotný výkon (totiž křest); přísaha
křivá jest u katolíků dovolena.“ — Tak opravený
„katolický“ katechismas tudíž strkal dr. Bartošek
před oči užaslých rudých nevědomců, spolehaje se

na to, že tito jiš základnípravdya Knbovydávno sapomněli. Patrao, jak „Volná Myšlenka“
už ve svém arsenálu sbírá úsilnó každé pohozené
smetí nenávistného fanatisemu, aby zachovala dů
vod k své existenci.

Chleuba velnomyšlonkářstva —čle
věkem směšně pověrělvým. Volnomyšlen
kářští materialisté byli velice pyšoí, še se k oim
hlásí Lombroso, který svými monisticko-materia
listickými úvahami o člověku zločinném vzbuzoval
dlouho sepsaci. Nyní však svět sa probírá s omá
mení, slabiny hypothésy Lombrosovy se vážnou
kritikou stále více odkrývají. Vychází tá. ještě
Jasněji na jevo, jek Lombroso na stará kolene
upadal do hrozné pověrčivosti, což jest největší
a komickon protívou materialistického názora volno
myšlenkářského. Nyaí dne 12. března ureřejňají
„Národní listy“ zajímavou stat o raficované du
chařce Palladinové, jíž starý Lombroso věřiljako
stará hokyně svým loterním snům. „Proslulé me
diam Lombrosa a moobých jiných učenců, Eusspia
Palladinová, jejíž podvody byly v těchto dnech
odbaleay profesoremharvardské university Mn
sterbergom, „sepsala“ právě arůj životopis, ačkoli
prý vůbec nemmí ani čísti, ani peáti. Patrně tedy

von také tato práci vlastně její neméněproalý duch John Kiog, neboť nač by takó jinak
takový spiritae rector (řídící doch) byl? Memolry
( ) počínají jako všechny memoiry naroze

m hrdinky, jež málo velmí nepřísnivé anepicie
(předsvěstí), neboť matka pří tom zemřelaa otec,

jenž se ostatně o červíčka nestaral, byl zastřelen
lupiči. Eusapla vypravaje pak dojemně, jakse ná
božní bohatí lidé v Neapoli slitovali nad ubobým

slrotkem, jak trh uprchla, protože se jí nechtělo učiti se bráti na klavír a jak ae protlou
kals, až si v patnácti letech nalezla místo jeko
služke, načež počala laborovati s různými zlými
sny a jinými bokaspokusy. Brzy zasedla také 86
svými pány ke apiritistickómu stolku a bned do
etavily se zázraky, ktoré ji později proslavily v ce
lém světě. Ruský konsul v Noapolí, známý spitis
tista Akaakov, vzal pak Eusapii k sobě, zpraco
vával ji za pomoci anglické duchařky a tak se
sáhy objevil zmíačný duch Jahn Kiag a ujal se
ve vší formě vlády nad Eusapif, kteroa učinil
svým osobaím mediem. Sám Lombroso věřil v to
hoto Johna Kiags, jenž příležitostně otiskl svou
blavu do blíny, nebo ee dal fotografovati. Když se
Jejími kousky počaly zabývati úfady, dala se chytrá
Neapolitánka jako záhadný zjev exportorati do
cizích zemí, ovšem za vysoký honorář. Konala
v Londýně u v Paříži exporimenty před učenci,
při čemž otihodná pány notně napalovale. Byla
sice několikráte odhalená jako podvodnice, ale
přesto uznáno v jiných případech, že je skutečně
sázračnou ženou. Odebrala so také k carskému
dvoru do Petrohradu a k jiným evropským dvorům,
kdež kouzlila veličenstvám před oči jejich pány
předky, po každé však vracela ae 8 cizími po
klady do své „bella Napoli“, smějíc ae lehkověr
nosti gevéřanů. Eusapia ovšem ae ve svých pa
mětech zapřisahá svatosvatě, že je úplně pravým
mediem aždovolává se svědectví všech neapolských

bab. Nejvíce nenávidí žurnalisty, kteří vždy kriti
sají a pocbybují, naproti tomu jsou prý.. . učenci
o jejích fenomenech přesvědčení| Svou disposici,
býti mediem, uvádí Eusapia v sauvislost s tím, že
kdysi jako dítě upadla a způsobila si hlubokou
ránu na hlavě. Z toho je zřejmo, že lidé 8 pro
raženou hlavou jaou zvláště způsobilí k oboování
s duchy. Její osoba duch Jobn King je prý kní
dokonce tak roztomilý, že často při namáhavých
séancích přikoazll ji ze vzdachu láhev vína a při
loží k ústům! Kdož by si nepřál také míti tak
roztomilého osobníbo dacba?“ Potad „Nár listy.“
Odporačovalo by se dru Bartoškovi, aby statečně
dle pravdy přednášel o tom, jak materialista, který
atratil víra, zapadá do kalaé vody směšných povér.

Ze svéšivotopisu Masarykova. Die
10. břesna uvádí „Čas“ slova, která pronesl Ma
Baryk o svá životní dráze 7. t. m. při přátelské
besedě. Z jeho slov vyjímáme tyto zajímavosti:
„Vyrostl jsem v takové tísni, že so mně rozumělo
samo sebou: buda takovým otrokem, jakým byl
můj otec (to se nesplnilo, prot>že otec neposlu
hoval tak nadšeně židovsko-německým buršům jako
Syn) a jiní, neměl jsem v dětství plánu, že budu
to a to (teď Masaryk posud neví, jakému speciel
nímu odboru 8e má věnovati; pracuje ve čtyroch
odborech najed..ou a podla toho ta věda dopadá).
Až při jedné zkoušce — bylo to v Čejkovicích —
pan děkan, možná že ztakové bophomie jak páni
děkani mívají, úznamenal, „fe prý ten klak má
všelijaký interes“, aby mě tedy rodiče dali na
reálku, že bych mobl být učitelem. (Tedy nikoli
žid, ale „tmářský“koór tu projevil starosto vyšší
kultura mládeže). . . Tedy ačitelem! Že by mě
to bylo těšilo, to ne, poněvadě jsem přece viděl,
co učitelství je. Tak jsem tedy učiteloval, nešlo
to; dali mě na řemeslo, napřed jsem byl jako zá
mečníkom, na firmě bylo napsáno „Kuostacblos
sorei“ ... Tak jsem se stal zámečníkem...
Potom jsem 6e stal kovářem a kovářatví mě —
mohu říci — hodně těšilo, více než co jaem posud
byl dělal... Tož ideál můj byl, že budu „kur
Smídem.“ (Teď kovářskou práci v literatuře ob
sterává zdátně za Masaryka jeho pomocník —
kyklop Macbar) .. . Dostal jsem se. . . do Čej
kovic a byl jsem učitelem, protože do pedagogia
jsem mosil ještě čekat. To učitelování mne zají
malo .. . Chtěl jasemBe.. . naučit latinsky...
Já 60 učil slovičkům, jak to běželo, hlava, nehlava,
občas jsem přicházel na faru, nějaké to slovo mí
vždycky pověděli, já jsem o vazbě vět neměl ani
ponětí, ale mluvili jsme latinsky velmi brzy. Když
jsem už uměl tolik latinských slovíček, přišla my
členka — myslím páteruSatoriovi (tedy ne židoví),
te bych mobl udělat zkoušku na gymnasium. Jel
jsem tedy do Strážnice, udělal zkoušku atd.
Chtěl jsem do předu, chtěl jsem pracovati, to vím,
ale že bych oyl věděl, co chci být, to ne. Jakýsi

lán začal so krystalisovat ve mné teprve, kdyš
sem přišel do Vídně na konec gymnasia. Chtěl

jsem se státi diplomatem. To byl můj první ideál.
Abych byl diplomatem, musil jsem chodit na orien
tální akademii. Ta- jeme se učili staré araběti
ně,.. Bylo po ideálu. Na to tedy matarita, dokto
rát, alo že bych měl být professorem, té myšlenky
jsem tenkráto neměl a já se obávám, žo jsem jí
podnes ještě nepojal. Kdybych Vám měl říci, jak
mí někdy bylo zle, kdyt jsem musel jít předaášot
a když jsem nevěděl, co mám mlavit. Moji žáci to

ke někdy posnali, že nevímkudy kam. Ajindy,když mi tak bylo, já prostě nepřišel, nevymlou
val so aljak — nepřišel jsme. (Tedy už toukrát,



raději prací jinou, než jakou muvážné postavení
Hpaclolaě ukládalo. Vědyš přece snad při schopno
stech svých nezahálel! Ale maděje oa pěknou ka
rieru bo v učitelském úřadě držela. Jak může
nyní se věnovati dokonale svému specielníma od

universitnímu, když zastává úmornou faokci
poslaneckou, když tolik aeuniversitních věcí spi
sbje a přednáší a kdyš se oddává šurnalistice?
Na zásraky přece ani pokrokáři nověří.) Dostal

jsem se jaksi per nefas (neprávem)do pya proto svým kolegům první university jsem sem
tem nějakou hanbu udělal, to všechno teď víme;
ale tehda nebylo jinébo východu, abych tak řekl.
Stal jsem se tedy docentem, profesorem, ale nožli
jsemse stal, vím, jednou jsem uvažoval o tom,
jek by to vypadalo, kdybych Beldo Ameriky. Měl
jsem jednou,a dost jsem o tom ovašoval — plán,
že tam budeme péci české koláče a buchty.“ (Na
místo buchet Masaryk napekl několik různých
přesvědčení, která sotva mají větší cenu než dvou
baléřová houska, hledíme-li k jejich protimlurům
a k tomu, jak bes protestu sutorova Machar ve
sele ta pestrá přesvědčení popravuje).

Návštěvya pobyt vznešených osob
v Chlumci m. Cidi. v I. 1617—1818.

Nepsal děk. K. Khua.

L. 1647 — 19. listopadu směnil Jan £ Pern
štejna s na Helfenstejně, řečený „bohatý“, dědictví
své Chlumec zámek, dvůr poplužní s popluším,
město, domy, krčmy, dvory kmecí, město Nový
Bydžov a mnohé vsi ae vším příslušenstvím v ceně

40.864 kop 9 gr. 3 pen. čea. a císařem Ferdinan
dem I, králem Českým, sa některé statky postou
pené králi od měst Hradce, Chrudimě, Jaroměře
a Dvora, jež byly odhadnuty za 45.002'/, kopy
gr. č. (Archiv čes. XX 510 a 524.)

Touto směnvu stal se Chlumec majetkem
krále Českého, městem královským, jehož správu
i panství celéhu vedla komora královská. Po Čes.
králi Ferdinandovi I. (1626 —1564) držel panství
chlumeckóéMaxmilian IL (1664—1576), Radolf II.
(1676—1611,+ 20./1. 1612) a Matiáš (1611—1619)

Když na počátku I.1611 lid Passovský vtrhl
do Čech, dobyl Budějovio, Krumlova, Tábora, Písku
a vnikl až do Menšího města Pražského a tam zlo
fádil, pomýšleli stavové čeští na úplné sesazení
Rudolfovo a volali Matiáše, bratra císařova do
země, kterýž pak s vojskem ua rychlo cebraným
s Uher ku Prazechvátal. Passovští nevyčkali jeho,
nýbrž již 8. břesna vytrhli z Prahy a spěchali
k Budějovicům.

Za tohoto vpádu vyznamenal ne v bojích
zvláště Václav Vchýnský ze Vobýnice a Tettova,
pán na Zásmacích, císeteký rada a komorník (nar.
1572, + 12./B.1626 vBrně). Za zásloby jeho proti
nepřátelským Paasovákům štědře se mu cís. Matiá
odměnil a v létě r. 1611 postoupil mu dědičně
dvou velkých panství korunních, Cblomeckého a
Kolínského a tak učinil jej Jedním z nejbohatších
pánův českých.

Do Chlumce zavítal „urozený pán ze Vchýnice
a Tettova 1. 1611 dne 22. července, a 25. července
slíbili mu Chlumečtí poddanost.“ (Archiv městský
9 P 4, 203.) Marně však žádal I. 1614 na sněmu
v Budějovicích a 16. června 1615 na sněmu v Praze,
aby sněm toto postoupení echválil a povolil mu
vklad těchto panství do desk zemských. Pro
paklať na sněmu Pražekém proti němu všeobecná
perole a vedeny na něho žaloby ku přítomnému
tu cleaři, tak že byl Václav zatěsn a posléze ná
lesem sněmovním odsouzen k doživotnímu vězení
na hradě Kladském. Panství Kolínské s Chlume
cké odevzdána byla opět koruně.

Císař Matiáš, jakožto držitel Chlumge, -přijel
do města 1. 1617. Při té příležitosti ali ma
Chlamečtí žádost za nové privilegiaoa. Pišíťotom
L 1618 presidenta Vilémo Siavatoví s Chlumu a
Košumberka, ne Jindřichově Hradci, fce od

něho, aby s ppřikací jejich fedroval: „Milostivýpane, pane! TejnaVMlat nečiníme, kterak při
šťnstném JMlsti Cisaře, pána nás všech nejmilo
stivějšího, příjezdu k nám do města Chlumce po
dali sme ne místě vší obce města Chlumce poní
deně sopplikaci, žádajíc toho, kterak bychom sebe
samy propouštět i také zase odjinud lidi shoštěné
do obce města Chlumce bez překážky pp. hejí
manův oynějších i budoucích přijímati mobli“ —
Královského majestátu dosáhli teprve I. 1620.

(V těch dvou letech dosti podarův pp. rad

A Omer Pražské odeslali. Uroz. pánu DanieliŠkretovi Šotnovakémuse Závořic, raddě a sekre
táří, poněvadě se panu primatoroví při pánech
dobře vedlo, odsýlají příležitě L 1618 pro doká
sání vděčnosti 20 dukátův, I. 1620 částku raků
Oid.inských a téhož léta G.června 4'/, kopy raků,vsobotuposv.Duše3kopyraků,avpátek
ev. Jiljí B kopy vajec. Uroz. pánuVilímovi
vatovi z Chlumu a Košumberka na Jindřichově

Hradci lají v sobotu po neděli smrtné 1618
„řeleného čtvrtka“ částku skrovaou, totiš konev
medu. A opětně při čase postaím odeýlají částku
akrovaou ryb, a alibují: „dá P. Bůb, v krátkosti

ča pro lší dukásáníkVMlsti vděčnosti,pěknou hřebici, tak še de jistě Vhílati líbiti bade,
jrovati a darovati ohceme.“ — Presidentu

oaké uros. p. Krištofovi Harastovi s:Pol

žlc © Bezdrašic a na Pecce posýlají 4.April. 1630

skrovný dárek, jejš jménem neoznačají. Tábeš rokuo neděli Cantate posýlejí mu, nemajíce 60 jinšího
před rukama, částka skrovuou raků, a v čobotu
popamátceSosléníDuchaav.4kopyrakůCi
dlinských. — Když pak 1. 1020 majestátu králov
ského, aby mohli avobodoě lidi do obce přijímeti
i eobo s obce propouštěti, dosáhli, ta pro dokázá
ní vděčaosti všem pínům v Praze, kteří o tu věc
pracovali, poslali presenty: Krištofovi Harantovi
s Polšie a Bosdražic 10 dukátáv, Daaielovi Šikre
tovi Sotnovekémuze Závořic 6 dukátů, a Barto
loměji Mejtskýmu, JMsti krél. komory koacipistovi,
nemohouce ma die sámluvy děbera kaprů dodati,
protože o fary obtížná věc Jest, dva dukáty.)
(Archiv měst. Počet obecní.)

(Po bitré na Bílé Hoře byl Václav Vchýnský,
když platných slušeb prokásal, od císaře přijat na
milost, a statky zabavené, jako Zásmuky a Chlu
mec n. C. mu vráceny. Z+ statek Kolínský po
stoupeny Václavovi 1. 1622 vesnice k Novému
Bydžovu náležející, v summě odbadní 29.873 kop
míš, (Bílek: Dějiny koafekací, str. 1048) Strany
nálesa nad oím 1 1616 vyneseného uloženo jest
l. 1631 všem věčná mlčení. Po smrti Václavově
(12./8. 1628) bylo panství Cblumecké s přivtěle
ným statkem Hradištským 1. 1626 ve čtvrtek po
sv. Prokopu (9. července) zapsáno v desky zemské
jedinému synu jeho Jana Oktavisnu Vehýoskému
ze Vcbýnice a Tettova. Zemřel 31./5. roku 1679.
(Dasky zem. T. 142, sob H 24.) Syn jeho Fran
tišek OldřichKinský (nar. 1854 +27 /1. 1699) držel
panství Chlamecké v letech 1679 —1099, a když
bezdětek umřel, ujel panství Chlumecké bratr jeho
Václav Norbert Oktavian (aar. 1642, + 3/1. 1710),
jenš učinil je s císař. povolením statkam nápad
ním pro svého třetího syna Františka Ferdioanda
(oar. 1685, + 22./9. 1741.) (Blov. naně. XIV., 242.)

L. 1680, kdy mor po Čechách ae šířil, jel
skrse Chlumec a také v Chlamci na zámku (starém)
pooleboval cís. Leopold I.; kadykoli jel, věnde za
sebou mor nechával; tekó sde v Chlamči mnoho
lidu vymřelo. (Arch. měs.)

Císař Karel VL(1711 —1740) vážil si velmi
osoby i služeb Františka Ferdinanda hr. Kinského
(nar.1668, + 22./9. 1741); bylt bystrým diplomatem
a proto vypraven 1. 1712 jako poslanec koruny
České k říšskému aněmu, 1. 1731 poslancem při
volbě papežské, I. 1723 nejvyšším kenciótem. Po
třebován byv v poselstvích do Uher a platně
clsaři slouživ, obdržel řád zlasého rouna.

Jas oísař osobním jeho přítelem, navštívil jej
po dvakráte 8 císařovnou Alžbětou Kristinou a
celým svým drorem. Poprve po vystavění a do
končení nového zámka I. 1728, kteréhižto léta byl
na krále Českého korunován. Na pamóť koruno
Yate své korunou Českou i pobytu svého v novém
oldle brabat Kinských, nazval olsař nový zámek
„Karlskron-berg“. Podruhé pobýval elsař Karel VI.
v Chlumci 1. 1732. (Slov. nauč. 242. — Arch měs.
— Beholzovy sápisky.)

L. 1743 dne 10. červné ke 6. hodině s po
ledne přijela po Tarorsku do Ohlumos ns nový
zámek císařovna a královna Marie Toresie s chotěm

svým Františkom Štěpánem s Lothringů a se svýmidvorními úředníky a dámami ku návštěvě hr. Leo
polda Ferdinanda. Přijela šťastně 6 mmohou a ve
likou střelbou a přivítáním velikého počtu daobo
venstva, 8 nímě byl též p. biskop Královéhradecký,
Jan Josef brabě Vratislav z M.trovic a nesěíslného
počtu městského, domácího a odjinad lida. A při
jevši s darů Božích pokrmův, kterých p. Leopold
hr. Kinský, dědičný pán- panství Chlumeckého
obstarati ráčil, na noc do starého zámku uprostřed
města Chlumce stojícího po 9. hodině večer na
odpočinntí uprostřed mnobých avětel v lampách
ra skly, skrze tři brány důkladně a vysoko vy

bobny a světly. ustavičně troubíc, stálo, odebrati
se jest ráčila. Těch pak trojích bran pěknost, vy
sokost a širokost s pěknými nápisy vypsati 50 ne

ny k noci Bo hodiněpěka se viděti proti
kojům na o umec! ý a ouška jfajerverk, to jest v rachejtlích do povětřípouštěu

oheň, v kterém spatřiti bylo obnivá slova: „Vivat
Maria Therosia!“; při tom dalo ge olyšeti z mo
šdířáv a malých kusův Šedesáte ran, ato v první,
drubý itřetí den. Ty ale racbejtle po 1, i /, libře,
nejmíň */, líbry prachu vyhazovaly. Na střílení
svěře do lentv ae vydala, ale tenkráte málo stříleti
se dalo.

Při jídle neb tebali veřejně so viděti dale
s na placo hořejšího zámku macho set lidu ne ni

třilo. Po jidle na modlení se odebrala; v dis
Karsa byla malomluvaá a veselé, tak že se jí tu
lfbiti muselo.

K službě své kromě kumonstva svého vsác
ného měla jednu kompaali rejtharů kyryssarů, lid
sbrojovný a pěkný s jedním rytmistrem a ti v69
mužích a koních leželi v obecním domě u
sml. Holmana.Při tomteké stálo vartu

Obnovení antického modlářsiví.

Aatika výkladech Macharových
v některýchaaéroch 60-sakořenila.Uodvépoeree
kářstvo zaajelo vůči Macharovi pozicí „dobřeopa

třenýchřímakých otroků“, plasilo se před nímna a větší servilností než kůeftařětí a šplihaví

senátoři před římolýmí Onesaty. Ale trochu mudlářského kadidla sbylo i k čedesátce Masarykově.
Aspoň některé ukázky, jak umějí pokrokáři mo
dlařiti. „Mistře náš! S posvátným pocitem úcty

me dnes Tvých šedesátých naromenin —

i PÁ české ženy. Neohrožené a jediný (Machara Herbennejsou nic?) ujmul jsi se odstrkované
ženy a jeko meteor sazářilo světem heslo Tvé:
fena rovna muži! (Co sikusí kolikkrát ran věřící
šena od muže socialisty, o tom asi Masaryk neví.)
Ty's posílil nás v boji sa našo právaa vědomí,še.
Ty, mistře, jsi naším ochráncem, nedá nám umdlíti,
až dojdeme tam, kam velký dach Tvůj nám cesta
ukasoje. (Můžete jít, ctáné pisatelky, hned! Která
má peníse, ať olusí slastný život „svobodné“
Francie. Možná, še prchme uš za dva měsíce do
„nesvobody“ české.) A dnes, v pemátaý Tvůj,
mistře, den, přejeme Ti my, české ženy, by's
dožil se ohvíle, kdy uzříš naši českou, svobodaou
školu! Pokrokové šeny.“ (Pokrolkové listy z 4. t. m.)
(Mají-li pak tyto anonymní pokrokové ženy k po
kroku aspoš tolik ohledua soucitu, aby ci pře
četly, co již natropila „svobodná škola“ ve Fraacii
a v Japonska ?)

Machar zase zapálil tato jalovcové zrnka:
„Ohirurg s něžnou, téměř dívčí citlivostí (proto
Škrábi matko Anežky Hrázové)... človákzbožný.
věřící v boha (proto tolik pochlebuje volným my
šleakářům a nouťvalým soc. demokratům, kteří
zřejmě se snaží ideu Bohe vyhladiti).. . maš,
který vdechl duši české ženě (a0 — mol)..,
člověk, v jehož přítomnosti je ti volno — fidký
to případ v ch — poněvadě cítíš, že om
není schopen (sni schopen ?) falše a klsmu, a jek
mluví © tebou, tak mluví ce svými přáteli a „přá
teli*. (Kdy pak opílal svým přátelům slovem
„černá banda“, jak to učimíl katolíkům? Kdo
psal proti dra. Obalupnámu podrážděné články
v „Čawu“, když se dr. Chalapný mrsutě dotekl
Masarykovy neomylaosti? Ty polemiky překraco
valy slova odpůrcova 6 úžasnou smělostí. AC až

lednou redakce „Času“ poví, kdo takovým způsoMasaryka hájil). . . demokrat krví a pře
svědčením (proto 90 stavěl nevědomým, když soc.
demokraté surovým zpásobem dělniotvo Jiného pře
svědčení z fabrik na dlažba vyhazovali a přímo
barbarsky pronásledovali). . . prorok, jeně mebyl

vzáceu ve vlesti své (i Konelkka Řie Dapř. pro
rokoval vítězný návrat Koldělk Říea, Vypeoro.koval uschované peníse „skrbiíka“ Lva XIIIa
Jiné věci, které shledány proroctrím naprosto
mylným) ... Leocos jeme spolu zažili. Leccos
spola vybojovali. (Kde pak by Machar při pod
kuřování si n | několik jalovcových srmek
přo sebe! Na to pametoje při každé přilešitosti.)

Jak často mě zaštítil, když maši [adiání mínili, že
je nejlepší příležitost, aby mi stáhli kůti s hlavy!

udíž Eliška Krásnohorská, Zákreje a Vlček byli
mi [odiány? Napeali někdy po příkladu zdvoři

lého Machara, že by se ma méla utaouti raka u
samého rameno? Spílali Macharovi mesků, zole
vých mládenců, dvachmatiků, darebáků atd.? Jak
lacino by oi chtěl Machar odbýti indiánské skal
pování!) . . . Nikdy člověku nerorná blavu. Když
nesouhlasí, poví své a vyslechne tvoje protidůvody
— je to úžesná jemnost daše, tohle respektování
tvého „Já“ s jeho strany! Kulturní človék v nej
krásnějším slova emyslu“. (Zvláštní to byla jemnost

vání cizího „já“, kdyš vybachi

ae) sopkaprotiklechetnémuRiegroví!)„k ©.

„Životof názor Masarykův jest náboženský,
z poměru člověka k člověka vyvodil zásady pro
eslý národ, ať byly národní, politické, sociální.
Uprostřed rachota strojů, vřavy aliční a smatků
společnosti dovedl hlásat humanita, cítit srdce
lidské a věřit videalismus. (Machar s hněvu nad
tím, že byly odkryty jeho nízké lží, napsal, že lidé
« katolické moderny musí býti postereni mimo
všecky zákony jako svěř a komu příjdou do rány,
těs že je musí uhodit. Tak napsáno v bamanitáf
ekém časopisu Masarykově, ale Masaryk, který
má „újvoteí másor nábožeaský“, který „dovedl
hlásat humanitu, cítit erdce lidské a vářit v ide
alismus“, fanatika meokřikl. Naopak mu podkuřo
vel. lau — opolok vzájemně se pojišťající proti
jakémukoli úrasu velikášství. Co by napsali do
„Času“ židé, kdyby něco podobného uveřejnil jiný
tisk proti nim nebo soc. demokratům? Pardon —
te by ce již nalezla jednodušší závora; liet
byl v „sklerikalisoraném“ .Rakouska
skoafiskován. Zato ponechánvolný průchod
humanity Macharovy). ;

spolejnost pro.
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Hospodářská hlídka.
1 ek pro svelobu včelař

ství, o aootova ospodátskéhozvířectva
v Obradimí koná v neděli dne 20. břesna 19100
©. hod. dopel. v hotela „na Bídě“ v Chrudimi

y u hromadu.Pubud: L Zahájení sobůse. 3.správa jehnatalo. ýroční správa
kisdníka. 4. Jak Jze poranóstizabradnictvín
a ovocnictví svlášť v naší krajině. (V rozhovor
uvede p. V. Bílý, učitel sahradn. ma s. stř. boep.
Skole.) 5. Rozhovor o výsledcích letošního přesí
ování včel. 6 Volné návrby. Hojné účastenství
žádoucí. Připomenotí: Kdyby se v prvé valné
hromadě potřebný počet členů nesešel, odbývá se
drahá valná hromada o hodina později, která se
bez ohledu na počet sešlých členů platně usnáší

Nedostatek obilí. Přes velikou sklizeň
loňskou v naší polovici Hžaké (91 mil. g akliseno
oproti 84 v roce předloňském) přece jen dovezli
jeme veliké moožství obilí z Uber a tentokrát i
s ciziny. Z Uher 12", mil. metráků, z ciziny 9
mil a a kromé toho 6'/, mil. g mouky uberské.
"Tedy celkem dokoupeno ještě obilí přes 80 mil.
metráků. A vozmeme-li jen v úvahu oblebové o
bilí, tedy musíme ještě více než Čtvrtinu doku
povat. Neboť chlebového obilí se u nás arodilo 46
mil metráků a my kromě toho jsme dovezli £ Uher
smíněnot mouku (66 mil. g) výločně skoro pše
mičoou a žitnou. Tak Ze celý dovos chlebového
obilí činí pak 21'/, mil. metráků. Tedy vedle našich
44 (předloni) či 46 (loni) milionů g spotřebujeme
eelou polovici téže naší úrody ješte od sousedů.
Stačíme se sami tedy na 7:/, měsice vyživit z vlast
ního chleba, 41/, měsíce musí nás živit ohléb ku
povaný!

Husa domácí vyniká nad všechnyjiné
jemností masa, bobkostí peří: a otužilostí. Nevy
žadaje zvláštní ochrany pečlivé, je skromné v po
madavcích, spokojí se s posadkem s zeleným pa
žitem, ba v létě stačí pro ni pastvina 8 odpadky
domácího boupodářství. Vyniká tudíš nad plemena
cis. Má totiž každý díl ověta ovůj svláštaí drub
hus. V Asti a v Erropě jsou některé drahy skoro
stejně rozálřeny, jednotlivé drahy rozšířeny jsou
také ns soreru po celé zemi. Na jihu vidíme však
mesi husemi rosdíly ostřejší. Z těchto všecb druhů
bus busy bělolici, berberské, egyptské, kanadské,
australské, kuří, krátkozobé, liščí, ostrahaté, polol,
popelavé, divoké, prostřední, rolní. rudé, radokrké,
rudomohé, sněžní s zakrslé, zajímati nás bude
osen pták, který v krajinách naších je potéšením
maobých rodia při svátečním obědě. Je to naše
česká husa domácí. V tisíci rodinách uplatňuje
svůj význam jako etolový pták, krásně vypečený,
a nelze nám být než vděčnými tomuto ptáku za
požitky, které skýtá po své smrti. A když ulebámo
do kyprých peřin, poznova máme « vděčností
vspomenouti ne naši českou husu domácí, která
sa živa poskytuje nám peří a po smrti tolik chut
ných věcí. Nepachtéme nepo císím plemeni, když
máme doma busu, jíž se novyrovod šádná cizinka.
Chovejme tudíž starodávnou naši husu českou a
nekasme sj vzácné domácí plemeno méněcennými
plemeny cizími, které mají obyčejně jenom jedinou
„Přednost“ — že jeou „jinačí“ uež naše a velice
drahé ! .

Nejvýnosnější řepa píemí. Podle po
kusů přesně provedených Ise po bektaře sklidit
4—500 g řepy, když volí se drah poměrům nej
lépe odpovídající. Z 60 odrůd zkoušených nejlépe
se osvědčily droby kulaté. Obsshovaly nejvíce
eukra, kdežto dlouhé druhy nejméně se osvědčily.
Druby polodlouhé, válcovité byly nejúrodnější, ale
kulsté nejlépe se udržely přes zimu. Všechny vy
šadují hojného hnojení oblévekým hnojem a 40,
solí draselnatou na půdách těžkých, kainit na pů
dách lehkých. Podle cennosti řadí se pícní řepa
takto: 1.červená Ekend.rfská potodlouhá; 2. šlutá
Cimbalova obrovské a polodloobá; 3. kulatá Cham
pion yelow; 4. červená litovická knlatá; 6. polo
dloabá Géante blanche, Denis sucriere; 6. polo
dlonbá Ekendorfské původní Crievonská; 7. červená
Oberodorfská kulatá; S. žlatá kulovitá; 9. Bette
rave jeune globe; 11. polodlouhá Ekendorfská čer
vená; u nás oblíbená Mamutka mesi vybranými

non —
Wusik ve 1 fý různé p

nestejně vyčerpávají věsho dásíku ve hnoji

ani ne čtvrtinu. Je to nejlepší pokya,aby

ce takové půdyodvodnili. mch petnsdů,
přiměřeně vlbké rostliny vyčerpávají aš 406%,
ve bpoji obsaženého dusíku. Kde se hnojí hojmě
draslem a vopřidá kyseliny kostikové, vyčerpá Be
dosík posvolněji V poměrech průměrných ze všeho
dusíku zušitkovanéborostlinstvem vyčerpáše v pry
Bím roce 406/,, v roce druhém již jem 28-89/e,
ve třetím 189, a ve čtrrtém 126"/,. Z kyseliny
kostíkové vprvním až třetím roce 50:3%/,, kdežto
těžká půda sotra 36/, zužitkuje. Půdy
tak vyčerpávají 50—60+/,. Z drasla

U 9 letech ružitkuje rostlisstvo průměrně. a- :

Iůše hojně kvoteu, kdyš je občasse
vodou sazovou. Na 10—12 litrů vody

do a ve vodě .
Tisito hoojivom nlčls0 táž- v květinádlch,

šE

jakož „vůbec voda sazová jest výborné Baojívo saB o

Proti kašli z nastuzení, při katarrba
hrtanu a hrdla osvěděli ne výborně odvar z ovesné
slámy. Obyčejná čistá, sdravá sláma ovesná roz
tele se na fez a vařísg ve vodě tak dloubo,
aš nebudeme zjbnědlétekfšjny poměkud světlejší
bervynežli černá káva. K dvaru tomu přidá se
trochu cukru, čímž ne utlumí zvláštní chuť ovesná.
Pijeme-li ráno a večer plochý šálek tohoto odvaru,
smizíobtížnýkašel ve 3—4dnech. Odvartem 0

a také proti chřipcea dusivémukošlíili záduše.
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Spořitelna
Králohradecká
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Vklady15
5413

ode dme vlož. do dne vybrání.
Vkladní knižky zdarma.
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Školský obzor.
Vyznamenání katolického učitele.

Rytířem Božího hrobu v Jerusslémě byl jmenován
p. řídící učitel Jan F. Kořínek v Častkově při Ub.
Brodě na Moravě. Pan Hdicí bájíl vědy a bájí
dosad veřejně svých ideálů, je opravdu rytiřem
krásné myšlenky — sachovati lidu nejen rodný
Jazyk, nýbrž i víru v Boha. Blahopřejeme.

A ještě k činnosti něčitelskéhospolka
„lKomemský" na okrese Žemboreckém. Nyní
vychásí potnenáhla na avětlo, co dělávali organi
govaní páni ve svých měsíčních schůzích, kona
ných pod protektorátem a svláštní přízní proslu
lého inapektora Peška. Každý měsíc byla to jedna
sobota, kde se dalo mnoba stům šáků prázdno a
páni potovali do schůze. (Jinak jsou takoví oby
čejně příliš úzkostliví, když ministrant Be opozdí
k vůli mioistrování o 6 minut ve škole. Tu se
v nich hned ozve svědomí!) V těchto svých schů
ufoh čile referovali, oni by fekli o nás slovo „de
nancovali“, 00 který zaslechl buď za dveřmi při
bodině náboženské anebo s kasateloy. Tak vyzačla
na př. správa « osady P. o kněsí. jak vyučoval
o neomylnosti papožově a z osady Š. podával
správu přeborlivý pán o knězi, 00 kázal o výchově

k v rodině + „Komehském“ se zrodila i ta
snámá myšlenka ofganisovaných: iguorovat De
organisované sa živa i po smrti, pohťbu jejich 0e
uesúčastniti, tam na achůsi v Bohousově tuším
zřízena i tak zvané „dosazovací komise“, která
sestávati má s učitelů organisovaných s mé činiti
nátlak na okresní školní radu, aby při obsazování
míst nčitelů řídících byli pominuti takoví, třebas
byli starší a zasloužilejší, kteří nejsou v organi
saci. To je činnost protizákonná, spolek překročil
svoje stanovy a měl býti úředné rozpuštěn. Proč
právě tentokrát úřady projevily svrchovanou sho
vívavost? Na katolíky by si v takovém případě
duply po kyrysarsku.

Jáložna v Hradci Králové

| úrokajo vklady 4",, až 4"/,"/, dle výpovědi.
Veškeré půjčky za nejvýhodnějšíck podmínek.

Sociální besídka.
Dorost řemeslný. Lotos byly v eld'ech

uemských ústředních ústavů pro sprostředko
vání práce sřízony zvláštní odbory prozpro
středkování učňů. Těmito odborybyly školní
eprávy požádány o seznam žáků, dokončujících
14. rok věku svého a kterému femeslu ten neb
onen hodlá ae věnovati. Uchateče umlstují
tyto odbory co nejblíže domova a to českého
hocha k českému mistru a německého hocha
k německéma mistra, dle zásady: „Svůj
k svému“ — Má tedy příležitost ačitel spolu
účinkovati, aby, komu mládež vychoval, toma
ték ji zachoval. U Němců půjde to arci ztěžka,
poněvadž u nich škole odrůstající hoch věnuje
ee boď obchoda neb velkoprůmysla a jde za
hranice semě. Většina jich taktéž jde na studie.
Proto hledají řemesla svoji ochrana a svůj
dorost v lůně českém, jehož příznakem jest
zemědělství a maloprůmyej. Uční do obchodů
hledají se taktéž často; bezplatná místa ve
větších městech se všek nevyskytují. — Dle
katastru živnostenského, za spolopůsobení živ
vostenských společenstev a obecních úřadů,
založeného pro severovýchodní Čechy a právě
dokončeného, má se to s dorostem pro řemesla
(t. j. e vyhlí kon na někdejší existenci co
mistr) u nás následovně:Počet mistrů (mlet
pro mistry) v porovnání s počtem jich dorostu
(tovaryšů a očňů) jest u jednotlivých řemesel
té doby následující: u bednářů má 80 počet
míst pro mistry k jich dorostu jako 2:1, jsou
tudíž pro dorost vyhlídky pro badoucnost pří
znivé. Totéž platí obledně kolářů (7:4), kovářů
(3:2), klempiřů (3:2), kamnářů (2:1), sedlářů
(3:2), sklenářů (2:1). Méně příznivé jsou vy
blídky do budoucnosti pro dorost zámečníků
(1:4), oakrářů (3:3), obavníků (8:4). Při ře
mesle pekařském jest poměr 17: 16, u řezvíků
a uzenářů 18:13,. naproti toma a kvnihařů
2:1. Aby získán byl echézející dorost pro ře
meslo kovářské, kolářské a sedlářské, tedy ře
mesla, bez nichž nejen městeké, ale i venkovské
obyvatelstvo (zemědělství) nemůže se obejíti
a kterému velkoprůmysl nemůže pluě konku
rovati, zařadilo více okresních zastupitelstev
do rozpočtu 1910 nadace (ročně 60 K) pro
hochy, Vteří se věnují předovedeným řemeslům
a i posději — co tovaryši — zůstanou aspoň
po 2 roky v okresu co výpomoené síly. Není
tadíž vyloučeno, že podobné výhody poskyto
vati budou též obce, aby v jich obvodu usedlým
řemeslníkům olebčily získání pomocníků, neboť
předsudek, obzvláště proti řemesla kovářském a
(podkovářskému) jest té doby a rodičů velký,
ačkoliv jest to řemeslo, které nelze strojem
nahraditi, a proto má budoucnost plnězaračenu.

Rozšiřujte
„Obnova“"Ji
Časové Úvahy!
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uznání.

-haha dlikéhosměla



Doporučujeme

Nábytek z ohýbaného dřeva,

Židle z obýb. dřeva Křeslu houpací
v různýchúpra- od.. .. K0
váohod K 370. P ko PRen

Stojany a věšáky Křesla oa Hron
s obýbaného Sedátka na šroubu

dřevaod K 0— od... Ki3—
a jiné, v nejmodernějším prorodení

WW“a v cenách nejlevnějších "08
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

300000000)006060006
Jan Wognar,

obchodní zahradník

P O U C h OV u HradceKrálové,
doporučuje k jarnímu období

své bohaté zásoby rostlin do Zd

hrad, za okna, sap- na balkony.

Sadba květinová i zeleninová.

Veškeré práce vazačské ve vkus
ném a rychlém provedení.

Všechny práce v obor
zahradnický spadající.

Obsluha přesná, ceny mírné.
Sstarý osvědčený závod

zahradnický.

Převzetí závodu.
Dovoluji si velectěnému obecenstvu z Hradce Králové

i okolí oznámiti, že převzal jsem od Františka
Berana renomovaný,od roku 1889stávající u

závod kožešnický,
který nadále pod firmou

Frant, Beran, nást, Václav NENÍ,
modní kožešnictví

v Hradel Králové — Velká podsíš,

povedu.
Opirajese © své dlouholeté skušenovii na

byté v clzině, zejména v největších závodech
Paříže a New-Ferku, abezpečají, že budu hleděti
v plné míře vyhověti všem přáním P. T. zákaznictva.

: Závod svůj jsem rosšířil a upozorňuji sejména
velectěné dámy, že na skladě budu míti vždy velký výběr
nejmodernějšího důámukéhogalamterního zboží
ežešinového, jako rukávníky,gollevšehodruhu,čapky
atd. Žakoty zhotovují dle miry a vyhovím jistě v tomto
směru arkům velkoměsta.

vněžpro pány zhotovuji kožiehy městské i ce
stovní, čepky a námežníky co nejpřesnějia zakázky
na venek vyřídím co nejrychleji.

Stávající sklad klobouků jsem rovněžrozšířil
a mobn posloužiti všemi moderními trary klobouků plstě
ných i elaměných.K nastávající jarmí smisemě doporu
čuji pak svůj hojně zásobenýsklad různých anglických

ko ypr“ jimám let latekožichyatd. přijímám přesléto sa mírný poj
k uschování. : POP
' Ubespečuje,že se v každémeměru přičiním, abych
všem přáním P. T. obecenstva vyhověl, doufám, že důvěr
apříseň,jiš starý závodse těšil, i na mnebude přenesena.

Túctě rožkeré

„Framt, Beran, nást, Václav Nygrýn.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicieh,
doporučuje sávod svůj veledůstojnéma ©ducho
venstvu a sl. patrovátním úřadům k opravování

a přeslacování

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

k opravě pomníků, šelesných
náhrobních křišů,

rlacení písma a růsných předmětů venku ae uale
sajících za ceny mírné. — Taktéš dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros ubotovuji úplně bezplatně a
k ústuímu jednání dostavím se ne požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medsilie z výstavy v Pardubicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "Jy

Gráfova kostka
velejemná

za 6 haléřů
nůstano | madále vrcholem

dokonalosti.
Ve vlastním zájmu žádejte původní krabičky

BE“ 10 kusů za 00bal. ©

Gráfova kostka
mjemná““xa 5 hal.

předět daleko každou napodobeninu, o čemž
jediný pokus přesvědět!

R. STEYSPAL, Pekna vrt-e17;

dlarší nábytek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

aždou cenu

na prodej
v továrně fy.

KV. kuherský, Hradec Králové

ŠJan Horák,

v
Cetné umNáRÍ zvláště z kruhů velo

aE důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

Ji sluse méhe ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicešiletého půšobení.

$ Učiňe, prosím, malou objednávku naI zkoušku,

yWotejemnélátky na taláry:T68na upláty bez zvýšení00nl

Šowo600x aebx R00TEdě5

i soukenník |v Rychnově nad Kněžnou x
X zasílá na požádání vždy

dle roční saiseny kellekci
nejnovějších drahů pravých A

viměných látek Uk

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo= 8. zemských.

, KA? 9 : sBESS.
$ kdesilaak3ksk
Českoslovanská záložna VPraze:

Spálená ul. č. ©.

přijímá
wklady s 11,9, úrokbesvýpovědi,

« 4/9, moS0denní výpovědí,
„ 49, s60denní výpovědí:

| a poskytuje
|zápůjčkySpudáváakupajes
! cenné papíry. Z venkovamožnočiniti

vklady složmémi listy pošt. spořitelny, které
zašlou 8e na požádání. — Záložna pod

Založeno r. 1880.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k ahotovení veškerých ke
nádob zootelních úříbra,.

bronzn a jiných kovů, odn
jednoduššího do nejskvostněj

lího provedení, v
vzorku 6 ryze círitovnímslohu.

Vše přesně, člstě a důkladně
ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému da

trvalou 3

spošty 1ore Uparůhan omM
ne zašlou. :

Chuděimkootelummošnosplácetbezpřirážek.
ORP"Sta odporačenía čestnýchuznáníporuce. a.

Prosím veledůstojné duchovenstvo0laskavou přímů
a důvěru národadomácímu. :

PrOmalbunasklo strukcívlastní„ochranné

vvýroby,

Uměleckýústav



Číslo 12. | Předplatnéna

Význam Velkého pátku.
Podivabodné, úřasné zjovy, které prosá

sely divot Ježíšův = následovaly po hořké
smrti Kristově, sjevy zázračné, do té doby na
vídané, jsou bistoricky osvědčevy důkladněji
než skutky velikého pohanského filosofa Bu
krata, než dějiny Faraonů, než děje některých
vládců římských. Kristus působil, byl popraven
a vstal 2 rartvých v době historické; stalo se
to v čase tom, když byla Palestina v pod
danetví národa kaltorně vyspělého. Tehdy u
čený a pyšný Říman velice nelibě nesl, že ži
dovšětí poddaní chtěli suchovati avon nábožen
skou i národní svéráznoset, že se pokládali sa
národ cennější než byli jejich porobitelé. A
jak rašný kvas— Římanůmaepohodlnýa cisí
— byl vynicen mesi lidy právé vystoupením
Kristovým! Velikou chloubou bylo pro spra
vedlivé Ioraelity, že právě z jejoh uúárodu
vyšel Prorok, který byl očekáváním národů
všech a který svěstovel věci tak vznešené, o
kterých se sotva zdálo tislcům filosofů s0a
časných. Obrovské zástopy volily se za Kristem;
to všecko římské úředníky natilo k nejby
atřejší pozornosti. A tento sjev většině řím
ských poračoíků národa židovského rozhodiů
byl oepříjemoý. Kdyby byli tudíš při Kristovi
a jebo vyznavačích cesoali skutečnou lest nebo
nepokryté pochybení, baed by se byli chytili
vítané přiležitostí k radikáloíma potlačení ši
rokého proada. Leč při vší oatražité kontrole,
při všech denunciecích -sebrrselých židů sa
mých nemohli římětí poročsíci vyslíditi nic
sávadného. A Kristovo jméno působilo dojmem
tak podmanivým,že se rospakovali racionali
stičtí byrokrati i po sradě Jidášově z.rista od
sooditi. Pilát v rozpacíob snažil se nemilý
rozsudek přenecbati vlivnémn maši jinémo.
Pilát místo přísného kárání táše Ge v rozpa
cích: „Co jest pravda ?“ Spaší se aspoň ohvíli
sachrániti šivot Toho, proti Némuž poštvaný
dav samých převrácených židů křičí jako proti
zločinci. Statisíce židů i vudělených pohanů
byly svědky skutků Ježíšových. Kdyby tadíž
byli apoštolové zvěstovali o životě Kristově
něco nepravdivého, byli by dali svým nopřá
telům do rukou zbraň nejstrašnější. Zpráva
o apoštolských omylech by se bývala roznesla
s velikon rychlostí po celó veleříši. Pak by
bývali lidé vážní přivítali křesťanské věrozvě
sty tak přísně, še by nebývelo ani potřebí

pohensk ch katanů k zdolávání křesťanskéDanky.
Ale — sami velicí vzdělanci přijímali

ochotně pravdy ovangelis. Udenci, kteří sasli
samy prosté apoštoly osobně, přivinoli se ko
Kristovu kříži. Uvěřili snad v tehdejším věku
hned tak bez rozmyslu mužům akrovnějšího
vzdělání ? Nepátrali dále o skutečném životě
Spasitelová? Prolévalí snad v četném: počtu
tito prvokřesťané krev za Proroka, 0 jehož
skutcích se dostatečně nepřesvěděili? Není
vůbec myslitelno, že by byly potoky krve tekly
ze ponhou osobu legendární v tehdejším ra
cionalistickém (rozumářském) čase, kdy nad
přirozený šivot byl pitrán ostrým, satyrickým
nošíkem kritiky.

, Veamém Jerusalemě panova: u protivníků
Kristových nepříčetný vztek, še se nepodařilo

podvástí veřejnost zlomyslným rafnovanýmbaním o zmízení Spasitele s brobo. Velký
pátek měl býti triumfem pro farizey a poha:y.
Zdálo te, le konečně dokázáno, jak ten, který
jiným pomáhal, sám sobě pomoci nedovedl.
Všecko člo při přibíjení Krista na kříž tak
přirozeně, jak nato římětí Zoldnéři dávno byli
zvyklí. A nyní mél Kristos vetáti « mrtvých
u veliké slávě! Otrlí racionalisté učení í prostí
jen ee pohrdavé usmívali Kdy o podobné u
dálostí slyšeli? Ani vbajkách o bozlch —jimě
stejně až nevěřili — nebylo o takové události
slýcbáno; život plynul os písečných pláních

palestinsk tak všedně, prosalcky! A doosla
sami a lovéseakryli.Leč—Božímoo
ukásala se přece. A ardce vyššími ideály
prodchnutá nemohla zapomenouti na slova

Insertyse počítají levně. Ročník XVI

překvapující oslavěpotopeného Proroka mluvila,
Vzpomínali! „Nezanecháš daše mé v hrobě:

aniš dáš svatému svému viděti porošení.“ Tak
jiš před stoletími prorokoval David. A ještě
něco více. Jit ubohý Job v aejtěžších bole
stech blasem triomfalním proslovil přesvědčení,
jehož před ním nikdo neprones]| a o němž 88
očeným Alosofům votva zdálo: „Vím, že vyka
pitel můj živ jest a žev poslední den ze zemé
vstana; a sase oblečen budu kůší svou a v télo
svémuzřím Bobe svého. Kteréhož usřím já s“ m
a oči mé opatří jej a ne jiný. Složena jest ta
naděje má v lůno mém“ A mělsli vstáti Jub
e tělem svým po smrti a zoovuužívati svého
zraku, jak by neměl vstáti 4 tělem svým sám
Spasitel! „Já jsem vzkříšení a život“, problásil
Kristus vůči trachlící Martě, která sama pří
svávala, že její bratr Lazar „vsta.e při vzkři
Bení v den nejpošslednější.“ Tyto a Jiné četné
výroky jak Krista tak Starého zákona nedaly
ee zahladiti Zánným rozamářstvím, nedaly se
zatašovati žádovu sofstikou. Velký pátek po
dobal se strohé zimě, držící v poutech život
Kristův. A najedovu led proražen květem tak
nádherným, který očekáván od zbožných lidí
s plnoo důvěrou.

A teprve po vzkříšení srdce apoštolů
byla naplněna pravoa zmužilostí. Všude s ušle
chtiloo hrdostl poakagovali na svou zkušenost,
na zázrak, jehož římětr katané ničím popříti
nemohli. „Toho Jožiše vakřísil Bůh, čehožmy
věiohní jsme. Není-i vzkříšení
s mrtvých. ani Kristos nevatal s mrtvých, tedyť
jest marnékásaní naše a marnájest ivíra vaše
a byli bychom shledání křiví gvědkové Boží...
A nevstel-li Kristus z mrtvých, marná jest
víra vaše, nebo ještě jste v běfších vašich.“
Přesvědčení, tlamočené těmito a podoboými
elovy, bylo skutečně žalové; hrdost a radost
nad vzkříšením Krista projevovali sv. apoštolé
přečasto jak mezi židy tak pobany. „Myjsme
viděli“, to byl nejpádnější argameut prostých
mažů, který nemohl býti poderácen žádným
žalářováním, žádným podplácením křivých
evědků a vůbec žádným podrodem tehdejších
racionalistů.

Smutek Velkého pátku proměnil 6e v nej
nadšenější jásot.

A jako již prvotní malé církvi Kristově
byl chystán všemi silami zmar, tak velmi
často připravován Velký pátek církvi rozšířené,
Vzpomeňme, že na př. bludařství ariánské tr
valo déle než jaké jest dusavadní trvání pro
testantismu. Zdálo ge, že arianismus celou církev
řimsko-katoliokoa potře. A ejhle — nyní po
těch sektářích není ani památky. — V době,
kdy již protestantismus jásal, že potře kato
lictví na blavu, malá kafžka sv. Tomáše Kem
peoského začala konati dívy; sami protestanté
útěšná její slova hitali. Katolictví se vzchopilo
a — protestantství nyní stůně emrteloč na bo
Jesti, ješ samo ve svém vnitřním zřízení nosilo.

A co v Čechách? Hasitá katolíkům při
pravili Velký pátek tek důkladně, že po bojích
předatavovali ua nás katolíci akrovnou men
Šina. Pak vzoiklo plno jiných sekt, zmatků
náboženských k nepopsání — a na posledy po
dvou stoletích Velký pátek právě katolíkům
proměni! se ve vítěznou neděli. — Přišla doba
posvícenaká.“ Protikřesťanské fráze franoogs
ských vynických encyklopedistů ujímaly we
rychle v celó Evropě; již se zdálo, že církev
bude co nejvíce ojařmena státem; padlo však
nebespočenství, do chmar zase szasvítílohřejivé
vítězné slance.JAkolík různých stran se namáhalo
v posledních desítiletich jedovatým spůsobem
sesměšniti české katolictvo a rozbijeti budova
katolické církve v Čechách! Zatím strany, které
hásely ua náš krov smolné věnce, hyaou a my
mohutníme. Kde jest nyní na př. sláva mlado
čechů, kteří zároveň 6 evangelickými faráři
chrlíli celý déšt prakavek proti katolíkům?
A tek tehdy, kdy se zdá, že chmory Velkého
pátku se nerozptýlí, volá Kristus do duší skor
moucených: „Óo se bojíte malověrní? — Já

jsem vzkříšenís život“ A m porně věříme.Katolici žíjí v Čecháchpřes tislolet s budou

|
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žíti dále i tehdy, až jména nynějších jejich f1
natických nepřátel badou upadati v zapomenutí
Velký pátek dopouští Kristus vítězný aa svoje
věrné proto, aby tím více dokumentoval svojí
nevyčerpatelnou moo obrodnou, křísící a ps
silající.

Národ se hospodářsky osvobozuje.
Humbak ne bumbuk, fráze na frázi a ú

žasné matení důvětivých davů. Naší strané se
vytýká, že tíhoe víc k Říma než k varodu:
prý „klerikalismus“ jest největším nepřítelem
národoostatoh, koltarních a bospodářských snah
českého národa; „klerikalismos“ jest „jedem“
atd. Tak se mlnví, aby byla odvrácena pozor=
nost národa od toho, jak sesmlouvají naši
čeští protivníci s německými židy. Celé vagony
písku bázejí se české veřejnosti do učí tvrze
ním o „černé internacionále“, aby ušlo pozor
nosti prostých lidí, jak se spojují „pokrokoví
národovci“ s německým kapitalismem na ubí
jení českých katolických pokrevenců. Na jedné
straně se křičí proti německým buršákům,
proti rozpínavosti uěmeckého živla, pořádají
se demonstrační národní průvody; na drulé
stravě vůdcové takových akcí žebrají potají u
Němců o půjčku a jiné úsluhy.

Agráraici nestoudným překracováním slov
časopisu „Čecha“ snažili se v pota tváři dokt
zovati, že zrazpjeme priva národa Českého.
Zatím však při velké dodávce ovsa si vzali 11
pomocníka židovsko-německého kapitalistu. A
grární ústřední jeduota českých hosp. spole
Čenstev jest členem německéh> „Allgemeiner
Verband landwirtacbaftlichor Genoaseoschaften
in Oesterreich, Zástapcové tohoto „Verbandu“
jezdí i na krajinské ejezdy agrárních R Lei
eenek. Pří volbách do zemského sndimo vešli
agrárníci naši v úmlava 8 «grárníky ošinecký
mi proti jiným českým xandidátům. Tak tedy
vyblíží vlastenectví těch lidi, kteří nám chtějí
lepit na čelo visitku národních zrádců.

Když se vytýkalo našim soc.demokratům,
že poslouchají vrchního komaada vídedského
oěmeckého semity dr. Adlefa, že plní svými
dětmi šulfrajpaké školy, že necítí živý zájem
o práva českého národa, byl oheň na střeše;
ovšeim že obraně soc. demokratické vydatně
přizvakoval masarykovský d:nník. Zatím však
jbo vídeňské tolik tlačilo pokorné slaby české, 
až se ozývaly sem tam stesky ze samého tá
bora rndéhbo. A nynÍ panuje mózi soadraby
moravskými akratný neavár. Jední křičí proti
poručníkování Vídně, drazí zaso drží 86 za
šosy Adlera ze všech sil. Ti, kteří chtějí od
tržení odbor. organisací od Vídně, dokazují
pádnými fakty, jak opravdu němečtí pohlaváři
útiskovali národní práva českých soudrohů a
jak šalírajaské přelejváray moravské byly
plněny soudražskými dětmi. Tak ipatolízalská
obrana „Času“ jeví ae oyní v pravé podobě a
stršila velikou blamáž. I 800. demokraté sli
bovali o překot v oce 1907, jak budou hájiti
národní práva naše, jak budeu jejich snahy
eměřovati k národnímu hospodářskéma osvo
bození.

A už osvobodili aš příliš! | Koupili
„Děloioký palác“ v Hyberoské ulicí na základě
německy napsané kopní emloavy za obnos
1,071.302 K. Slofili však na ten obnos poabých
96.000K (9 procent). Odkod tedy ae má krýt
ostatních 91 procent? Zůstaly na hypotekách
tyto obnosy: 740.000 K u německo-židovské
„Wiener Veraicheraogsgoselechaft, 25.000 K u
německo-židovské „Prager Filiale der Wiener
Lánderbank, 25000 K a 211.302 K u němo
okých židů Chr. Měrziogra, Cabosa a Samaola
Posesa ve Vídni. Tak vyhlíží todíž párodobo
spodářské osvobození a sociálních demokratů.
Z toho jest pak lehce zřejmo, proč mnsl býti
demokratické „Právo lida“ velice vlídné k né
mecko-židovským kapitelistům a proč spoaští
kanonádu pohodlněji a.:s větší chutí proti de
mokratům. jiných strap .než proti zazobaným

cizincům. , +
Acol nejvášnivěji vlastenecká strane ná



rodně 1? ] ste se, jak nár.
jevůvoetšškúvtěěhdusoestrorátí prot
lám pánovitých baršáků, jak 60 Klofáč
čel proti kupování v německých obchodech,
žádá ploý průchod českého státního práva?
Leoš náhle bratři jaksi sohlípli, začali činiti
námlovy 6 německo-židovským kapitalismem,
když chtěli přejati ve své vlastnictví dům na
Václavském náměstí „Zlatou basu.“ Všdyf prý
oni ani nejsou skotečnými antisemity. Leč pří
tob námlovách šidé dělali drabotu. Dapli ei,
proč prý dříve vár. soc, ti-k psal proti židům.
Naposledy však nalesly nanční rospočty strany
ochrana u cizí, židovsko-německé „Lá:der
banky.“ Ta jim poskytla transakcí 100.000 K.
A za jakých okolností! Když viděly české
banky, že by bezpečnost kapitálu půjčená do
podnika nár. 600. byla velice nejistá, chovaly
60 opatrně. Ale —LAoderbanka(snad z vroucí
lásky k našemu národn?) půjčila bez dloubých

posilu ve svém boji proti německo-židovskéma
kapitáln? I nikoli; ale proto, aby strana nár.
sociální byla k cizímo kapitalismu vlídnější.
Takhle má německo-židoveká banka pány po
hlaváry za rakoa. Kdyby se chtěli chovati jen
troobu radikálně, houkne ei: „Zaplať, co's dlu
šen; jinak „Zlatá husa“ ponese vejcejenom do
klína našeho. Dáme ti okamžitě výpověď.“ „Nár.
listy“ dne19.t.m. podrobně vypočítávají cest
Klofádovy finanční polítiký a na sákládě neod.
bytných a nezamlavitelných c.for praví: „Jest
sřejmo, že kupní cena 820000 K je fingována
(jen předatírána), že ve skutečnosti byla menší
o 73672 K 19 h, tedy jen 746.927 K 81 hal.
Prvč pan říšský poslanec Václav Klofáč a pan
Růžička to udělali? Z lásky k finaočníma
erára soad nechtěli zbytečné platiti na převod
ním poplatka o 3000 K více a advokát, který
gmlouva dělal, ví, že každá pobledávka Hypo
teční banky mosl býtiv anuitách eplácenaa
že od r. 1887 musilo býti mnoho uplaceno.“

. Todiž příčina vězí jinde. Cena domu u
dána větěí proto, aby banky více zapůjčily.
Něcočeské banky půjčily, ale rhlédnuvše pravý
stav věcí, nechtěly jíti v štědrosti příliš da
leko. Klufáč byl v nesnázích, ale cizí Lánder
banka projevi.a velikou ochotu přece. K tomu
dokládají „Nár. listy“: „Podnikavost je krásná
vlastnost, ale musí míti reelní základy. Začíti
však fiogovanou kupní cenou, vymoci sí na ve
řejných ústavech na základě této fikce půjčky
proti všem pravidlům a předpisům, tomu se
říká u obyčejných takto podoikavých Jidí jinak.

kých bank nemohl dosíci převzetí 100000 K
páně Brdlíkových. Snad, České banky jako
rozumné a vážné ústavy se šly podívat do po
zemkových knih a soznaly z listin výše uve
dené okolnosti a pochopitelně — nepůjčily.
Důvěra k odvážnému a podnikavéma moži
smizela. A na důvěře a věrohodnosti apočívá
obchod, ty jsou nejlepšími hypotékami. Loader
banka nešla do knih. Její pražeká filiálka ani
o věci nevěděla, nikdo se jí ueptal — poně
vadž půjčka povolena ve Vídni! Linderbanka
neviděla ani „Zlatou husn“, ani neznala stav
stavby, viděla jen p. posl. Klofáče a půjčila
100.000 K. Toma říkají v „Českém Slově“, že
povolili mu beze všeho další potřebný úvěr za
podmínek — běžných obvyklých, obchodních.
Nebylo to ani bě*né, poněvadě takovéto ob
chody jindy Linderbanka nedělá, ani sa pod
mínek obvyklých, poněvadž hypotéky se ne
přejímají, aniž by je ústav viděl, což je zase
věcí odvahy a statečnosti LRoderbanky“

Zvláštní národobospodářské osvobození,
které cbodí na cizích uohoal Zvláštaí práce
pro české státní právo, která se opírá u mi
lost německých kapitalistů, krajně nepřátel
ských k historickým právům českého národa.
Kdyby prováděly tak „národní osvobození“
české korporace všecky, brzy by mohla dáti
německá Vídeň naši zemi na buben, jakmile
bychom důrazaěji žádali nějaký německý ú
stopek. Aui strana staro- ani mladočeská neroz=
uměly národobospodářekému osvobození tak, jak
totéž docela prakticky proválejí „reformní“
strany soc. demokratická a nár. sociální. Ta
kovým způsobem také rozhodně neonvobozaje
národ kaceřovaná strana katolická.

Ovšem jednotliví mladočešipři nadějina
zisk velmi zřídka 8i vzpomněli, že ce kdyel
kdesi osvalo jakési heslo o národohospodář
ském. osvobození. Na př. právě inž. Havel,
člen správní rady tiskárny, v jejíž majetku se
nacházejí „Narodní listy“, vypůjčil si na svůj
dům poníze u „BUomisobe Sparkassa.“ Poněžaí
ústávy čes. odhadly cena jeho domu „Luceroy“
Da 980000 K, ale „BůbmisecheBparkaesa“ zcela
ochotně ge zvláštní vlíďnostl'vyšla vatřío „pro
následovanému Čechovi“ a odhadla dům ca
celých 1,820.000 výše. A proto mu také půj
čila více. Tažeme se, zda byly slepoton raněny
České banky, že odhadovaly dům svého krajana
pod cenu? Byla tu nějaká zavilá a aystema
tická umíněnost? Leč i Němci vědí, že se pe
pěší divy stanou a že ten, kdo si u nich vy
půjčí, musi býti vázán zvláštními ohledy. A
proto „Srarkagen“, proti niž „Národní listy“
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udršovati bujaré národní časopběbetvo,
mu slatý náhebek. Národní Sasópisysetí
německ připisy šebrají a u o 

ských © inperty.A když to oa
veřejnost, hoed si Pilátové omývají ruce, že
prý redakce za adminástrací nemůše. Ta se
však správně řeklo,še administrace nemá býti
tak zabedečnou, aby mesnala směr ho
teto, že nemábýti jesortaí část v příkrém
rospora e tím, 00 se píše v části redukční a
— že redakce sama ae udržuje přece tím, co
adminietrane vy Na to 59zase úbořovitě

odpbvě že prý hlavnítiihinistřátov sd bo

noky co provedl některý pomocný úředníka NĚ —

Zatím faktum jest, že německé firmy do
pisují českým listům v příčině insertů výhradně.
německy, jsouce přesvědčeny, že se jim také
po německu 8 největší ochotou odpoví. Jakmile
extravlastonecký list olyší o peněsich, v tom
okamtiku náhle zapomene na své hájení práv
jazyka českého. A še se došobrávají extravla
stenecké listy čmahem inserátů německých
firem věmeckými žádostmi, o tom svědčí tento
fakt, známý u všech českých listů: Německé
firmy při žádosti o ineerty píší po německa:
„Na Vaši nabídka sdělujeme, že Vám ioserci
sadáváme pod těmito podmínkami.. .“ Tabové
dosé přípisy dochásejí laké katolickým listům čas
kým,klcró jakživy u ndmeckéchžidů o sadání in

sertů . „Na Vaši oabídku .. I“ Když
i nám často takové obchodní listy docházejí,
ehledáváme, še německé firmy dle nabytých
zkušeností vidí u extravlastoneckých listů našich
vůbec vstašonoa žebráckou dlaň a proto ani
nepřemýšlejí, sda učkterý český časopis nábo
dou zapomněl žebrati. „Však se přihlásí“, jest
přesvědčením německých židů, kteh dobře lač
nost puacovaných vlastenců znají. Ovšem není
nikterak nečestno uveřejniti insert osvědčené
cisí firmy, která načeho národa nepronásledaje,
našeho náboženství netopí a která třebasi
macho českého dělnictva zaměstnává. Ale ito
jsou jistá pravidla, která překročiti může pouze
člověk;jemuř »lavtenectví jest holým kšeftem.
Víme ze zkošonosti, že firma dopisující k vůli
inserci po německu, hned se česky nauči,
jakmile se ji odpoví po česku.

Ta jest právě to nejhorší farizejetví, že
listy, které by nejraději etrčily na katolíky a
jejich upřímnou láska k českým právům psí
hlava, Škomrají po německa o podpora a
Němoů. My včak právě v tomto ohoulostivém
bodu dokasujeme českou svéráznost nejlépe.
Ani denníky naše (v Čechách a na Moravě)
nemohou býti viněny, že ae udržují pomocí
židovako-německéhbo kapitálu. Nám není heslo
bospodářského osvobození knyfem na balamu
cení čtenářstva, ale upřímnou enshog. Až by
mělo kKatoliotvo na inserci tolik millionů, co
Jich mají němečtí židé, pak by extravlaátene
cké listy byly kevým katolickým pokrevencům
také o mnoho sdvořilejší. Kdo vlak má race
epoutány zlatými nitkami z Berlína a Buda
Pešti, ten kope blavně vtu straca, odkad nic
nekouká. Národohospodářské osvobození 50
musí prováděti nikoli sevnější ceremonií, ale
pilnou praksí jak drobnoa tak v širším alobu.
A pobrokářský kšeft nikdy takovou praktickou
práci neprovede.

Volné listy,
ý náser. Minule dolíčili jsme, še

antika méla aření jen k vyvolencům, k lidem.
silným a zdravým a s taho důvodu že ne
uměla se sklonit k lidské bídě, bolesti a vše
likým útrapám. Dovodili jeme, še křesťanské
náboženství, chápajíc život v jeho obecnosti s

V tom viděti jest zásadní rosdil mezí antikou,
obmezenou na jediný národ a silné individuum,
a mesi křesťanstvím, objímajicím všechno
lidstvo a každého i nejbídhějšího jedince.

V křesťanství mimo zřetel k životu po
smrtnému jest tedy obsažen silný A všoný
zájem o tento život pozemský. Tvrsení, že ná
bošenství naše bledí jen k životu za hrobem,
Jest neodůvodněné tvrzení filosofů, kteří, ne
mohouce dáti životu ničpositivního, zakládají
svoji síla v negativní kritice. Takový silácký
výrok na příklad nacházíme u Machara: „chtěl
bych však, aby národ náš výmýti) orientální
Jed zosvé krve, pífomou melafysiku zo své duše
a porozuměl, co to jest antická povaha a poatil
se dospět k ní a dodělat se jí. Aby přenesl
těžiště šívobytí te záhrobí, kam je přesunalo
křesťanetví, doživota tohoto a sfarsl de je o



goWělépo smirti,ale oto 00 jest za
15 Ovšem antieký člov spa

Sirot pozemský a .
Tobdy aatičtí lídé byli dítkami své doby a
nevšímali si záhad šivota za hrobem, s kte

róhoš důvodu nemůšeme jich anivlalti So byM o nkaanusuje ny | r
ualvně mlaví o zájmech apřtřebášů, čaetefy
elckých u sohvaluje obmezený násor aatický.

Tak fotografovat mělkost a povrohnoet
ové duše můše jenom člověk, který zůstal tr
četi us Jedaom mistě a nevystrčil hlavy, ab
60 podíval, co so děje vo sovětů. Všechna
filosofie přece vyznává, že člověk rosemujicí
nemůže své myšlení obmezit poste na tento
svět a že veškeré naše poznánívécí děje so
takořka sa pozadí věčnost. Fórater na příklad
praví: „Veškerému našemu sápolení scházel by
alaboký emysl, kdyby nebylo podřízeno onomu
volkémn dochovníma násora šivotuireu, hlása
nósu veškerým hlubším nábošenstvím a úlo
evflí, totiž názora, še tento smyslný svět a

tento šivotneníoslouskučečností,nýdrů
do jesi tohikoslapném a: na vylší měl
duchovní“ Z toho vysvítá, če Machar bodí se
právě jen tak: mezivolné myšlenkáře, kteří
sklánějí své hlavy ke svířatům, v nichž vidí
ové bratry, © hrabají se v babuě, aby s něho
vysvětlili vsnik dašerního lidského fivota.

-© Pochopítelno jest také, proč Machar vy
ebvaluje hrdost povahy antického člověka a
jeho silnoa iodividuslita. Pro toto antickou
individnálito utkali jsme se nedávno Í 80 spi
eovatelem drem Loderorem, jeně se Wachora
dovolával. A poděkrtojeme, že moderní sesí
lorání osobní jnudividaality líčí ce tak, jeko
by bylo opskem náboženství s jakoby křesťan
etrí tuto osobní individaalitu rdonsilo. Věc
tate podává nám opětně důkas, še moderní
myšlení na mnohých místech sápasí s povroh
ností a že různá hesla přijímá doslovně tak,
jeko socialista chápe se doslovně všech teorií
© bedoncím státu a rovnosti lidi. Hesla indi

, vidsalistní, hodice z antiky, udržují se
velmi houževnatě. Stolkové, odyracejínese od
nvěte a ponechěrujíce jej jeho sinatků a ne
rommmu, ooašili ee najít všechoa pravda a
Btěstí v sobě samých. I novodobý individuslism

voté, jeaš by udršoval duševní harmonii je
dince vůči sevnějšímu smatko. Míru vnitřního
prý Ise tosáhuout, i kdyš o zevnějším světě
-sic nevíme a Dic v Děm Bokonáme. [Kdo 00

00 (žně vesmír řítil.
„Rospor“, jak dovonuje J. Váša v „Evropě

myslící a oítící“, obsažený v násora o indivi
dealieme, jest zřejmý. Všdyt scale všední filo
oofie vidí, že se nelze vymanit se světe nadobro,
mobocťskašenost ověta jest teprve zkušeností
nás samých. Neboť kdybychom vnější svět 6
plné vylončili, neměl by náš šivot omyola,
protože by neměl obeshů. Svět vnější a ovět
vnitřaí nejsou dva rozdílné ověty,ale nutnými
protičástmí jeden druhého. Toa mérou, jek
proháme se světa vnějšího, takou měrou sá
aje a sozgziné20 vák Apiuění.onto pÁsor o
jagividualismu snaží se zachránit šivot ne
míaka, které musi býti vršeno do země a semřít,
aby rosto a žilo. Křezjanekýsážon oobeobětování:

jahodhojnesí je68 jedmotlivoídle míry,“ .
-0jakéničí hranicev soběusavřenéindsvi

duely, oby 00 oslnoě 90prosáramndjlíonisencí
-Aj tak tedy kžestanstvíblahodárněpro

náká a vystiboje šivot? Ba ano, a prárě ze
slev Váňových vysvítá i jiná obecná pravda,
že křeslanské náboženství, předčlonad všechna
jiná nábožánství a ušechny i největší myšlepky
filosofů, láme a drtí lidské spbootví,jeric 00
býti nejvydatnějším a zákla činitelem do
bře spořádané společnosti ftajíe láko na
vyléčeníotázky sociální.. prota, še má

křesťanství tak mobotnébpně roti lidskéma(oobeptrí s še vneslo Božstvl,lásko s
poní v každý jednotlivý život, naplněný bolestí
a trápením, — proniklo a naplnilo sociální a
náboženské spekolace i těch, kteří, jako Comte,
sejroshodněji 00 ho zříkali. Dějiny člověka“,

1 J. Vaša, „jsou děhoami Jeho -náboženství.Řádného filosofa nemůže býti tajno, že ideu,
me které se zakládá vyšší život člověka, totiž
idos jednotnosti duchovního člověka s Dachem
absolatním vyaeslo na -světlo a nčlallo všem
srozumitelnou křesťanství“

Machar ovšem o této vyšší idei nemá 1u
dení, neboť takové věci jsou ma p.fomou mele

ejvětší moadrostí lidstva. Jaoať lidé, kteříod
hroudy sems.6 povaaésti se semohoo. Nedívme
se těmto Macharovým donkyohotiádám. Vádyť
přece nebylo jeté díkdy vidáno-tolik lidí, před
stavajicich ai, že jsoa všichni filosofové a še
fbou to, aby opravili všecbay omyly a antekoa
obstarali šťastný fivot budoucím pokolením.

"Dle Machara křesťanství smrzašílo člo

jee dle J. Vási vel povsscslohodnotakalJednotlivok, a křešťaniká věda a směsí

pošřají k témaž cíli. Maohar nemůše ublíšítivfřeti, ale člověka sabítí bylo by seu hračkou,
J. Váše « knědým resamoým člověkem

vi: „Věda a umění, pobrdající člověkem,
boa vlastulmi svými nepřáteli, nebot pohrdání

člověkem jest emrtelným nepřítelem hlaběíbo

Jako korková zátka.
Na konec tohoto odstavce o křesťanském

násora shraujeme podetatné myšlenky: antický
násor měl na sřeteli jediný národ, křesťanství
svou činnost arčílo pro všechny, s kteróhož
myšlenkového pokladu jeho šňoří 60 všechny
moderní bumanitní programy; antika milovala
avé zdravé a nilné vyvolence, kdešto křesťan
ství objalo láskou a milosrdenatvím 1 všechny
slabé a trpicí. Antika vým individcelismem
pěstovala vlastně chladné sobectví, kdežto kře
stanství překonalo individualism pro blsbo
lidstva. Ale přese všechno to dle Machara jest
křesťanství jedem z Jadejí Ve shromášdění
lidí zkušených taková nevědomé spopoost byla
by směšná, ale ve shromášděních macharských
byla duševní ailou ... =

rovnost a bratrství. Machar be
uzardění a bez stadu os svých schůzích hlá
sal, še křesťanským oáboženstvím otrootví od
straněno nebylo. Macharovým kouskům jsme
al jiš tak uvykli, še přijímáme i tuto lež klidně,
Ba kdyby to nebylo takovým brosným příznakem
nekalteroosti, mohli bychom 1a jistým zadost
účindním akssovati na to, jakodpůrce křesťan
ského nácora provádína sobě barakiri. Lze
s toho ohednouti stav ŠMasbarovyduše, které
obrlic nesmybl sanesmyslem, předstihoje v Ge
možnostéch sama sebe. „Není to právě tato
věc,* praví F. Bronotiére, „oa nič příliš snadno
sapomioají diletanti našich dnů, ateří ve své

výšenosti podnikají nebezpečnou hru tím, že
ledí na místo prosté mravouky křesťanský

sasaditi odporné krásy stoicismu? Mravouka
nebo Jépe řečeno mravouky starověké a to
všechoy předpokládaly, nebo dle dnešního způ
sobu mlavy vyžadovaly otroctví. Svobodu ne
pouasovaly jinak, neš dle jejího poměru k otro
ptví a jako jeho opsk. Býtiavobodným, sna
mendlo r Římě nevýti otrokem. O
celé společnosti občanské, politické, narodobo

kvotla poase otrootvím. A kdežto my moderní
Jidě na konec bespochyby sahyaeme výstřed
mBostí,nebo nadbytkem svobody Špatně pocho
pomé — opolečnosti starovéšů začaly se třásti
v základech, sotvaše se sačslo pochypovat 0

heorápengje otroctví.Nyjmšeúdeasvobaly24
Šejé(2 nameiitejmil, leš 00-opolečnéstenh
ských, a je něco přiromendjšího, neš Je slovo „000
boda“ mávý pouso i
dřesťanskou? S rovností jest tumu tak, jako se
svobodou. Nemůžeme jinisks, „agé jaké ji při
Pknoati-jdol křesťanské; a jako svět před. kře
sťanstvím svobody ami oeumal ani nepoobopil,
tek mimo křesťanství t:kó nedovedl pochopiti
ddee Bovnosti.

Bratretví, toť abyob tak řekl,jednota lid
ského pokolení, jedmuta stejného původu nás
-sšech, tof povinnost dáti kašdéma o něco více,
neš žádáme sami pro sebe, bratrství jest pod
statnou pravdva křesťanství. Stává ce článkem
víry, ovažaje-li De zároveň a tajematvím vy
koapení. V Boha jest přičina, že jeme bratry,
a protože jeme jimi dříve mebyli, vykonpení,
Ješ jest samo sazrakem, tento zásrak přišlo
vykonat“ Tak piše Brunetjere, o admž vělchvi
vsdělení Franovazové jednomyslné tvrdili, že
mocným avým dachem prošel a proskoumal
všechny kaitary. A vedle tohoto Branetiéra
postavte ul luliputánského Machbaras kolovrát
kem, skřípajícím o jedu z Jadey, shovívavě 00
uvmějte, A pujďro 6 námi Jaskavě revidovat
účty jiné.

dome-li již a rovnoatí, svobody a bratr
ství, nemošno nevěímoodti sí nésoru hMucha
rova o revolucí franoouzské, o míšpravil: „re
volace franoonsské jest obsahem s formou
sntická.“ O téchto slovech Macharových jsme
přemýšleli, ale přes všechno úsilí nemobli jsme
se dobádoonti smyslu jejich. Povíme v soavi
slosti s úsadkem Macharovým to, 00 s kultur
ních a politických dějin víme. Republikánská
koastitace franoouzoká zavedla do uvěte a zále
žitostí světských nejvyšší zásady křesťanské
mravosky: avoboda, rovnost a brotratví, 5
mi-hž antika -ojenevěděla, Kterak tedy možno
ici, že rorolace franoouzská byla obsahem-a
formou antická? Snad bylo by Ize ukázati na
onu podobaost, že rovolnce francouzská ve
svých počátcích dála se ve znamení nedostatku
chleba a potvm volala po avolnání atlačova
ných a bezprávných občanů. U Římanů také
Gástobylo dosti hladu, také we usilovalo o
lidská práva otrokův, a Grachové nasadili život

pro spopným patriciům. Po této stránce však
spíše ji nevódomky a nechtě odsoudil.

Povaha anticháa její mrevníSs„Nikiy české mladá generace nepřemýšle
tostk, jako od těch dob, kdy se realismos zjevil
+ českém šivotě“, prohlašuje Machar. To jakc
Maobar se počítá mesi ty přemýšlející. Naj
články věak dokazují, že u Machara tomu tak
není a še a účho myšlenky tastotpony json
nababřelými frásemi. Tak na příklad to alu
vení o brdé antické poraze, které český národ
má se prý také dodělati. To by český

dělal pěknépokusy, kdyby poslouchalpbrkvýchrad harových, jemuž drží palec i dr.
derer. Jame přesvědčení, še český národ má
mnohem věcnější úkoly a še jsou mu ke služ
bém moohem sdravější základy povahové, neš
měla aatika. Rozbor nám to vysvětlí.

Jak jsme jiš minole posnamenali, Drtina
ovádí antickou mravouka podstatně takto:
„Nataralistický jest konečně i smysl řecké
morálky. Vědomí hříchu a pomysl povionosti
jsoa pojmy morálce řecké cisí. Celá morálka

řechá .

nikdy jich potlačené.“
Kde komu, jeož o věci dovede přemýšletí,

patrno jest, še dobro a krásno jsou viklavoa
a neustálenou půdou pro mravnost. Abychom
o předměta tomto zbytečné slov nerosšiřovali,
řekněme, že na tomto podkladě krásna a dobra
nemohli Řekové blahodárné mravnosti zalošiti,
vždyť pojmy tyto byly nejasně vykládány i od
samého Platonu. Stoikové zdůrazňovali ctnost.
Z počátko otaost Stoiků byla proste mraval
ceny. Později vykládali, že ctnost bude miti
jen tehdy cena, až bude uspořádána dle ob
doby a vzoru Činnosti přírodaí. Ale i v tom
byl nejistý a dvojemysloý výklad, pročeš při
pojili, še člověk má jednsti dle přirozenosti
rozumné. Na otázku však, co ce má mysliti
rosamnou přirozeností, Stoikové vdpověděti
neuměli. Nastal smatek a všechny roápravy 0
otnosti. balily se v nejasnou mlhu, z níš na
konec jseněji vystoupila apathia dxadia, to jest
nezávislost ra zovnějška, která nezřídka jeví
se jako uecitelnost a ono úplné dostačování
sobě samému, z něhož vyvinul se nadutý
přepych atoického mravního ideálu. | Dý
eledně Stoikové učili, že otnostná společ
nost jest jen mezi moudrými, odkudě ono
obmesování učení jejich na užší krahy za
avěcenců, které v různých dobách od filosofů

E KO„OROONCH vá
é a nevolné. Věcí gvobodných bylo sabý
vědau, plo jen gracov
$šle vedělacň vů
jádři s dněm ozon at
Dvy: „Odi profagnam. 9*, penávidímda

svěceného.liga ů sti obojí tří
lijak se měnila, dlě intéli 1vůdcové

ožnějde od vetřelců,kteréPlatonklad "den -$yššíko poza

; otnosti. IArikotolce dělil přednášky ové.Jářejné a důvěrné. Aby se pravda vůbec
la zrakům, jež očkdo pokládá za nezas

vosti o í metoho
sofiepůsobila. Tém,kterýmA přistapo:vala se příjemným zabíjením časua hračk
rou se móbli; , Jsko gilák produlký
se před obecenlevato, náabadí většině L

to Ihgatejnou,mebo i podezřelou, jak
2AhznávásámCicero(Tape.3.

Tsktéš konečně ae půdě učení hrd

Z oku wak oděn
mu, mobl se vyhnonti samovraždou to
o nemohl odsrátiti. A že Stoikové
šdy páchali, jest přece známo a dokaz
víla stoické povahy náleží mezi báje.

y pochybnosti, že praktické Výsledkyoky stoické byly velmi ubohé, a co 80
ých základů týká, hledisko ono nesu

méhopojmu oter, 00jest otnéa šlecbe
Machar „sice vspomípá Epikteta, Sene

rka Aurelia, ale přes to, co dobrého n.pejši,

ŘezSAORLOOBE,BLA
bírá Jest pravda, že Epiktetos Ť nád mnobého
mravovědce doby křesťanské neřkuli předkře
oťanskévyniké, ale:křesťanství nabradíti duleko
nedovede. Tím méně zaslouží poklony, še byl

původsemmravoaky křestanské.A pýhno 86macho důvtipu oa tyto a podobně domopnky,
jako na příklad o Marku Aureliovi, ule pako
nec nepředpojaté dějiny byly ouceny vrátiti 60
ke zprávám, od kterých vyšly. Sebráno mnoho
látky zdójic vzdělanosti satické, pozaali jenie
hrdiny jejich mnohem důkladněji, oceoňajeme
lépe jejích sonhya výsledky, ale úsndek o ne
dostatečavsti jejich sdatává podstatoě stejný.

O náladě světa antického, o které esteti
sojící diletant Machar Šíří zprávy tak růžové,
stačí elyšeti tyto dva snalce. BO:kb praví: „Je
nom jednostrannost a povrobnost vidí všady
ideály ce starověku. Holené byli v lesku umění
a ve květu svobody nešťastnější, než většinou
se sogdí ; zárodek skásy nosili v sobě a strom
bylo třeba stíti, jakmile shoil.“ Zeller praví:

., ©



„Pccit vzdáleností od -božatva, touba po vyš
ším zjevení jest posledním stoletím starého
světa vůbec vlastní. Touha tato nevyjadřaje
předavším než vědomí o úpadko klasických
národův a jich vzdělání.“

Vzhledem k povahovým plánům, které
Machar na takovou dálka snaží 00 costrojiti,
jest nesporno, že vlastních základů mravouky
stoické nepronikl s jim naprosto neporozuměl.
Dívá se na všechny ty věci očima básníka u
nedovede si avědomiti, že řádoé povahy nebu
dají se na řeckých krásných mramorech, nýbrž
na pevných zásadách mravníob, kterých u Štoiků
nebylo. Machar vyvolává, jak prý antický člo
věk rozuměl přírodě a podle ní žil a jak prý
třeba vzdáti se pitomostí metsfysických a žít
tomato světu. Nuže, jest pravda, že tak un
tický člověk si počínal. Ale materialismus,
"obmezení všech myšlenek a nadějí na zdejšek,
zvláště však příšerné zabrávání se samovraž
dou slovem * skotkem, značí všeho tohu ža
lestoý výsledek, a vážnější duchové jej 8 úpl
ným vědomím v celé jeho zoofalosti takto po
jhoali. Hrda stojcká povaha v antice! Mravní
nejasné zásady, které, nestačily-li tehdy, nemo
bou stačiti avi dnes za jiných poměrů, nadotá
hrdost azavtrající se vrstvám lidovým, namísto
síly obohá chabost sebevraždou vzdávající se
osudu — takové věci doporačoje Machar čes
kému národu. Tato nepodařená vejikomluvnost
Macharova jest na výši jeho rozhledu a dává
defilovati i tomuto antickému marodóru, jenž
jest stejné ceny se všemi ostatoími, které Ma
char v klopýtajícím šiku proti křesťanství vy
ved). Machar řekne: „Český národ má 8e do
dělati hrdé povahy antické“, jako by taková
vét moble býti vykonána jen tak na obrátka.
Nehledě k pochybeným základům oné povahy,
jest pozorabodno, že tato výzvu činí muž, který
jest členem strany, jež přebojnou měroa
mlaví o svékaltarní, mravní a povabové sobě
stačnosti. Ovšem přiznáváme, že moc dobrých
příkladů vždycky prospívá, ale ve tvoření pu
vahy musí býti vždycky blavoí pakou původní
a vnitřní alla ducha vlastního. Jen tato síla
dovede život udržeti a dodati jednotlivci 0
sobní nezávislosti a ráznosti. Nechápe Machar,
jakou vedůvěru vyslovaje pokrokářskémo my
Šlení, koyž hledá povahové vzory ve vzdálené
antice, která kromě toho vzala za své svon le
nivostí a rozkošnictvím?

B. Melichar,
datnstř uatírazáí

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knih

antikvárních

i nových k dopňování i sakládáníknihoven.

Velký seznam pošle s9 na
požádání sdarma a fémko.

Proč někde návštěvy kostelů ubý
sá. Agrární listy chytráckým knyfem chtějí
dokazovati, že jest tím vinno „klerikální štva
ní." Právě „Venkov“ dne 29. t. m. snaží se
v tom směra „poačovati“, ač eám přece dobře
sná „kulturní“ práci fanatických agráralků,
kteří 8 největší rozkoší rozšiřají „Volnou My
lenka“ a „Havlíčka“ Proto potřebí znovu
něco připomenooti, V čase, kdy katolíci pone
cbávali agrárníkům volné široké pole, kdy
jejich třídní zájmy | ve evých listech podpc
rovali, marně jsme čekali dlouhýčas, kdy ce
nás agrárníci rázně sastanou proti zvlčilémo
tisku 60c. demokratickému a jinému „pokroko
vému“ ; tenkrát Udršal který později z chytré
taktiky prohlásil, že prý nesmí strana sgrárot
dopostiti cáboženský rozvrat na venkově,mohl

tuíti plná ruce práce. Katolictvo však čekalomarně — scela přiroseně. Vždyť přece pobla
váry sgrárními se steli výbradně bývalí ven
kovětí mladočeší, pokrokáři a nár. gociálové.
A liberál 09 rozhodně nopřebarsí ze jednu
noc os katolíka, zvláště když vidí, že by
s toho pro kapaa vio nekoukalo. Sama oscba
Kristova byla vláčena kalem nízkých vtipů
soc. demokratických, ale páci agrárníci so
s klidu rašíti nedali, ačkoli věděli dobře, k ja
kéma vysnání ce blási ailoá většina českého
venkova, Dobře také věděli, Ze i etrena třídní
musí projevovati barva vkaltarních otázkách.

Vznikla tedy na obrana strana katolických
semědělců, která přivádělaagrární „teky-kato

líky“ v křečovité záchvaty, Před říšskými volbami agrároí kandidáti Šmahem se vzpírali
učiniti alíb, že se postaví oa říšské radě proti
podkopům volnomyšlenkářským, obrošujícím
základy náboženského vyvčování a života. A
přes to síra a oheň dětili na ty, kteří rozhodně
se práv katolictva zastávali. Pronásledovali
je jako sločince a přibírali si proti nim na
pomoc volnomyšlonkáře. Kněžstvo bylo na uchů
sích topeno, šířený8 velikou horlivostí volno
myšlenkářaké tiskopisy a — v zemských vol
bách na venkově měli agrárníci proti katolí
kům znamenitou posilu mezi tím ačiteletrem,
které rozhodně ee vyslovaje pro vyloučení
náboženství se škol.

Pak jest nějaký div, jestliže takové proti
katolické Štvanice, pořádané soustavně sa po
moci velkých peněšitých obnosů, nesou červivé
ovoce? Katolíci neměli tak velké kapitály jako
agráraíci, aby mohli dostatečně čeliti agrárni
oko-volnomyšlenkářské alianci. A právěpro řá
dání agrárnického tisku prásdnily se kostely a to
právěna takovýchmístech,kdestrášeovéSione
nepostavilise na rázneuobranu věřícíchprotésd
plavě agrárních tiskopisů ašťvavým sehůsím. Pří
klady tono znají netoliko katolíci, ale i agrár
níci sami velmi dobře, a přes tochce agrární
tisk prostomyslným lidem větípiti zcela nelo
gickou a negmyslnou myšlanka, že se kostely
prázdot tam, kde — načinci náboženství ote
vřeně bájí proti přátelům voloých myslitelů.
Kde vystoupili agrárníci rázně proti protika
tolické činnosti redaktora H«frychtra, proti
+oloomyšlenkářekým řečem učitelky Fajfrové,
proti dra Bartoškovi nebo Macbarovi? Vždyť
„přecei ve svých listech útoky růsných Mach
rův chválí. A taková „náboženské“ činnost

všude tam, kde proti štváčskému slovo: neozývá
se obrana, kde proti „Havličkovi“ nešíří sevá
boženský tisk, kde proti organisacím tupícím
dachovenstro nezaloží ae organisace na obrama
jak přesvědčení křesťanského tak kadšetva!
Ven člověk slapotou naprosto rančný může říhali,
še agrásní soustevné čívanice a. begociné ži ne

opdsobijy veliký nábošenský rosoralt na venkově.místech, kde farář, vynikající lidomilnosti
a krajoí ústapností, ani peorganisoval, byl Po
topen pří schůzíchnejhrabším spůsubem, amáš
se ho který
Ganisojícími trpěli zároveň kačší, kteří ze snahy

agrárníci odměnili za jejich snášalirost. I vosa
dach, kde farář mai prstem nohnal pro kato
lické zemědělce, rylo se do papeše, biskopů a
kněží vášnivě. A to všecko proto, žejiní- da
chovní a katoličtí la:kové nechteli vydati věřící
lid na pospas ohamtivým dietářům.

Marné jsou křiky Práškových spojenců
a ústřední jednoty. Lid není slepý, uvědomoje
se stále více. Katolický lid dobře nahlíží, še
1) katolická stranu nesmí těsně splynout se
stranou třídní, 2) že by oa sebe ovalila opráv

kdyby začala posluhbovátiPráškovi, Zázvorkovi
a přebarveným liberálům a 3) že nemůže stále
býti ochotně poslubujícím přívěskem stranata,
která na základě Kristově má ajedootiti celý
národ; zradou na Kristově přikázaní by bylo,
kdyby se katolíci apokojovali neustále jen
s milostivými cukrlátky stran liberálních a
oikdy by nechtěli přikročiti k samostatnému
řešení sálešitostí veřejných. Všdyť by nepřá=
telé semi poukazovali, če katolictvo vnitřal
síly k obrození oárodů nemá a še a vědomí
ové chatrnosti ani se o to nepokouší, žijíc
pouze z blahosklonné milosti stran nekatoli
ckých jako židovští rabíni,

Marná agrárnic<á námabal Katolici uš
problédli hospodaření ústř. jednoty, opřímnost
Práškovu a Udržalovu a „nábožeoskou horli
vost“ ugrárnich vůdců tak pronikavě, še by je
pod agrární chomouínijak nedostali amikatoliétí
vůdcové. Kdyby k oůjakéma pohodlnémo ujvd
nání za zeleným etolkem soad dokonce došlo,
tu by širé venkovskémaše davy buďto raději
bes orgamisaceaneboby se staly kořistístram mi
moagrárních. Ale kagrárníkům, jichž pohlaváři

tolikrát Aa ný třídnímzájmůmveukova i zájmům náboženství, nepůjdou nikdy.
Nejhůř a aejsmutněji by se kostely vyprásd
oily tenkrát, až by se katolická strana propůj
čila za berany sobecké a dietářské politice
agrárních zemanů. Tak soudí každý apřímný

katolík, který se dívá ua přítomnou sitaaci
vlastním zdravým zrakem a nikoli pav i
rafiaovasých agráraichfrásí. To nechť si adr
míci pamatují jednoupro všdy! a"

Politický přehled, :
- Říšeká rada, Dne18, £. m.rozešli se po

slasci na-velkonočníprásdniny. Předvelkooočat
toto sasedání bylo jedao 3 nejklidnějších za
sedání, na němě ovšem má hlavní podíl nový
jednací řád. V předpoaledaí schůzi předloha
aáhona proti opilsteí vrácena soc. politickéma
výbora s podotknatím, aby o ní do měsíce
podal novou zprávu. Účinné se této předlohy
zastávali katoličtí poslanci dr. Stojan, dr. Krek
a Záraba, ale marně, Maohým se zdálo, že by
6 tímto zákonem poškozovali hostinští a c
statně, jak posl. Fresl řekl, nemá asi vláda
opravdové vůle opilství potírat, ježto na rok
1910 dala do rozpočta 94 miliony z výtěžka
alkoholu — proto pryč s touto předloboa |
Není bez významu v poslední sobůzi usnasený

0 4 a malých drah, na zá
kladě kteréhožto zákona bado úyDÍ snázeA
výhodněji budovat dráby místní, jež pro jed
notlivá kraje aeméně jsou důležity jako pro
středek dopravní a jako spojení a hlavními
tratěmi. Bpolu vyřízen zákon o tiskaciob strv=
jích a rozmoožovacích aparatech. — Vyjasnění
politické situace předvelikonoční zasedání rady
říšské ovšem uepřinealo, ale podalo důkar, že
8 nynější většinou vládnoutí nelze,

Nový kopanec vládě, V rozpočtovém výboru
-poslan. sněmovny jednalo ge o vládní předloze,
dle níš má býti uzavřena 9 Lloydem nová
smlouva stran lepší dopravy z Tersta do Dal
macie u Albanie; Lloydu dostalo by se od
vlády oa 39 mil. podpory. Pval. dr. Steinwen
der. pokládá však celou věc za ukvapenov, a
vsbledem k nedostatku pecěz u k zsnodbásí
železniční dopravy v alpských zemích navrhl
odročení celé předlohy. A návrh ten taképřijat
28 proti 7 hlasům. Bar. Bienerth snad se jenvwa
otřese a bade mu zase dobře|

Bar. Biemerth sase vyj „ Posval oi
18. března t. r. dra. Kramáře a posl. Udržala,
a předsednictvo polského Kole. Polské Kolo,
jak uvádí brošnský „Hias“, jde k Bienerthovi
celé, vůdce českých stran zve Bionerth každého
svlášť a vůdoové ti také každý zvlášť jdou,
ač bylo ve Slovanské jednotě Usuoseno, jednat
a vládou jem prostřednictvím celého předsad
njotva 8 ovanel 6-jednoty. Praví se ovšem. že
bar. Bienerth jednal s dr, Kramářem a Udr
šalem jen oděloosti českého eněmu. Ale právě
proto, že dle svorného názora vlády i otran
dělnost sněmu českého jest klíčem k vyjasačal
celé vitaace, „právě proto i jednání o dělaosti

uněma českéno mělo by býti společno, assb
aspoň mělisi vůdcovéčeských.stran vsíti od
Sloraaské jedavty plnou moc, mají-li kašd
zvlášť posvání bar. Bienertba vybověti n měli
psk také parlamentární komisi Slovanské jed
noty správu podatí. To se však nestalo, proto
nastalo jisté rostrpčení.

- Krvavé sakončení mému uherského. Dno 3l.
března obtěl mini:tr. předseda hr. Khuen-He
dervary odůvodnit odročení a rospoštění snému.
-Jnémovna do posledního místa naplněna. Hr.
Kbaea, ač mohl předvídati, še Ooposicedá mů
pocítiti evou sílu, nebál ee. A Košetovoi'a
Jasthovei ne řádněpřipraví a obsadil všechno
než vládní strana mohla hr. Khaenovi přispět
ns pomoc. Po mluvícím předsedovi vrhány 26
kontky, kalamáře, posejpátka. Hr. Khuopovi
způsubedy na hlavě tři krvavé rány; týž kr
váceje nedal se nijak pohnoat, aby se vzdálil.
Na dvou mfstech raněn i miuistr orby hr. Se
rényi. Schůze následkem té vřavy za obrov
ského vzrušeoí a rozčilení přerušena. Že opo
sice sí tím neposloušila, dokazaje již okolnost,
že původci zranění obou ministrů prosili oněm
za odpuštění. Tato bocře v nherském sněmu
nemá sobě rovné v žádném zákonodárném sbora.

Dohoda rakousko-ruská, která byla minal
týden v Petrobradě ruským ministrem Izvol
skim a rakousko-nberským velvyslancem hre.
Berchtoldem podepsána, jestdalekosáhlou poli
tiokou událostí. V záležitostech balkánských
došlo mezi oběma velmocemi k úplné dohodě
v politických zásadách. Zároveň oficielně ce sdě
luje, že mezí oběma říšemizahájemy byly nor
mální diplomatické styky. Raský kabinet na
vrhuje, aby ostatním velmocím sděleny byly
tyto body z rakoasko-aherské dohody: 1. Na
Balkáně zachová ce stav posavadní. 2. Poněvadě
nová tnrecká vláda vzala rovnoprávnost všem

pořádek být zachován a upevněn. 8. Zaračuje
se neudvislost, upevnění a amírný rozvoj ma
lých balkánských států.

balkánských , Král Petr
arbokýodejel právě do Petrohradu, bolbarský
car Ferdinand 6 carevnon pak do Cařihradu,
kde byl na nádraží ovítán aaltánem, velkým
vezírem a následojkem. Do Cařehrada přijede



3 krátké době i kníže čarnohoraký. Vše to
Jeni zvěst miramilovaých poměrů na Balkáně.
. Pruská. volebná reforma, kterom 60 zavádí

římé:s tajsé volebol právo, byla pruským
okna „sohrálena 397 hlavyproti 167.Damev

srace 800. demokratů proti volební reformě
neustávají.
. — Selekéhnutí v Řesku ULerisey orotilo 00

asi 550 sedléků. přepadli a sastavilí vlak a
rosbili okne.. Moselu sakročit vojsko, které
užilo zbraně; těkolik sedláků bylo nastřeleno.

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,
jakož i její všeobecná obliba odůvodňojí se vý

" tečnou jakostí výrobků firmyJindř. Francka synové
w Pardubicích.

Deporačujeme tente d »mácí výrobekco nejvřeleji.

Zprávy organ. a spolkové.
Z výkonnéhovýbera . Veškeré

Hpravyku ajesdu jsou akončeny. Lhůta k při
bláškám delegátů minula již v úterý 15. března.
Přilášeno jest více neš 840 delegátůna sjezd ze
všech krajůa částí Čech. (Napředobázejících dvon
sjezdech nebylo nikdy takového účastenství.) Sjezd
zabéjen bude v neděli 27, března o Ó. bod. odp.
v divadelním sále Národního domu na Kr. Víno
bredech (I. posch.. vchod z Koranmí tř; stanice
elektrické dráby.) Zvolení páni delegáti nechťne
opomenou vzíti si s sebou delegaci řádně vyplné
DORa podepsanou, výkonným výborem jim zašla
noa, bez níž by jinak na sjezd připuštěni býti
semobli. — Výkosný výbor strany katolického
lide v Čechách, v Prase II, Opatovická ul. 10.

Křesť. sociální spolek paní a dívek
Anožka v Hradel Králové. Vespolkupřed
nášel v neděli květnou vadp. kanovník dr. Jan
Soukup „Očeské -Ženě“. Slovatný řečník ve své
zajímavé řeči pojednal o povinnostech křesťanské
české ženy v různých stupních věku lidského a
v různých stavech. Přednáška na názoru křesťan
akrém založené, vystihovala přehledné požadavky

a zásady žeoské otásky a byla přijet velmi aympatloky -přítomaými posluchači. Spolek vsdává
vtoucí díky vsdp. kanovafkoví nejen sa poučné
slova, ale i za dar 2 K ve prospěch spolku vě
bovaný.

Bojanov: V pondělí velikonočníodpoledne
o půl 3. hod. koná odbočka hospodář. sdražení
českých křesťan. reměldělod svojí prvá Fádnon
velsou hromada, ve které promluví ferát dp. V.
Šafránek : „O důsežitosti a nutnosti bospodářekých
Odboček“, načež vykovány budou volby. :
:" "Javermiee. Dne 18.březnao2. hod. odp.
měla se tde vhostinci p. Petra Hynka konati
valná schůze místní katol. organisace, při které
měl promlaviti spisovatel a výborný paedagog 0
rýchově rodinné a též o návštěvě školy, čehož za

tu nanejvíce bylo třeba, jelikož tu je dosti
ubohá návštěva Školy. Do schůze měli přístup čle
ové a jimi avedesí hosté Proto se každý divil,
když elyéel, že se chystají přijíti dů schůze zdejší
agrárníci + plném počtu a še se úéco „semele“.
A skutečně, když se počali našinci scházeti do
místnosti, kde se měla schůze konati, dostavili se

rnici (asi 80). Z celého chování a řeči těch
bylo zcels zřejmo, za jakým úmyslem do

ochůze přišli. Aby schůze, Která jinak mohla býti
dočela klidnou, byla rozbita, tu radost nechtěli
přece našincí pánům udělat a proto členové orga
isáce a jimi vedení hosté opustili místnost a

"odešli do fary, de schůze sa krásného jarního
počasí konána na dvoře, poněvaděby se byli ú
častníci do místnosti ve fařenevešli. Dp. farář
vřelými slovy zahájil schůzí a udělil slovo pozva
nému řečníků p. Váci. Špačkovi, který v obšírné
řeči velmi krásně a velmi dojemné promluvil o
křesťanské výchové a zmínilse téš o povinnostech
Katolíků v nynější pobnuté době. Účastníci, jichž
bylo asi 150, vyslechli řeč s mapistou pozorností.
Bylo by jich bývalo mnobem více, hle všem ne
bylo zuámo, še se echůse koná ve faře. Aby lidé
byli odvrácení od schůze, byla ustanovena cd
„lepších katolíků“ na tu neděli dražba na cbvoj
v obecním lese. Později ne vysvětlilo, še okresní
hejtmanství dalo nedopatřením povolení ke schůzi
veřejné. Proto nemáme za tlá pp agrárníkům. že
se do bostince dostavili a vůbec bychom nebyli

pro tomu, aby se usšich schůzísúčastňovali, kdyy
Alo

chom byli jisti, še nebudou mařiti naše schůze.
posudee tak děje,jakvímese zprávo naších

schůzích na různých místech. Máme též smutné
skušenosti i zde s dob volebních; nesbývá nám
tedy než konati schůze důvěrné. Mnozí pp. agrár
nící, vrátivše se s mepořízenou s hostince, naalou
chali bedlivě za vraty a za stodolou, co p. řečník
mluvil; mohli asi také dobře alyšeti a jistě jim
to nebylo oa škodu. Na žádnou straau medločil,
490 podobné útoky odsoudil, což doporučujeme
Po. sgrárníkům k povšimautí. Po řeči provedena
„volba výbora a delegáta ko katol. sjezdu. Schůze
skončena srd doslevom dp. faráře a písní
Kde domov můjř Zdař Báhi

Zolený čtvrtek shromáždilvelkézástapy
věřícichdo mák. chráme1 do kostelaPenny M
rfe. Jeho Blsk. Milost sloučila sa velice Četné as
eisteace měl ov., při níž přistoupili k av. přijí
mází p. t. kněží, úředníci, členové městské rady
ut. Pak následovalo slavnostaí avěcení av. olejů.
K sv. zpovédi v obou chrámech přistoapil daes
počet veliký. — Zítra budou v 7'/, hod. ráno
Cirkevní hodinky, po michž posvátné obřady se
zpívanýmipašijemi.Na to průvoddoBožíhohrobu
+ kaplí sv. Klimeate. O 5. hod. truchlivé hodinky,
pak kázání a litanie u Božího brobu v kaplí sy.
Kliments. — Na bilon sobotu v 7'/ bod. ráno
eírk. bodisky, pak svěcení ohaě, velik. evíce a
křestní vody. Nato slavné mše sy. — Slavnost
Vzkříšení o 5. hod, v ehráma Panny Marie o 7.
bod. večer.

Akademie vsemináři. Na počestjme

velmi zdařilou akademii. .Zazpíván velmi sručně
Slavnostní sbor od Vymetala. Následoval případný
proslov, za nějž Jeho Excel. pohnutým blasem
děkoval. >děli sároveň, še otázka stavby nového
semináře snačně pošiouta k jeho radosti ku předa,
tak že již co nejdříve bude státi budova nová —
Nato sehrán Mendel:sohnův houslový komcert op.
64. Pak následovala Lsevowa ballada „Archibald
Douglss“ (solo a průvodem piane). -Nato prove
deny Malátovy „venkovské obrázky“ (plsnový
kvartet). Zapěna Lortsingova „Carova píseň“ (sólo
s průvodem piana). Pěvecký sbor pak zapěl pro
cíténě Pickův „Vjezd Krista do Jerusalema“ a
„Pobřeb Kristův.“ Ku konci sebráca o.chestrem
višně Offenbachova ouvertura „Savojané.“ Jeho
Milost znovu děkoval za krásnou produkci. Aku
demie byla obválena od přítomných všeobecně;
sloušila ke cti všechném účinkajícím a zvláště p.
praefoktu Svobodovi, kteřý ai o její zdar získal
největší zásluha. Obecná pochvala jest vítaným
porzbuzením k další pílné práci na poli ublech

Mariánské drušímy uspořádalizdejším
katolíkům duchovní promluvy o životé pravém.
Hluboce promyšlené řečí dp. P. Stryhalatěšily se
velikémo zájmu četného posluchačstva. Kományod
4. do 19. t. m. Na Květnou neděli bylo slavné
sv. přijímání, které převzal sám Jeho Ex. nejdp.
biskap, který v krasné promlavě vylíčil milost
příchoda Kristova do duše zbožné. Komunikaatů
dostavil se počet voliký.

Z Radelfma Jeho Excellence nejdůst.
pan biskop Thdr. Josef Doubrava zaslal značný
peněžitý dar, aby zak vyčestorání bylivělekni
chovuoci zdejšího dataku hluchoněmých o jmeni
nách. Jeho Blesk.Milosti. — Ředitelství ústava

vzdává jménem všech chovanců Jeho Excellenci
nejucti díky za opětný důkaz přísně, proká
zsný hluchoněmým ditkám i ústavu. Zaplať Bůh!

Spolek „Samostatnost“ pro stavbu
rodinných domků. Za jeden rok svóho tr
vání nemůže se spolek „Samostatnost“ vykázati skvě
lými úspěchy, ale oe svou vinou. V,obecní správě
Penuje asi mylný názor o tendenci spolku, proto
uebyla od listopadu vyřízena žádost apolka o vy
kázání stavebních pozemků a také žádost apo.
telně podaná o stavební úvér zůstala bez výsledku.
Snad je domněnka, že spolek „Samostatnost“ je
kopkurrenčsím podnikem jiného družstva, zalo
šeného pro stavba dělnických domků. Ale dom
věnka tato je mylnou, protože spolek „Samostat
nost“ napomáhá malým atavebníkům z fad aamo
statných živnostníků a vystavěné domky pone
nechává v úplném jejich vlastnictví, když si je
oplátkami sískalí. A does v Hradci Králové je

že by sama obec měla stavební akci prováděti,
aby se Hradec nevylidhoval, Časem Zmisí zde
takto střední atav úplně s zbude zde jen intel
ligence a čkolní mládež. Když se vyskytne spolek,
který ve jménu obce přejíma na sabe část úkolu
komunální politiky, mél by nalézti Větší porosa
mění v obci, která má tak osvícené zastupitelstvo.
Ve spolku „Samostatnosti“ jsou zdrušení samí
řemeslníci, ale 1 z jiných stavů členové json ví
tání. Členský vklad obnáší 50 K a dochází také
svého záročení. Je to vlastně jistý drah půjčky.
Spolek nechce provotovati nějakou nezdravou 8ta
vební akci, aýbrž přiblížeje ke skutečným potře
bám veřejnosti a k platební zdatnosti stavebníků,
hodlá pro střední živnostenský stav opatřovati
vlastní krov. V Hditelstva zasedají pp. Pavlík,
Rosa, Fejgl. Kieslich a Dvořáček. Na řemeslni
ctvu oašem je, aby hojbým přistupováním za
členy podporovali sami sebe. .

První fiharmonický kemoert. pořá
daný dne 20. t. m., dopadl dosti zdařile. Účinku
jící hráli a spívalis velilkouchutía vervou. Patrno
bylo, še si dali pp. sbormistři Cvach a Wůlosch
Ba vycvičení většího orchestru apěveckého sboru
velice zálažeti. Poznamenáváme pouze, že při pře
dehře k opaře „Habička“ mělo býti temnpo místy
poněkud rychlejšl; rovoéž tak při Dvořákově„Hu
moregce“, aby laškorný její charakter lépo vynikl.
Některé drobné chybičky obecenstvo rádo odpu
stilo, poněvadě jich často slyší vlo auumělců£ pu
volání. Proto byly výkony odměňovány Častým po

leskem. Pan Kretschmer svým mistrně vyškolo
ným blasem „strhl .obevenstvo k velikým ovacím.

Obeoenstra moblo býti více, Jekož snaha takošlechtilá a jiš při první prodakci tak zdárná za
sluhuje všestranné podpory. Další práci zdarí

Václav Červemka. Doe 32. t. m. ze
mřel všeobecně oblíbený p. c. k. staveb. rada a
přednosta stavebního okresu královéhradeckého
V.Červenka, rytíř řádu cís. Františka Josefa. Tě
lesné pozůstatky byly dnes vykropesy a převeseny
do Pardabic, kdež vykonán pohřeb. Odpočívej
v pokojil

Šermiřský klub v Hradel Králové
pořádá v sobotů dno ©. dubna 1910 v 8 hod.
vošer ve dvoraně Adslbertina šermiřekoa
akademii.

Změna úředních hodin u c. k. M
mančníhookrosního ředitelství v Hradci
Králevé. Počínajíc dnem 1. dubna 1910 zave
deno bunda u jmenovaného úřada ve všedních
dnech na místě dosavadního dvojitého úřadování
v hodinác': dopoledních a odpoledních nepřetržité
ednotné úřadování od 8. hodiny ranní až do 2.
odiny odpolední. Ve dnech svátečních úřaduje se

od 8. bod. ranní do 12. hod. dopoledne.
Hradecko české Vidmi. Výsledeksbírky

o městě Hradci Králové jeví se takto: Purkmi
strovský úřad2000 K, Z'ložní úvěrní ústav 600 K,
učiteleký sbor měst. dívčího lycea 270 K, členové
obecního zastupitelstva 250 K, společenstvo bo
stinekých s odbočkou číšníků „Otakar“ 17060 K,
společnost „Krákora“ u Čer. koné 165 K, pivo
varní dělnictvo 136 K, spolek akademiků „Dobro
slav“ 100 K, společnost v Nár. domě „Nepasice“
61-30 K, rybářský klub 50 K, tělocričná jednota
„Sokol“ 50 K, úředaictvo zálož. úvěraího ústavu
5O K, zálošna 50 K, včelařský spolek40 K, sbor
dobrovolných hasičů 35 K, spalečaost u Košťálů
35 K, pensionát Boženy Němcové 31 K, spolek
párodních sociálů 30 K, spolek divad. ochotníků
„Tyl“ 30 K, valná bromada lékařů 30 K, vzáj.
se podporující a vzděl. jednota státních zřízenců
2043. K, Beseda 20 K, Živnost -čtenář. jednota
20 K, okrašlovací spolek 20 K, spolek „Svornost“
20 K, spolek vojen. vysloušilců 20 K, Právovarní
měšťanstvo 20 K, polit. organisace sociálně demo
kratická 1991, fliálka svasa rakouských krejčí
15 K, skupina obchod. a průmysl. zřízenců 16 K,
apolek professorů 10 K, spolek „Oliva“ 10 K,
občanský klub státoprávní 10 K, Corbous prof.
reálky 10 K, spolek samospravných zřízenců 10 K,
spolek českoslov. tesařů 10 K, místní odbor česko
slovanské obchod. besedy 10 K, královéhrad. odbor
zemské ústř. jednoty učitelstva škol měšťanských
10 K, výkonný výbor akce „Hradecko české Vídni“
6 K, jednota katol. tovaryšů 5 K, obecní zasta
várna 6 K, abírka p) domech a některé menší
příspěvky 1.827-20 K; úbrnem 6.23320 K. —
Jednotlivé obte mimo město Hradec Králové ode
vedaly tyto příspěvky: Kukleny 140263 K, Praž.
Předměstí 1008 K, Svob. Dvory 92026, Stěžery
697-320 K, Předměřice n. L. 61904 K, Praskačka
4609-18K, Nový Hradec Králové 49540 K, Tře
becbovice406-4 'K, Plotiště 402 K, Černilov 400
K, Lochenice "836 K, Střebeš 30051 K, Bělč
97280 K, Plačice 24590 K, Říbsko 22430 K,
Sedlice 223 K. Věkoše 21732 K, Malóovice 21560
K, Výrava 180 K, Neděliště 173:61. Pouchov 142
K, Vlčkovice 1836-80K, Břeshrad 13267 K, Rusek
106 K, Urbanice 10260, Nepasice 8560 K, Čiště
ves 82-70 K, Sviaary 80 K, Všestary 73 K, Lib
raatico 66 K, Skalička 60-16, Cblum 65'72 K,
Skalice 55 K. Slez. Předměstí 62 K, Světí 50 K,
Lipa 60 K. Krásnice 60 K, Bukovina 42 K, Je
níkovice 37 K, Číbuz 3125 K, Lhota Malšová
80 K, Rozběřice 29 K Bříza 2162 K, Divec 2002
K, Piletice 20 K, Oajezd 17-80 K, Liboíkovice
12 K, Krňovice 9 K. — Z úbrané sbírky bylo již
dne 1. t.m. zaslán) spolku „Komsaský“ ve Vídni
hotových 19.000 K. Poněvadž však abytek 46:86
K nestačí na úbradu.výloh (za tiskopisy, poštovné
atd.), hodlá výbor uhraditi celzové vydání dalším

nými sbírkami ktomuto účelu uspořádanými. Při

ony 3000 K, jež splatí okresní výbor v dalších u
stanovených aplátkách, obdrží české školství ve
Vídni « Hradecka pěkný dar 22000 K.

Strojírna „MěrkyBromovskýd Sohr“
jest zroformována. Ocitl se vnovináchchva
lospěv na novou správu strojírny, který lze pova
tovati za objednaný. Jestliže su tam mluví proti
bývalému(prý) protekcionářatví, jest pravdvu tolik,
že právé nově jmenovaný úředník dékuje za svoa
velikon kariera blavně protekci, Není ani pravi
delně vyačeným řemeslníkem ani osváděsným od
borafkem-tbeoretikem; maohý podřízený dělaík má
odbornou znalost větší než ten jeho představený.
O zdatnosti nového ředitelstra vůbec ať svadí ne
stranné kruby osvědčených odborníků. Leč připo
mínáme, že při stavbě nového mostu přes Labe
slyšeti bylo různé kritisující poznámky jek o po
stupu tak o rozdělení práse. „Zdravý vítr“, který
prý nyLÍ ve strojírně vane, zdá se nám býti vět
rem před boří. Vždyť tento vítr má vyfakovati
Celou řadu sestárlého dělnictva, které se po třicet
let ve atrojírně dřelo, aby se ma pak velkonansky
ukásaly dvéře. Jest to skutečně svláštaí obápání
moderoí bomanity, když zešedivělí pracovnici, kt „ří



trojírně kroskvěta, nyní jasu

je PoegnaDíděaobolmna ir.osnd tákovébo ubužáká, dovede si
vii. Taková výsluha musí

o bo ookemzdehed, vydáváníhuževé práci všancevelkébídě,přestávástínamáckéměřítko,kukteré
útraně00

f, komulidumilnost nesl
prázdným slovem. Ale právě nyní ředitelstvo zá
vodu tobo, který vydělával „mé tgho 800

k uprarovasým dělníkům samo příliš málo.elita

tpěeníotrpčení nespokojenci, kteří pak nedůvěřojí zaměst

pečušho. i
týkáme, že závod tek obrovský nemá starobaíci
fondů ani pro dělaictvo ani pro dřednictvo. Tím
vice pak překvapaje naši veřejnost zvěst, še
veškeré úřednictvo bylo nuceno i
smlouvy,v nichž výslovnése u
firmy teprvepo jejím sloačení s:

dovouod bov 9 Foku 1910 — M
kr býti úředálcizbavenidůležitých—třehlavněmorálních—nárokův,kterésl získali

slašbouaš třicetiletou. Zatím pouze toto. Jedaáli
Be nynější správě o skutečný pokrok v- slné
práci či o něco jiného, to teď vidí jsanějak bystří
úředníci tak dělníci. Poměry v závodu, který jest
tolik důležitý netoliko pro hradecký kraj, ale i pro
celou naši zemi, saslouží bližší s pilné pozornosti.
A my také veřejnosti sdělíme ještě věci Jiné.

Číbau. Sv. misaii uspořádali u nás dpp. P. A.
Košťál, kvard. ze Zásmak a P. J. Jiráček z Prahy.
Misie se nad očekávání vydařila. — Při kázáních
byl útaloý náš kostelíček lidmi přeplněn. — Ra
dost každémusářila s očí — žeň byla téměř

úplná — neboť 1280 vořícíchsvaté svátosti Pmolo. A coš teprve průvod.se or. křížem, je
otřidajíce se neslo asi 30 mládenců. I drašiček
bylo aspoň 30 — a věřících v průvodu nejmén
1500, počet to sajisté na tak malou kollstara im
posaatní. — Slavností našich sáčastnily so veškeré
wrstvy lidu, naproti tomu bobašel ani jeden pet
učitel; vělcbní zůstali doma. Průvody díteka lidu

A asknvé ochoty řídili pásové s Čibuze. — Vem otcům pronášímeza onykrásné ómijky
sedečné „Zapluť Pán Báh!“

Bmiřice. Ohlášení přednášků Kdnati no
bude 28. t. m. o půl 4 bod. v městském hotelu.

Hořice. „Pochodeň“ v číánku „Našim
soudrabům“ plše mezí jiným: „Nebylo-i proti
naší B věcných důvodů, o se ne

věených, lež, pomluva, a podezřivánírek:gie.Nenfhne kměsta, kde, 0:
SR kán jáko jso LAN Jed

ný prosáklSADů 0, rirá oo živat veý Mm e mnobým dobrým, ale ali

bým NB i ohuť „poočistné „prági.“ Tokiokápla „Pochodeň“,jak.so říký, božskou, jen že
zbytečně hledá cizí .adregeáty. Není opraedu
města, kde by:se tolik ;klepalo, jako v Hořicích
aje pro toto město ještě štěstím, -že se klepům
a hlspně novinkám nikde tak málo nevěří:
zde. Hořice prodělaly „v tom ohledu svou škylu
a Ha žurmalisty a lidi, dělající veřejnémínění,
Šťastny.nebyly. Jen tu ohybu ještě zde mají,
Žese přespřiš rozčilají, když nějaký moc hor
litý a nešikovný údopisovatel běží s klepy do
novin. „Pochodeň“má pravdu; ale ať položí
Teku na srdce a položítsí otázku: Kdose o to
nejvíce přičinil,.aby:laž apomlova slavily orgie
v Hořicícha'všude jinde? —-Kdo jiný, než tisk,
v němž sociálně demokratický nese fangli! U
ináváme loyájně, že se poměry v ;Pochodni“
ka nové redakce zlepšily, tak že so píše dnes
v tomto děřnickém listě odborněji, více věcně

jen formou slušnější, ale jak se tu hospodařilo
zapředéšlého redaktora, přijehož neschopnosti
vyléval bi tu 'svou osobní zlobu kde kdo, na
to zbyly.v Hořicích jen neblahé upominky. Teď
je to list aspoň dělnický, dřív to byl však or
pán. sktkchované..intéliřgence,jež weHo- ěho
tabylorala se svými odpadky, dadyžje- jinde
potřebovati nemohli, aneb taková inteliigemce,
která si v dělnickém listě dělala ' lacinou re
klamu, chtějío se vyšplhati po ramenou lidu.
Budou-li psáti dělnické listy slušně, budou
imponovati a pronikavěji působiti, než když se
vrhnou na útok osobní, z něhož nekouká nic
jiného než nepřátelství a zášť proti dělniotvu,
s nímž se neprávem způsob psaní dělnického
listu stotožňaje — a konec konců nemilé ople
tání se sondy. V prvním případě se řekne:
pracuje Be opravdu nejen k zlepšení poměrů
hmotných, ale i ke kulturnímu a mravnímu
povznesení, v drritám musí se však říci: pletou
se zbytečně do Věcí osobních a vyhledávají
skandály zajisté pro nic jiného, než aby vy
tloukali z nich výpalné. To platí ostatně o
každé jiné straně, jíž špatně vedené listy místní
jsou spíše na škodu než ku prospěchu. Ještě
štěstí, že to řekl o poměrech hořických list

po ů.
-| Volné konference r ,

16.£ m. odbývalete volnákoaforoatevikariát.
suehovonstva, spojené s rokolekcí. Kdyš byl vdp.
kose. rada, okros. vikář Jos. Procházka konsisto
val, že nebylo možno ujednati řečníka =krubá
řeholních, chopil se sám slova a bratrsky, ve
akrse pak věcně vylešil účeldechovenskýchreko
lekcí, napomesuv své duchovenstvo k svědomi
tému komání trojího úřadu Kristova. Potom adě
li seámá přání s rozkazy nejd. ordinariáta, při
činiv k nim ové vhodné poznámky. Konečně adě
Mi slovo vdp. děkasu bořichému, jeně zzaleckým

táboře katolickém, zmínil se o ajesda velikonočním

a navrhli regoluci k. výkonnémuvýboru, jel p
risk debatěbyla přijata Odp. bylavý Hi
v.,požeho an zBOĚpo « Jiv povsneseněnáladěrozešli 2..

Z rychnovsuého vikagiátu. Večtertok
dne 17. břesaa konala se v Rychnově n/Ko. kos
ference a rekollekce vikzristního kléra. O 1. bod.
odp sabájiv konferenci vip. kanovník a vikář
Vino. Kleprlík, udělil úloro nové vanému
rychnovskému děkana vdp. Jos. Čídkovi, jenž sa
živého sájma duchovoněbte tlumočil přání Jebo
Exeellence vrchního pastýře ve přěioě duch.

ové pronesená. Po té odebral se kloras na
rekollekcí do chrámu Páně sv. Havla, kdež jímavaa
proslovil řeč ohvalně smámý kazatel, kvardián
kopne. klášteta vdp. Rich. Raadák = Opočaa. Pro
mluva tato zanechala hlaboký dojem ve vděčsém
poslocbačstvu. Vyntevena nejsv. Svátašt oltářní,
vykonány příslušné modlitby, mačož olyšena av.
zpověď. Vdp. koas radovi Rozinkovi ze Skalky s
vdp. krardiánovi P. Raadákovisa jejich nezištnou
obětavost vzdávají se vřelé a apřímaé d:ky. Přá
ním vik. klera jest, aby takováto povznášející po
božnost, k níž Jeho Excellence dal podnět, častéji
se konala, nebvf kněz obzvláště v nynější rozhé
rané době sábož. indi 1.0 „vtěgh bojích
požteboje tim více tů ya potšey, má-li sám
těšiti a siliti jiné, :

ZRychnovadoRychnova.Našeměsto
jestznámoodstarodávnapodjmánem„Hychnor
sonirenický.“ Nyní však přibývá u nácí jiných vý
dělešných ipodníků szadnon měrou A některéped
niky jsvu takové, o nichů ge ve veřejnosti v satném

našemměstěze samépred Ee obebvdNa„př. v poslední doběvys 1088. BÁ80!
v menší čtvrtibání + alici„Pircové“

pd
dgu © tom. dvě aosti

melý p ha Votobodí“Volřaí A čmka
jest si bchodu toma se daří vejek
Přivhání tap ) Boční. za

RCMa BACONee tušeč Mo P dláro "sa
vírají již večer. Neplatí šde snad nějaký přiťile
Govaný obchodní řád? Jest zám velice podivao, o
ti'té zvlášteosti zdejší policejní komisařstvínepo
Vinslo. "Avi nejbystřejší a uějčilejší obchodníci
lojší nepřišli na myšlenku, jak jest právě noční

ód výnosný. Aby ae ta sodová voda snadno
od kúpojících pámů i v noci našla, ješt na doskku
(bm směrem do uúfiče dřipěváčno remínko s ele

ktriekou: tárofkou, Jež 4(aaré modré sklo, abyjiž s velíké dálky bylo viděti, Kde "Ise konpiti
faWódky.Za rozkvětu toho obchodu Jest však sou

šedstvo váno s nočního "klidu a kolem se
dacházejí Stopytůzného znečištování, což dříve
něbývalo. A saše policiemaobo bepátrá, proč
vlastoě ten oběbod jesttolik výnosný. My jeme
toho názoru, Ze by měla měntská rada odlkázuti
takové úbcholy očkam za město. Jest tu hodně
přičinlivých ob ků a živnostaíků, kteří při
vší evědomitoati. těžce zá ule jinému te vede
velmi dobře při menší píli.Jamo zvědaví, zda- po
tolaní činitelé otevrou důjladněji srak či sda bu
deme nuceni pokračovati v důlších úděloních.

Kyšperk. Ve čtvrtek po polědai das 17.
btezna ode rtůke rtýmletí správa: „Puní hra
běaka umřela“ Všichni měli jsme ns mysli paní
v plné síle, již jeme často potkávali, v důchu vi
děli jsme zdravou tvář a usměvavou, jež mile klo

vysoce urozená paní Eliška

nost. Skutečnost všsk nás přesvěděnje. Blísko
hlavního vchodu zámeckého v prostransé chodbě
opravoa katafalk; ma něm v rakvi spočívá paní

Prautkyiyetbrý v r rourho, obenéa naprontky svými.Po celůn: s
stopy lidí opWbkají"do zámku, 'úby nkĎosted po
patřily v miloa tvář a rozloučily 6e na všdy ce
vanešehou paní. O 4. hodině nepřehledné davy
lidí tísní se na náměstí Kyšperském zvláště blíže
sámku, neb-£ v tu dobu začíná vlidp. pan vikář
Václav Hisvse, sa assistence veškerého místního
a 'patronátního duchovenstva, obřady pohřební.
V chrámu Páně, kambyla vznešená paní done
sena, pronesl dojemnou feč, v míš vylíčil zásložný
šivot její, věnovaný Bohu a bližnímu. Na konec
pak připomíná trojí slzy. Prvé slzy — slny bídy,

yv
sa rakví j |paní © BA costě .posledaí.

poděl y obřady na hřbitoré, vidp. vřláf
čkovalvšemr příbazenstvaa pomodlil

o ba oelevfeeoo. Fozbopajnýni, blaboce dojati, Slechetnápaní krabénkainólapost
oa neděli . Vapomináma,Se. dacs slaví
těž vjezd do Jerusalem:feboského, kdež JI nové
jaro radosti věčnýchskrote. m...

bonbergů. "(Pokrinl vapomlnkus Kyiporha,vapamí s ,
Jméno této zemřelé dloaho v dějinách mósta Ky
Šperita budo se stkvíti písmem nesmazatelným.
Bylať v Pánu zesnulé takořka sroatiau a městem
naším — zde macho let prožila, zdo nesčetaca
řada skutků milosrdenství a lásky k bližolma wy
konals. hésto Kyšperk s celým svým okolím bade
d.omho vzpomínatí této veliké dobroditelky chadiny
a alroty. Zesaulá paní hraběnka Eliza plaila velmi
ráda a ochotně dvě hlavní přikázání ktostaoské
lasky, totiž lásky k Bobo i k bližníma. Lískoo
k Boha vymikal její život, Cojým svým šivotem
tato léskana-jorodávala. Netolikoveděli, aýhol
ive všední dmy často byloji možnovídati při
oběti nejevětější a — coš Jisté velmi mile ma lid
působilo — 1 často přistaporati k sv. přijímání,
I vjejí nemoci sračíla ae tatovíra její v Boha,
nebot ve ových bolestech útěchy a posily bleděla
neddatí vNejevětjjší Brátosti oltářní, kterou sbožné
několikrát přijela. Pleou měrom plaila v Dána se
snulá pí. braběnka Eliška ze Stabenbergů i při
kázání lásky k bližníma. K úctá své patronky
ov. Alžběty zřídila v městá: a útulau pro
děti, jež bude trvalým důkazem, jakoupéči zěno
vala kyšperekým dětem. Radost mýlavšjští,

v útajné bývaly, a nebylo snad jp..nepř.šla s o nimi se nopotěšila. Kd
jevilasenaulici,vědyokysek ní.
dětská drobotina. Byl to věru sajímarý o
Dobře říkal lid, že Kyšperk strácí v
mnobo,že úmrtím jejím u, ,
líká. Zvláště chndina v Kyšperka a „akol

poneseztrátuprá A8 nenímodusouditi, 00 vše dobrého vykonala. Kdebyl nějak
chudý, tam štědře otevírala ae ruka její, aby této
bídé ulovila. Nestyděla se somřelé za aikoho. Do

S fana noo: ý A le lákyehalonpeka bytáudýms oemocným „peníze,potravy
atd. Sama r obchodechvšeliké drobnostiprv dá
a chudé kupovala a jim nosila. V li ch
kyšperské rozdáváno vědy množstvích:eba.a m

jiýeb dobrých akutků -od zemřelé vy lo.tudiždiru, žestráta tétovynešenédobrodi
bude pociťopána velmi trpce mozi chudým li

poněvadá takových dobrodinnů „sa dasáníchjiš velmi málo ee rodí... Slechetnésnahy se
mlelé odměněny i ma místech nejvyšších Od ara
téh) Oteu vysaamenána byla řádem „pro. j
ot poat fice“, od Jeho Veličenstva řádem Aliběky
II. třídy a město Kyšperk jmenoralo ji sv08

čestnou fašitaakou Život U, spist lvody.e s městem Kyšperkgm. iva pán
bergů má sice avou vlastní bróbkuva Štyreku,ale
semfelá vyžádala ni odpečívati ma hřbitově,

m uprostřed toho lidu, mezi námžžila. Odešla
v plném kréta života, vo ašáří 47 let, kdy modla

pro město mngho jpabo: dobrého jekié.vykonati.Proto smrt její dojala každé o. Ty nasčetné tady
obyvatelatva domácího i s dalekého okolí, jež
k její rakvi a zvláště v den pohřbu, byly důkasem,
jaké přízni 60 těšila a jak milovága byla. Bt
pobřby, při nichž ani jediné oko nezasisí, ale
vají také pobřby, při nichÉ asi jediné oko vazů

stane suché. „Totoposlední — bez no tečeno — platí o zesnulé plaou měrou. O a jit
nikdy nerrátí se víc... Bůh budiž jejím a
odplatitelem za všecky její dobré skotkyl

Pochvalné namámí. Pan Frant. Vogasr,
učitel v Litomyšli, jemuf při jeho odchoda na:od
počinek dostalo se pochvaly c. k. -zemské dkalaí
rady, bri Jeho:dixeeliencí odp. biskapem dr. Jo

Bůmn 10, še po MDOhÁJá podlirěpleoval spármím ss to, že po mao Ď
etrkovní a hrom na vachany obětavě k zvelebení
olažeb Božích přispíval.

Následování hodno. Na tiskový-fond
Sdrošení české mládeže křesť. oociáisí věnovala
skapioa mládeže ve Drote Král. n. L. K 16, d
Jas Lad. Petrásek K 10, nejmenovaný K Y, dl.
Milča Koseřová nebrala na sob.sí v Rokytefka

BEE
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Bščítkt



túanéúědo La T vzdáséwdočné
: ab AH pkochSřežitestoch bylo majebé

hodní | tlkový fondpamatováno.
Golčův Jenikov. Náš bujarý „Soldi“,

y nesástal za jinými pokrokovými druhy, pozval
ma přednášku dne 15. březsa známou fodrova

„Volsé My * alč. očitelka s Tisu u
ber. Aby tato náška tolik mebila do očí

ckéma jdu, dali páni na program přednáška
světovém sůpede, slo správně mělo státí na pla

vědčení horořila (proti šidům agi mak), ooě
nezamlouvelo ani samotným pánům, kteří jsou

„Volné Myšlence“ relmi blízcí, kteří ee vyjadřo
: „Kdyš jiš proti nábošemsáví pracovati, tedy

všemu, poněvadě právě v Jeníkově jest zna
ná klika vyroleného národa. jemuž se vše koří,

od inteligenta až do posledního dělolka.“ Právě
azčinnosti našeho „Bokole“, v jehož fačéch stojí
většinou naši páci obchodníci, živnostnící a učite
levé, poznáváme to „sárodní uvědomění“, kterým
se (tak často vychloubají. Žatím nemají nic pilněj
šího na práci než urášeti náboženské přesvědčení
svých konsumentů. Protož voláme: Chcete-li býti,
pánové, od katojíků směsta aokolí živí, zanechte
všech protibatelických štvanic, nebo vám odpovíme
hodně sřetelně. Dodati sluší, še ve zdejším mědtě
jest dosti uvědomělých -atolíků i v obchodaiztva
a středních stavech vůbee, kteří takovéto štvanice
„Sokola" zavrhují, ale jest jen amatný úkaz, že
se mýchají od několika pánů komaadovati. A co
že podnikají proti tomuto štvaní naši strážci na
Sionuř Tam, kde zkrotí a usadí alč. Faiforoven
prostý rolník (Proseč, okr. Habry), ačení páni
intelligenti ani pretem nebnou a do schůze nejdou.
A přece vědí, že by se dostavilo sta uvědomělých
katoliků, kteří by se svých přátel takó dovedli za
stati. Toť skutečně smutný úkaz. Potom necht
nám páni z agrárního tábora osmlouvají, že na
venkově nemí náboženetví obroženo| Jen tak dále
a vGolč. Jeníkově bude sa několik roků eldořádo
„Volné Myšlenky“, nebot našineo užasne, jaké
stoby „Havlíčka“ jsou k disposici u soámého knib
kupce ve asdejňím městě, který má také ve vý
klední skříni obrazy svatých !! Toť melá ukázka
a údšeho města. Podrehó povíme více.

Poděbrady. (Sv. Miasie.) Od 13.—%2.
března konaly se v zdejším proboštekém chrámu
Páná sv. migsie. 3 radostí vzpomínáme těch chvil,
které s námi na modlitbách a včasových kázáních
prožili Otcové Dominikáni s Praby. Logický postup
jejich řečí byl tento: Proč jeme přišli? Kam jdeš?
Největší slo, Čemu nevjšeš? Druhá záchraané
deska, Vydej počet, Temná věčnost, Půjdu k Otci,
Čelis Nojvit potřebujeme, Největší přikázání, Nej
drajší poklad, Modiňiba,Spahá četba, Pobožaost
29 Šemiřoté, Pobožnalíi k nejblabosl.Panně Murii,
Běcení neděl a svátků, Bázeň před lidmi. Jak
patrno z uvedených-themat, která krásně rozvedli,
jlou Dominikáni s uchem času. Předendky proti
mim brzy se rozplynuly a i ti vlažnější přicházeli
te zájmem poslechádat slova pravdy. Kostel byl
den na den přeplinén, 2200 kajícníků přistoupilo
hy sv. svátostem. A odpoledne dne 20. března při
průvodu s nejsv. Bv. Oltářní obrovský up žen
í mužůdokazoval,še Jebíš Kristaei vXX.etoietí
má vedle nepřátel celé legie neohrožených Yyzna
vačů. I kalže pán Poděbradský eúčastail se alav
děho průvodu a tím podal jasný důkaz, že pravá
Intelligence, vznešenost rodu a bobatství nejsou
překáškou ve vyzpávání sv. víry naší.

Násilsý čín sociálních demokratů
w Kestelel m. Orl. V továrně p. iratoehvíla
v Kostelci n. Orl. problásili zaměstnaní alóvači že
lesa počtem 8 „stávku“. Podotýkáme, že nemůže
o stávce býti ani řeči, neboť nebyli jsme te strany
c. k. hejtmanství o ničem vyrozumění. K vůli
jednomu alévači V., který domníval se býti zkrácen
na výděika, zdrábali se ostatní pracovati s proto
dostali řádnou výpověď osmidenní. kterouž přijali
a dodrželi.-Přibyviá zemslévač U. V.,'Mtojící též
vOrganisaci jehčh, přijal Sde práci. Byv od nich
upozorněn, že vedou tady boj, nešel také praco
vat. A6 když čádal u zemského sekrotariátu sló
vačů pro Čechy podporu. v..pozaměstnání a (chtěje
2 Kostelce odesatorati) téš podporaodstovní, byla
mu, č měl wa Bi nároky obstřááť v takovém pří

pá prosté odepřena a první neúplné vyplacena.etikož sde žádného mzdovéhosporu není, niž jaké
stávky a elévačí zcela bezdůvodně prácí opustili,
rodhodl se, -byv jefnáním jejlth příme donucen,
práki asstogpiti. ne 16. L m. šel alévač po u
koléčení práse s:gforedogcím a oba dra byli sa

ná přesAOr'icidůkladně. přivátání.OgpánicosaníEholsováli Vandítské přepadení těchto pracov
miků. Ženy jejich dotčeného ulávače atloukly tak
důkladně, až mesel býtipovolán k sděmu lékař,

byl poplván a zahrnut nedávkami nejkrab
ího kuiibru. "Celé tato szálečštost budo mít, jak
80 samo sebou rozamí, soudní dobru.

oto ln alóvač U. V. s organisacevystoupil. Myalí-li soc. demokratické děl
o, že si takovým brutálním jednáním avé 0
I postavenízlepší, jest velice na omylu. Čín

„ješt od obývatěletva města přísně (Odnusováe,
Stát: vtipěněla ma ©k. offborné

tibleovské úkole ve Dvoře Král. m. IL.
obtedí -se podétkem školsího -roku 1910—1911.

Mšaiéníobnes stipendie činí 40 K. Žadatelé o tato
utipenála nechť podají své šádosti u toditeletví
těto školy do 165.květne t. r. 1. Obledbéře no na
omy, kteří nejméně dvů lete prakticky při tkal
covatví byli čimmía mimo to pokračovací Školu
vůsobecnou nebo odbornou s dobrým prospěchem
odbyli, 3. kteří se mohou aspoš Žletou prazí vo

bora tkalopvatvívykázati,bos B ee ai pokračovací, B.na ty, kteří ao chtějí bez dřívější
praze v oboru tkalcovatví vzdělati. Blráší podmí
a vysvětlehí dodá řiditelství bkoly.

Různé zprávy.
Jed u Jedey. Za obchodníkomoruvČes

kých Budějovicích, v jejímš obvodu je 1,111.890
křesťenů a jen 12.969 židů, svolen byl sa od
stouplého poslance Brdlíka poslancem žid Moric
Steimdter.— Místo české Šaratice doporučují „po

kové“ listy židovskou vodu s téhož území,
Šlerovka. — V Krakově zatlen byi did JEegol

stein, který půjčoval zřísencím dráhy menší ob
Bosy až na 800 a 10009/,. — V Haliči je 70%,
velkostatků vrukou židovských a v těchže rukon
jest 550000 selských statků. — Vídeňští židé jsou
radostí celí bez Bebe, že dr. Lueger — semfel.

Z rudého kraje. „Hlas“píše: Zpustlost,
jaká je mezi nižšími třídamina Mor. Ostravska,
občas jeví se v hrůsných obrazech, buď u souda
v M. Ostravě, buď v přepadení klidného chodce
zlotřílou cháskou, buď ve vraždě a podobných pří
padech. Ba i do t sv. lepších tříd dere Be Špi
navý proud mravní zkašenosti. Dokladem toho bylo
dne 28. února přelíčení u krajského soudu v N.
J'ěíně. Na lavici obžalovaných sascedii: 18letý
Lud. Němeček, l4letý Jos. Maděj, 18letý Bobumil
Šimeček, 17letý Fr. Vilček, 19letý Boh. Kožušník,
l4letý Boh. Vašíček, jeho 17letý bratr Al. Vaší
ček, 16letý Al. Švejka, IBletý Fr. Sotornik. l4letý
Jind. Honajser a obchodníci starým železem šidé:
Isak Scblachet, Oziáš Reich, Jindř. Miogelgrůa a
Robin Bergofen, všichni z M. Ostravy. Miadíci
shora uvodení, vesměs synové lepších, spořádaných
roděů (jsou mezi otci jejich úředník, nadučitel,
lesník a pod.), kteří byli již přes své mládí opět
trestáni, utekli z domu otc.vakého do M. Oatravy,
eldoráda tuláků a slosynů, utrořili tam chachar
skou „plattu“ (rotu slodájekou), z betonového ka
nálu na Žofinské hati, kamš vniká z výbně hntni
příjemné teplo, upravili ei byt, odkud v noci vy
cházeli na velkó odvážné krádeže a zboží ukra
dené nosili do svého „hotelu“ v kanále neb je
přímo vozili a prodávali :idovským překupoíkům.
Cena ukradených věcí dossbuje tisíce korun. Jak
spustlým jeat zejména Bob. Kožušník, vychází
z tohu na jevo, že ve svá cele v trestnici novo
jičínské v úbora Adamově na spoluvězalch dopustil
80 Činu, jehož popsat nelze. Při přelíčení se spustlí
tito mladíci ustavičně tupé smáli a se smíchem
vyslechli i rozsudek, jimž odsouzení byli do vě
zeni. Pouse Reicb a Miogelgrfia byli osvobozeni.
A takových „nadějných“ mladíků je na Ostravsku
na tisíce a překupolků na stal — V M. Ostravě
samé množí se den ode dne noční útoky. V úterý
w 11 bod. v noel byl ve středu měste, blízko
parku přepaden opět jeden občan dvěma,chachary“
a těžce zraněn. Marně volal o pomoc. „Chachaři“
jej pobodali a prchli. Policajta nebylo nikde. Po
měry na Ostravsku stávají se v poslodní době
nesnesitelné, ale přes t> marné volá občanstvo po
nápravě. A toto ostravské buhno rozlévá su po
celém okolí. Tak ve Vítkovicích udál se v těobto
dnech hrozný případ nedaleko evangelického ko
etela: Dvě individua přepadla v nocí klidné se
domů ubírajícího dělníka, povalila jej na zem,
poplvala a pošlapala ho — a pak vytlačila ma
palci — obě oči. Po zvířecím tomto činu oba
lotři prchli. Nebožák pak byl salezen v hrozném
stasu na dilaici a dopraven do nemocnice, uvšak
zrák snu jiš aozachránili.- Oslepl na obě oči. —
Polsko-ostravské policii podařilo se zase v těchto
doech odhaliti akrýš růsných, práce se štíticích
individuí, kteráž kradla a prováděla neplechy.
Nasilím museli tm strážníci vypáčití dvéře. Ve
skrýši nalozeno mnobo dradených věcí. — Ta
kové věci dějí se v kraji, jemuž 8oc. dem. listy
poohlebují, v je „nejprobudilejším“ a kde poal.
Prokeš srým „Duchem Časa“ vychovává lid k „rov
nosti, volsosti a bratratví.“

práva somkromého jmění obcí. Dů
lešité roshodoutí správního sonda pro všechny
obce bylo vydáno B března. Konalo ae líčení o
stížnostech měst Prostějova, Litovle, Dobříše, Jaro
měře, Brandýsa, Loun a dolnorskouského Bronau
Daministerstvo nancí, jež uložilo městům jmeno
vaným, aby předložila listiny ve příčině správy
soukromého znajetku obecního k účelům spolkové
revise. Všechna jmenovaná města věsk předložení
listig odepřela, jakkoliv: jim to uloženo bylo všemi
instancemi. Město Prostějov zastupoval při přelí
čení goalsnec dr. Porek. Veškerá nezhodnutí: byla
eprávdím souďem zrušena jako nežákonná 1 tobio
důvodu, že obce při správě soukromého jmění 0
becních ústavů jsou na roveň postaveny osobám
sonktódým. Refereuten byl v. radá ryt. Popelka.

-JPevitprácovuisjeádzápadočeské
katolické mládeže budedne3,dubusvPlzni.

«

Ajesd badese odbývati v místaostech katolické
Jednoty v Dominikánské ulici č. 14 a bude trvati
celý dem. O půl 9.bod. dopojedne bude společná
mle oglé v kapli sr. v Eláštebe ffantid

kánidy. Poml av.ee konfcroncc .
Pořad apo Jest tento: Ykonoéě nc
organisací. 2. Ti Ů Založení výkonného

pro oni: mi západočeské,4. Afond. Ó každém bodě bude půl bodiny rozhovor.
Odpoledne bude manifostační schůze mládeše, ne
níž promluví některý s našich pp. poslanců, sló.
Nachtigalová a p. Špelina na themata o orgenisaci
mládeže. Večer o půl 8. bod. bude večírek napo
čest hostů. Sjezd tento jest počátkem hnutí kato
lieké mládežena českém západě. Prosíme všechny
orgenisace, aby na tento ejezdvyslaly své dele
Géty. Z míst, kde dosud organitace nejsou,
nechť vyšle se některý mladík, náš stoupenec. Ve
ledůstojné duchovní správce prosíme, aby delegáty
ověřili listioou úřední razítko nesoucí, neboť ke
konferenci nikdo jiný připoštěn oobude, neš dele
gát úředně ověřený. Veškerá dotazy, posdravné
dopisy, telegramy a jinou korespondenci přijímá
p. Frant. Špelins, administrátor časopisu „
Západ“ v Plzoi.

Třetí česká pouť do Lourd. V noví
nách oznamojí se z Vídně pouti do Lourd, ne mne

k docházejí dotazy o radu. Odpovídám tedy:
outi z Vídač pořádané jsou německé, kdo neumí

německy, pochodí špatně. Pouť česká a to třetí
konati se bude koncem srpna a počátkem září 1911.
Komu libo, necht tedy počká. Leop. Kolísek, farář
v Předklášteří.

Výměna kolkových známok vyda
mých r. 1809. Dle nařízení c. k ministerstva
financí ze dne 20. října 1909 č. 168 ř. z. budou
se kolkové známky roku 1898 vydané a s oběhu
vzaté, kterých nebylo užito, zdarma vyměňovati
odl.března až včetnědo 31. května1910u sklad
ních a prodejních úřadů kolkových sa nové známky
kolkové, šetříc při tom zákonných ustanovsní a
předpisů. Příeluňoá podání stran jsou kolku prosta.
Prodavači známek kolkových nechť si před 1. dub
nem 1910 vymění za nové známky zásoby známek
z užívání vzatých, které převyšují potřebu v mě
sícich lednu, únoru a březnu 1910.

Oprava. V dnešní příloze v 1. sloupci
1. strany na 34. řádce zdola vynecháno nedopa
třením za slovem „lidé“ slovo „naši“.

Opatrnost
starostlivé
domácí

paní

záleži v tom, že nežádá při nákupu
Kathreinerovysladovékávy Kneippovy
pouze sladovou kávu, nýbrž vždy vý

Mi slovné zdůrazňuje, že si přeje Kath
MĚ rcinerovu a přijímá pouze původní ba

| líčky s obrázkem faráře Kneippa, jako
ochrannou známkou, a se jménem
Kathreiner, neboťtyto známky poskytují
samy záruky za pravou Kathreinerovu.*

Veledůstejné mu
duchovenstvu s

slavným patrenátním
úřadům vovoleje «i depe
rměji veškeré kostelní nádoby a
paeimí a to: monstrance, kalicby,
cibáře, nádobky,patánky, pa
vvícny, lampy, kaditelnice, k
atd. své vlastní výroby, před
církovnim vyhovující. Staré ;
mět, opravoje v původní int
v ohni zlatí astříbří nebo protkdlo
platku sa nové vyměňuje. Hešové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázka íranko bez závssnosti koupě.
Vše se postid posvěcené. Prdce ruční.

Sbled vešborých slatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetěnů

madenek, abol nánkůy náranků atd. E Notářsképesinsy, úv jídelní nečiní ze stříbrapraxého
o „ i únkko všdynaJlndě. "s

Staré slato, stříb ro a drahokamy kupuje za nejvylší ceny

JAN STANĚK,
paslř a ciseleur

Praha L, al. Karoliny Světlé, čis. |



S2-cen1
jn el zimního pleteného i trikováhopánských vest, čepic, ebránitek,
kmet, dáčných kkábátků pletených atd. upra

vila firma

Fejgl 4 Byčiště
Hradeo Králové,

Divadelní alice

ručuje: Klatovské prádlo, jarní ves

4 daty, rusképřezůvky,hřebenovésoupravy apod. : Novinky kravat. “

Hněžské kelárky aj náproemky.
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kapní pramon© akonakuvek

koslal, parameniů
prádle, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách [nejetarňíhu
závodu v Čechách, c. a k, dvorního dodavatele

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

Tisíce uanávacích referencí a odporučení, —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotová zboží
k výběr franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PREE,
* 

Pohovky
všech druhů od nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné £. zv. spací, dále křesla kožené, zvlášť

umělecky. provedená (bez konkoreace).

Soubory
HHtrti+mM| všech drahů a olohů, -H+

Matrace
pérové, dále třídílné žíněné, afriková z dřevité vlny,

Slamníky
prošívané,trvanlivé.| rh

Rolety
patentní,samočinné, s výšivkami, rolety hladké

obyčejné.
Veškeré věci se zárukou přesně řemesliněprovedené.

Ceny velice mírné.
Písemné objednávky Be pečlivě a správně vyřídí.

dos, Thoř, Hradec Král,

Šob. úvěrní společnosí,
sapsané společenstvo s ručením obmozeným

v Hredol Králové,
u (proti Grandhotelu) :

přijímá vkladyna knížky

== za 4 až B% —
Úrok a to dle výpovědi.

OW“ Složnílístky na požádánízdarma. "U

Uhlí 2 a
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ÚsporyV Upo.zvíťaty

eJOSEFJELÍNEKV HRADCIK
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esvédčítese,žeanila

| Mešní vínal:
Ng důstojnější Biskupské konsistoriumi ové ověřilo mne dodávati

pravé přírodní vína k obětem mše sv.
vám pak a zasílám v soudkách od

25 litrůvýše: L'ssánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litrpo 60, 68, 72, 80, 90 hal. a

výše franko na každou stanici,

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

um W HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

u
"

Založeno r. 1803.

„ "SPECIALITA
"pravý ústecký, po mnohá desftiletí vy

hlášenýšalndečnílikérpodty

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto

občeretvující prostředek doponkotný

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

-PŘÍJMUTÍMOŽKOPROVÉSTIVKAŽDÉHODINĚVEČERNÍ

ENŮ

pás
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Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, mejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesné ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

Tamtéž lse dostati: baby velké i malé, pravé
tarec. činele, basy, čela, mandolicy, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec vekeré hud. drobné potřeby. Struny nej

lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkémvýběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen I
č laděné drahy. Pro slavné obce a spol :

abay, trabky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správkyse rychle vyřivují.

Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Oarkander.
Napsal Vilém Tihelka. Straa 83. Cena pouze 8 hal.

ObjednávkyvyřídíEBiakupská |kníh=tiskárna v Hradoi Králové.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frazo.cogmacu.srěmekéslivovicejakoži pův. jam
rumu a všech C3 nejjemnějšíchlikérů v cenáchnejlevnějších.P. ům obchodaikům a
hostinským povolaj se zvlášť výhodné ceny.

i RDNTER
pohřební ústav
: a zasílatelství :

Hradec Králové,

mm ICupiocí za K 1-70 důkindný oplo wm
»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.
Objednávky vyřizuje Bisk. kpihtiskárna v Hradci. Králové

Bohatý sklad
knih, hudebnin
:8antikvariát :

e

východočeské knihkupectví

B. č. TOLMÁNÁ
v Hradoi EKrálové.

ORP* Zásilky na venek franko
připoslání peněz předem. - 

Sesnamy zdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.



ch roshi
mi proudy všech odvětví kulturní práce.

květnu r. 1908 vyšel první svazek nové
revue, jež originelním písmem nesla se obálce
název „Meditace“ a představovala se jako čtvrt
letník pro umění s filomfi, Hsený Vilémem Bit
narem, dr. Josefem Kratocbrilem a Eailem Firle
Pucovakým.

Silný svazek tee překvapil mile a radostně
jen sličnou svojí úpravou, ale svláště pestrým,

bohatým obsabem a vnitřní hodnotou otištěných
prací. Nebylo bez výsnamu, že v čelo ovaska
položen Článek jednoho se spoluredaktorů, dr. J.
Kratochvíle, nadepsaný „Novoidealism“. Autor po
ukazuje v ečm ua zajímavý sjev, že dnešnímu
lidstvu až nestačí f losofická soustava materisligma,
směle popírající Boba i duši a oznávající jen
bmotu a síly, že hlubší dacby nemůže uspokojití
ani směr diametrálač odlišsý, spiritismné a theo
scfie, a proto še hledají pravda uprostřed ahledí
vyrovnati porušenou rovnováhu mezi říší smyslnou
a nadamysinou a etanoviti přesně meze oběma
těmto světům, přirozenému a nadpěirosenému. „A
tak jsme svědky za daešních dnů onoho charakte
rlatického úkazu, še zatím co masša prostředních
umělců snaží se nejhrubším spůsobem pokáleti
obras Kristův, opravdoví, Bohem inepirovaní bás
níci a umělci uklánějí se před Jeho sv, jménem,
at jest to již mystický Haysmana, či nábožensky
sanícený Coppée, neb konvertita Jorgonsea, náš
Zeyer sebo bluboký sochař Bílek, s za nimi, jako
typy svými, kráčí celá řada literátů a umělců,
Kteří všichni čerpají z hlubokých pravd a krás
náboženských motivy pro své umělecké tvořeaí.“
Tento prond myšlenkový ve filosnfii a toato směr
v omění nesvati Ise movoideaksm. | Autor, vítaje
snaby toboto nového moderního hnat' ma všech
stranách a u všech kultarních národů se vysky
tajícího, jemuž i lísty Meditací budoa otevřeny,
nechce vytvářeti nový Světový násor, a'e výslovně
praví: „Vystupujeme již s názorem hotovým —
pod světlým praporem Kristovým. Chceme však
nové kulturní stránky malózatia ukázeti v křesťan
ství, chceme smělou eynthesou spojiti exaktaí vědy
duševní s učením Kristovým, nové chcemo sapáliti
obně na výšinách umění, mové chceme otevříti

repektivy duchům lačaícím po pravdě a kráse.
eškera činnost lidskou dob dávných v doby

dnešní slediti chceme v mohutnou harmonii a 14
buráceti tak kosmickým hymoem v duši dnošaího
toašícího lidstva: Zduchovněme všecky obory čla
nosti! Tichými meditacemi, ladnou syathesou
opějmo za ideálem dokonalosti a krásy — — —“

shromážditi četnou řadu spolupracovníků, literátů
a umělců hlásících se k světovému násoru kře
stanskému. Přispěl do měho vedle rodaktorů

samých Evět ne zvučných až jmen, jako Jindřich Š. , Sigismund Bouška, Kaver Dvořák,
František Leubner, Josef Vinař, dr. Karel Vrátaý
a j. k nimž přidražili 8o nadšení, většinou mla
diství pracovníci, jako dr. František Hrachovský,
Jaroslav Hrubae, Rudolf Linhart, Emanuel Masák,
Žofie Pohorská-Šebková, Ladialav Zamykal aj. a j.,

buď prácení vodními neb výstižnými překladyz Roberta Zajčíka, Theodora Anbanals, sv. Kato
řisy Sienské, sv. Terezie de Jesu, D. G. Rosset
tio, Koavera Meška atd.

Meditace vytkly si již ma počátku pravidlo
podati každým svazkem dilourčitého rásu, přesně
vyhraněného cbaraktera. Druhý svazek isoval
krásně tento úmysl. Věmován byl zcela vybraným
plodům umění duchovního, mystice latimské, ro
mánské, germánskéi české, staré i nové. Byl to u
nás literární zjev, bysl to bohatá anthologie
s nejaladšího umění všech křesťaeských dob, s my
stické prosy i poesie veršované. Ředa českých
básníků uložila ve svazku tom ukázky své du

S Bl věnovalpřátelůmModiistr Bílek věmov tací vzácný
mystický traktát, reprodukovaný na 19 litografo
vaných listech osdobených kresbami. Duch a ním
zpřísněný, Bílkův přítel a vydavatel jaho děl, kněz
Jakob Deml, uveřejnil ta mystický dislog „Prorok“
a jiné práce původní, překlady s úvahy. O mystice
samé a její dějinách rozepsali se dr. Kratoobvil
a dr. Alols Lang. Následovala stkvělá řada vý
tvorů miláčků Boších, sv. Toresie, sv. Jana z Kříže,
av. Kateřiny Bienské, ov. Bonaventury, sv. Mech

tildyz Helpeda,sostr BT Magdoburské,
(v. Eidegardy, Boy: Podivahodného,Hamona Lulik, Taulera, Angela Silesia, pak Nova
lice, Mietrala, Jórgensena a j.

Třetí svazek věnován byl krásné prode a
poesii domácí, české. Obohatili jej mimo autory
v I. aIL ovaskn již uvedenébezaámisvými
svláště Jaroslav Vrchlický, Ahasver, Jan Kárník,
Marie Kavánová, Julius Al.Koráb, Václav A. Mo
kovec, Oldřich Novotný,Fraatišek Odvalil, Adolf

Bajnoc a j. Krásnou i FraztišekJaroslav Da AntonínHrůze, Miloslav
Javorník, Váolav Ločaa a aloviaský spisovatel
Kaaver Meško, jehožjemné „Meditace pod

Ve čtvrtém srazka Moditací sachycema lito
ráraí a umělecká kultara německá. po
sětnost věnována Richarda Kralikovi, po

cházejícímu, vyuškejícíma H:erárnímu typu v 000

tn přtrnjm, mámvhdhkáuvrt ŠÍpo
měsíčníku Gralos udraženým v umělecké bratretvo
Gralbuad. Dr. Josef Vinař napsal do toboto svaska
obšírnos stadii o Eralikovi © jebo snahách jdíle,
iš doplnil vhodmaěřadou ukázek s jeho eh

jckých keih. Vedle Kralika zastoupení M

Bertové,Krištof uher Hoery Borrmena.Vvřinec Krapp v překlad basvero a
dřicha Novotného. v

Ve všech svazcích Jiteratuřekrásné řadila se
důstojně po bok i vědecká. Vymikaly tu svláště
články dr. Kratochvíle, Václava Laaiaše, dr. Jos.
Al. Opletala a j.

Nemenší péče mež umění slovesnému věno
váma i části obrazové. Vedle sminěné již práce
Bilkovy a umělecké výzdoby celébo druhého svazku
od téhož mistra dlažno se smíniti o spoluredaktora
Meditecí malíři Emilu Pacovském, jenž vyzdobil
revui titulsím listem, záhlavími a vigaetami a
pilně přispíval do ní obsáblejšími studiemi i drob
nými referáty o nasění výtvarném. Pravou ozdobou

prvého ku Meditací byla čtyřbaremná repro
dukce překrásného Pražského nokturna od Stret
tiho a Matyáše Grinwalda.

Mičením aelze pominonti též rozsáhlé a bo
baté, obsatné a informativní rozhledy po filosolii,
hudbě, umění výtrarném, divadle a literatgře, jež

plnily všechny svazky. Tak novýpodaik literárníjiš v prvním roce svého života jal se uskutečňo
vati své vážné a šlechotné intence a vzbudil tím
velké a oprávněné naděje do budoucna. Dříve
však mež první ročník Meditací byl dokončen, vy
davatelstvo vidouc, že snahy jeho potěšitelné so
ujímají a vzácnému porozumění těší, uposlechlo
výsvy s mnoha stran prozášené s proměnilo rovni
v měsíčník, v němž svědomitě ae přičiňovalo o
realisování svého programu pomocí četných spolu
pracovníků z ročalku prvého, jejichž řady během
r. 1909 ještě vzrostly.

Přehlédneme-li jen zběžně obsah drubého
ročníku Moditací, radostí a pýchou naplniti nás
masí překvapující bohatství článků, stadií, belle
trie a poesie od vynikajících autorů, zdařilé u
kásky umění výtvarnéhoa pečlivě nestavené roz
bledy po filosofii, výtvarnictví, literataře, budbě a
divadle. Nelze vyjmonovati všech prací a jejich
tvůrců, jen tak listajíce v ukončeném ročaíku po
tastavujeme 8e u větších prací krásně prosy od
Baaro (Sám), Bobumila Brodského (Volné perutě),
Boušky (Řích),Adama Chlumeckého (Masopust na
Horce), Josefa Šacba (Život je hořký), O M. Vy
skočila (Havířská legenda) ; u cyklů básní Abae
verových, Karla Babánka, S. Bonšky, Arnošta
Blama, F. H. Bukovgs, Františka Dohnala, K. Do

M. Kavánové, Oldřicha Krůčka, Václava A. Mí
kovce, Josefa Mottla, Oldřicha Novotaého, Ra
dolfa Stapavského a j.; au stadií Alolse Spisara
(Sratoplak Čech), Viléma Bitnara, dr. Josefa Kra
tochrile, dr. Františka Hrachovského, Jaroslava
Hrobana, dr. Aloise Langa, V. Laakaje, Emila
Pacovskéhoa moohajizýth. C

Obrataí překladatelé seznamují nás i v dru
hém ročafku s vybranými plody znamenitých spi
sovatelů všech kulturních jasyků, jako latiny, aa
gličiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, pro
vengalštiny, ruštiny, polštiny, alovinštiny, lužičtiny,
němčiny,dánštiny baj čadětiny.

Umění výtvarné čestně zastoupeno reproduk
cemi Bílkova pomníku Beneše Třebízského, Svato
jiřaké ulice od Viktora Foeratra, krásnými dřevo

2 Annie Hailičkya Emila Pacovského,půlitograSi a leptem Jana Komůpke. Z umění
sahrasijního reprodukovány obrasy (iotta di Bor
doso-a -Pyvig de Chavanges.

Také nové rubriky v tomlo ročníku otevřeny
Lidskými dokumenty“, jež plloě soášel dr. Alols

laag, a „Slovanskoa blidkou“, již hojaě zásobo
vali zajímavými správami Jašek, dr. Fr. Hracbov
ský, Jan Kárník, Masák, dr. FramtišekPřikryl, dr.
K. Vrátaý atd. vůlmajíc si zvláště idey Cyrillo
Motkodéjské.

u

nosti blavního redaktora Viléma Bitaara peerMeditace těžký úkol, po němž katolická intell
Geacetoužila, seskupily kol sebe široký kruhvy
školených spisovatelů a za slovo vzatých umělců
a tina nadějných adeptů, mladých, ale sanícených
a borlivých sil literárních, a staly se nádhernou,
representačaí katolickou rovuí.

A že 8této výše nemíní oentoupiti, naopak
devytrvale kráčoti chtí kmetům ještěvyšším, o

tom lzejedl převěděů p hemdvoučíseltřetíhoročatku, terno nezná, objednati může
v administraci Meditecí v Prase-Libní 444. Bora.

Herbonova filosofie ©umění, ken
ftekčních obchodech, náboženství

| ©pelotoči.
Všecko dohromady ten moderní Sokraies

mistra k větší cti s slávěMasarykově promlavil
veřejnil vjednomfenillstonu 12

českého-člověkaMacharaI.

sků místo u „Cesu.“ Aby60Herben nosal
POBEL,dí úloh braí čo

v y
al arktokratický dechMasarykův,ani jeho

Gesto, smi jeho sportnesmí zapadnouti vzapome
matí. To by bylo velikým hříchem "na české bi
storii,aškošv o zasloušilém dru Brálovi aopíle

Čas“ skoro aic. UZ od kovy led (1.

Dřezna)Jest dvacetdní , m ee arykem. Uvořejšují se v něm tě gratulace,
dk „ kárá ae list, který napsal málo nád.

Rosaml se, že tohle v příštích časech murí česká
mládež studovati tak bedlivě, že jí nezbude čavu
ani na studiem třicetileté války.

Herben vyhledal s úslužné vděčnosti ty de

kapomně ohni jako umělou,» kpromněli. Ličí ou pro
jiné skutečnéa irokb slavně učencesoní r „Casa“

A dnůaboe děchnezapomenotelnýchl s

arnek!"Řekst váza, dojsem od počátkuvPNMasarykovi posnéval umělce, nmělce sakukle
ve Slozotu, a přece umělce opravdového . . Víme,
že rozumí budbě ... Výtvarnýmí umělo také 00
zabýval... Ajá pravím,še Masarykje
mobstným umělcem. Kdo četl jediné jeho dilo ©
slyšel jedinou jeho řeč, soměl by o tompoby

bovat. (Aoo; vědyťve svém spisku„o oenepolenském uložil svlášť významnou b faa
tasil o příčině umrti Anežky Hrůsové.) -Nemapsal
díla uměleckého, ale ve všech (!!)jeho dílech jsou
umělecké záblesky. (Zvláště v „Zrcadie kateche
tám“, do něhož jsou vkousleny kněšské denne
clace, které vůbec se nepřihodily.) Jeho projevy
unášejí jaku díla velkých amělců. (Ten fotrorský
nvétivotopis, uložený v mínolých dnech v „Ússe“,
takó?) . . . Nejsilnější stránkou toho jeho umění
jsou karakteristiky osob. (Taué pravda; pokudmů
někdo pochlebuje, potud ho má Masmryk 12 vel
jého muže; jekmile věak si dovolí pronésti samo
ntatný Úsadek, hned v „Čaše“se osvouprohlivé

y.). . A jiná vlastnost nměleckájsoujeho
o (es př. katolíky nazval „černoubazdoa“
takové epitbeton svede věsk Ýéna s Podskalí
taky). . . Mohlo by se Masarykovi líbit umésí,
ktoré se podobámodaímkoafekcím?. .. U 

kteréjeJen forma7 K mohonsdebitjean divou u... My pro
umění, protože o věci noužitečné a a. Tolik
oté konfekci ateď onáboženství.U: 6ollání

Masarykovo a potřeba jeho plyee u z 04boženství. (Zastavit stát
„největší český

*

přemety; pravda-li?Jak sračné ne vymrěťoval
tento knečukový velikáe z jedné houpačky ma
drahou, to bylo důkladně popsáno ve Vlčkově
Osvětě“.Ian — £ mělec. Teďteprvo sa

pánev ve „takty

Vedrt jee v tom ali daléko obrataéjšíúož
Sokolové. Herbex musil přibratí k vyzkoumání taj

uměleckých kvalit svého mistra | voletoč.)ných

Sán. vi kogrnjo vanýchBobolů,
s al jsempoznal, Sorof. ua oričiělem čety. (Odjinad as to nejvěrnější paaoš Mau
rykův medověděl?) I tyto veletoča souvisí s jelo

Prof. Masaryk jezdí nypí na veloci

sa prá pytlákom; hlotorickje, že me Slovensku střílel médrády.“ (L

leky historický objev s doby přítomné! Ta bepodle všeho oduchý dotaz u největšího

. P í se vším vědeckýma

:
ale rodí ocholené

bynodcípaní ohonHi"80kaematografenoucí zaci o kinema

„Pnorake sa Jeho Fečích jeho poslaj,úyšte jeho aloraný hlas a především
naty jehopodivuhodnéruce, jakOnrukama

před posluchačů modeluje,

vědy na prorážka).

Kz

i
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příštím ohm užje ulešen. Aťse k
hemprodukci. n mohli
klopýtnoutie česká historiebybyla bříšněsne

zoe,r JAŽIÍPRI ČESKÁ
edbocnáaha.
společnost pro

Hospodářská hlídka.
Otáska vyvozeníbosenských kmotů

rozřešena konečně takovým způsobem, jak zi to
přáli všichni přátelé zdravého hos óbo a
sociálního rozvoje přivtělených zemí. Začala ovšem
strašiti losi saložená ary bosenská agrární
baaka, která měla provosovati vybavování bosen
ských hmetů, za kter účelem — bez avolení
parlamentů a delegací — opatřena takovými pri
vilegiemi, te to musilo vzbuditi v celém Rakousku
bolovou bouři nevole. Ale vyjšszijo Be zase. C
safským reskriptem rysloveno přání, aby státem

„saručené dobrovolné vyražení kmetů soublsené
s velikou dělešitostí tohoto způsobu výkupa pro

vádělo se bodoacně výhradně ami k tomustísenými vládnímiorgány6 použitímsemaských
prostředků. Společnému feaně. ministru Boriasoví
Wloženo, sby v tom smyslu vypracoval předlohu
zákona určenou příšlímu bosenskému sněme. Tak

-90 přece stane die přámí přátel obyvatelstva za
braných semí

Hozettntnkchova pot debytka. VY připědá azní 1 k Gpřet
bravu okrouhle na 10 obyvatelů, na Moravěna b,
v Haliči na 6 a vevšech zemích na říšské radě sa
stoapených průměrně také na 5 obyvatelů. V se
mích u ch připadají však jiš meÓobyvatelů
3kusy; + Německapřipadápřibližnéka 8 oby
vatele 1 kus. Poměrně nejbohatší semi v Evropě,
pokud ce týče vepřového bravu ku počtu obyva
telstva, jest Dánsko so svým rozvinutým mlókař
ským hos a másleřením, kde připadá
na 100 obyvatelů 60 kusů, tedy jit na 5 obyvatelů
3kusy.Přímopřekvapejícíjsoupoměryna našem
pražském trhu, který jest největším konsumentem
v naší zemi. Kdeštona našem venkovějakž takš
stačí vepřový brav v domácím našem zemědálství

pěstovaný přo obyčejnos apotřebu, jest dovoz
"domácích prasat na pražské jstky tak nepatrný,
že by Praba sobě bez dovozu cisíbo zbožítuto tak

úplně odepříti. Ano i hc
ala, se v Prase do nzonářskéhozboží

přídává, dodává taktóž většinou Halič a jsou tím
dobytkem, ponejvíce samými sakrslými kusy,

é trhy na jatkách téméřsaplaveny. Nejlepší
náš jatečný dobytek blsvně ze středních, východních

d

É;
„a jišních odchásí na dobře sorganisovaný
ví trh, kde máchásí dobře platící kupce.
Město “p ícím okolímspotřebaje samo
již ayní ročně půl milliona vepřů, 4 nichž toliko
as 25.000 kusů jest domácího původu; jest to mej
výmlevnějším dokladem toho, že jsme uj dosad
důležitého tohoto odvětví naší hospodářské výroby
dostatečně nověímali a ureřejněné cifry samy VO
lají po nápravě. Ovšem nutnotaké, abycelý chov
vepřů a výroba masa byls řádné organisována po
„spůsobu dánsxém.

v bocp. stanice přikrál.čer.
tem.střed.bosp.školev Chradimiprovádíroz

kodnotu oařva (dle čistoty, klíčivosti ij)
A choroby zaslaných jí vzorků rostlin a uvádí
po případě i ochranné prostředky proti těmto;
provádí i rozbory půd (sejména stanovení vápna),
tosbdgy strojených hnojiv, rmiv, bahteriologiché
' vod a j. Stanice provádí pokusy s pé
stováním mových odrůd hosp. plodin, jakož i po
4 podrobné

v jiných než„bo u eh směrech poskytovatipp. bpapodářům vy a M “
, badou-ji

Přáotanyk oradoné iaaicl obracet, jakož | bu.

Čiaí
ji méněúrodnou.Trouchovitépoleje valicekypré,
sypké avlhké. To mé za následek, še obilnisy

mrsají, cbilí saadso lehne, rodí 6emachoslámy,
a "urna máloa“hiké. "Kde je v půdě

típinažti,moznáze hojhadrn Ae mohlév
se hrž více prompějeve. hnojenímTaké slinorází se v takové půdě dobře «s

E

s jabloně, 10proc. roztok ma alivy a
ovoce.ta mějcemí o

i, aby borek se odatranil, načež se dobře
ou Bilným rostokem karbolinea. V jeseni po

uší lista a s jerapřed rospukem postřikojí
my a koře 1ogroc. roztokem.

Amerika udrašovatolkou. Amerikase
mmučila točit orětem! Dříre bavinu, obilí,

Jej, mano dávala za babku a stlačovala všemu
£88ypo calém světě—ted všakod několika

Jet jde v čelovšema zvyšování cen. Obchod velký
a prvovýrobci jdou ta ruku v race jako po dobodě.
A tak vidíme
drabým obilim, drabým petrolejem, masem
— tak drahým, že domácí kossumenti se bouří.
Errepětí sgrárníci, kteří dosud se starých dob

ki
váĚ

sa dnešní dobrý trh mají poděkovat! — V Hosku
petrolejáři bakjaští od čtyr let pochopili výtečně
americké úmysly, a snažší oc jíti touže cestou. —
Rusko má od bakinských stévek a požárů tak
trvale drahý petrolej, jakého nepamatuje. A výroba
není menší, než bývala sa laciných let.

Pernchy jater léčíse úspěšněcitrozorou
šťávou. lávase 2—8 oltronů se vymačká, pro
cedí a pak rozředí vodou tak, že bez slasení lze
jí požíti. Léčiva to plje ne na lačnýžaledek ráno
před snídaním a večer před spasím.

Paramenta.

Ignáce V. Noškudla syn
(protokolovaná Úrma)

svůjosvědčenýaČastovyznamenaný

praporů a kovového náčiní.
MCenníky, vzorky i roucha hotová ma ukázku i

" na požádánífrankozašlou.

Niinsnátn
ea
anelových přikrývek,

krásných, nejnovějších vzorků a modních barev, hedvábím

Jemovaných,majícich zoelapepeíné, sotva znatelné akvrnyjemod vody.Přikrývky . bes odporu pro každou

lepši domácecet ka vánípostelí aosob,jsouvelmi jemné, teplé a pevné, 180cm dlouhé a 180em široké“

Zasílám dobírkou 3 kusy fanelových lem. přikrývek za 10 K,
4kusynelemovnaých se... AIK,
hospodářské deky šluté neb kostkované 4 kusy sa 112K,

skvostnéplyšovédekydo kočárůhk: boy . . 18Prožívané, vatou plněné ky, o so těpyticí,
nádherné, bledě m neb bordeaux, 2 kusy za 14K.

Krásnésilnékoberce1Umetrůza 2.10
Kašdý p. t. čtenář tohoto insertu račiž s důvěrou

objednati.
Adresa:

R.Belzarg, torýrí skladvSelmiol, Čeciy,

Jáložna v Hradci Králová

úrokujevklady 4*/,až 4"/,*/,lo výpondi,
Veškeré půjčky sa nejvýhodnějšíck podmínek.

PrmníčeskýLatelickýzárodmeVlčal

František Ruber
Dílna ku vyšívání

ma zhotoveníko
SN€ stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkovýchprajo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovónádoby,kříže

atd
Vídeň,

VII. o., Kaiser
straase 6., vedle La
saritského chrámu

Jan Kryšpín,
J Sylvaterův

synovec, nástupce)
A

.P

A A A

í VPKONIA +A
)

A

X

0a
lu P DE AŠ h

a .. A M K , é z išího 6 ZÍ
sílémi, vsageními.

Vodkaré ,skizuyiodbornárada bezplatně,beze
vůl závaznosti ku definitivní ohjednávoo.

OP> Nosčetnáveřejné| písemnápochvalnáuznání.<
Založeno roku 1886.

900000|0000l0000|000000

h

k oka
JV,

lulu darokáho světla



———ó
Doporučujeme———=

zápůjčky za výbodných podmínek,
prodává a kupaje u

cenné papíry. Z venkovamošnočiniti
vklady složními pošt. spořiteloy, které

zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revist Jupak záložen.

Založeno r. 1850,

Vyznamenán státní medaiiii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujese

první amojstaršíodbornádílna pasířská

v Hradci Králové č. 83..
k zhotovení veškerých ke

nádob zs ra,
bronzea jinýchkovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

lího provedení, v kašdém
vnorku Aryze církevním slobu.

Vše přesně, čistě a důkladně
ahotovuje te v mé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvď práci trvalou a
uměleckou za cenypřiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo

Baapekoa Milestí reride
« viní nádoby vohni

stím sa cenyvělie levné,
Veškeré opravy nádob ko

stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

le zasílám jen posvěcené.

klan os aPhukl franko
Chuděim kostelem maknonevplácet bez přirážek.

SMY“Sta odporašeníačestných usnází po ruce. <
Prosímveledňetojnéduchovenstvoo lnakavoupřízeš

a důvěrazávodudomácímu.

SpolkůmGoporučeiirychléwlevnéprovedení

z EN stbsitty Ř(di B diilosssšy
ji M © KEPEEELÍps A opaA08
Ejdřšní

Předotnávyznamenáníaau

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj velodůstojnému| ducho
vomstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlscování

oltářů, kuzatelen, : cest
"i veškerých ebrámových předmětů,jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
1+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a rozpočty zhotovují úpleš bezplatně ak ústnímu j í dostavím ge na požádání taktél
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzové
státní medailie z výstavy v Pardnbicích.

ORP*Závod založen r. 1808. “"ig

Gráfova kostka
velejemná

za Ghaléřů

AP" 10 kusů sa 60 hal "SM

Ku čelení sontěži zavodená

Gráfovakostka 5 hal.jemná“ za
předětí daleko každou napodobeninu, o čemž
jediný pokus přesvědět!

R. STEYSPAL, zeřtovým,pošty.

dlanší náhylak
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu 

na prodej
v továrně fy,

KY,Skuherský, Hradec Králové,

—

- soukenník

v Rychnověnad Kněžnoux
zoční naRon vždy

tony kolokaoelnovějšíchdraků
viněných lásek

své vlastní výroby, jakož i tu-i cizo
. zemských.
Cetnů muměNÍ zvláště z kruhů tele
důst. duchovenstva svědčí o pectivé ob

X slaze mého ryze křesťanskéhozávodu zadobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosími, nan objednávku na

Xretlomné látky na taláry.T4žnm.gphláyyboszvýjenkoje
908x G8- G0b

X

JAN STOUPA V PRAZE,
——— Jindřišskéu. 1.,

. -+ děporačuje: .

Zolenséskládacípo- šalnsné saysl alky
seleod- -E T oné usnočaítašky

želesnéskříňovépo- oi.. „K0
stele sádíl. matrací— železnéstojany “od... .K3— dstyod. K1
Úplně zařízená lůžka od K38 —.

Skládací polnísedátka

dabrodnítályltk,
„K I—-Od

zahrad. klád. lenoskyod K 6
nabradolpatentní avi
" novací zástěny K 96.—

Úplná zařízení nemocaie a dobročinných ústavů
28 čemy zvláště výhodné.

3000666606063G00006GG6E

obehodní zahradník

Pouchov uHradceKrálové,
dopornčoje k jarmímu období

své bohatá zásoby rostlin do Za

hrad, za okna, sap- na balkony,

Veškeré práce vazněské ve vkus
ném . rychlém provedení.

- Všechny práce v obor
zahradnický spadající.

Obsluha přesná, ceny mírné.
Starý osvědčený závod.

zahradnický.

Převzeti závodu.
Dovoluji si velectěnému OobecenstruzHradce Králové

i okolí oznámiti, že převzaljsem oď panaPrántláků-Berana rinomováný, od roku 160 jtef

závod kožešnický,
který nadále pod firmou

Frant,Beran,ná Váblkru.
modní košešniotví.

v Hradal Erálové - Velká podsíů,
póvedu.

Oplnjéne©své dienholeté skufonesti na
bytévotině,zejménav největšíchnárodech
Paříže a Hew-Korku, že budu hleděti
v plné míře vyhověti všem přáním P.T. zákaznictva.

Zárod avůj jsem resfářil a opozorňuji zejména
velectěné dámy, že na akladě budu míti vědyvelký. výběr

nejm šího důmokého golnstorního sboší
košešinového, jako rukávníky,golievšehodrahu, čapky
atd. Žakely zhotovují dle míry a vybovím jistě v tomto
směru vkům velkoměsta.

čt pro pány zhotovují ikežlehy iněstekéí ce

nova khotov n. nk co nejpřesnějiasakásky

tryjlcíahlada Hlobonkůjsemrovněžza
(a mohuja všamimodernímitvaryklobodkůch.K nastávajícíjarní.mfsoně doporu

feiněr rgpi ori akladrůvných:úagiléhých.

taatd.němém „přesléto sa mírný„poplatek

k“ , žetev kaldémrění pěíšinimabek
sov s

"všem Abhášaskahosi,dosáhnem.
| pš 98nd rodo0 [o mebe přenosu(E Vdě Todlkené . id



© Příloha

. V nářlantlckého sluace. Takovýnázeř
nese brožara dra. Ferdinanda Černovakého, véno
vená J. S. Macbarovi. Stručně a vystižně v ní
jest vylíčeno bláto pohanského Říma, strašné, zví
řecí pepravosti pohanských císařů, římské zotročení
ženy, boborovná pýcha římských vydřiduchů atd.
Až Jrevstydae v žilách, čteme-li, co o zpustlosti
předních Římanů (i básníků) výpravůjí sami po
banští současníci. Ceba 1Ď hal. ; za 20 exemlářů
franko 2 K 50 h. Dodá knihkupectví V. Kotrby.
v Praze 198-1.

Kulturní jiskry.
-“ Příčina ubývání lidnatosti ve Fran

elit. Ačkoli ve státech evropských akoro imabem
obyvatelstva tnačně přibývá, právě v „nejpokro
čilejší“ a nejučenější odcírkevnéné Franeii domo
rodých Frencouzů obýrá. „Journal officiel“ze dae
26. října 1909 sassamenává brozné číslo: v pry
nich šesti měsicích roku 1909zemřelo ve Francii
o 28.000 lidí více, nežti se narodilo, to je, pozna
menává člen Inotitatu Mi.de Foville, jakoby Francie
byla za půl roku ztratila celé město s 25.000 oby
vateli. V městech sice ještě trochu obyvatelstva
přibývá, ale vankov ne odlidáuje. Z 87 departe
mentů francouzských v 58 ubylo obyvatelstva.
Ačkoli v sousedním Německu a Belgii obyvatelstva
rýchle přibývá, nemá Francie dosti lidí k obsta
rávání obchodní doprav, ; v průmysla jest Francie
daleko za Německem, ješto schází doslatečný počet
pracovníků. Francousská Akedemie (třída pro vědy
morální a filosofické) při tom strašném stavu vy
pssla cemu na nejlepší odpověď, pročse smenóoje

porodů a jské jsou jeho následky. Jeat
ovšem vlastně dobře snámo, že materialističtí volno
myšlenkáři nechtějí míti dětí už s bmotařské sá
sady. Obtějí užiti hodně světa aami; po smrti dle
jejich mícění cic není. Nač by si tedy kazili život
evizelnou starostí o potomstvo? Jem se vyžít! Na
výzer Akademie sedlo se 223 , s nichž ná
hodeu aci jedna vepokládá a narozených
dětí za nějský úspěch pro republiku. A Charles
Gide, uzivergitní professori člen Jostitatu H. Joly
Beela:otevřeně vyznávají, če vymírání Francie-jest
hlavnězaviněnoúpadkem. náboženskéhoducha.
Ch. Gide pie (v „Le dópeuplomentde la France",
Párie, 1909 str. 83.): „Přinedostatkuvlastenectví
byla ještě jedna alla, ješ až dosud jevila se dosti
vydataou, aby udržela přirozenýběh. počtu porodů:
to: bylo náboženství“ a dodává, „álo přikázání
elrkre dave nejsou skoro vůbec ve Francii alyácna.“
A Joly (v téže knize str. 196.) praví: „Naděje
v žívot věčný dovede alepšiti i toto časné pro
utředí. Toť jisto, še duch náboženský zvětší při
bývání obyvatelstva“. A dodává: „Nechťse ponechá
tedy tomuto duchu nábošeoskému jeho svoboda,
svoboda úplaá, a následkem toho jeho životnost:
om přirodí plodnost do rodin, jež tvoříjednotlivos,
kteří tvoří etát.“ Tedy sami neklerikální učenci
vanávají, fo márod vymírá právé pro nedostatek
náboženského cítění. A Gancouzaký „pokrok“ toto
vymírání zastaviti nedovede, ač světská učenost
jest ve Francii tak vysoká.

: Nejlepší lidé čeští. „A já se mohu
chlubiti, že nejlepší lidé mých časů jsou přátelí

mými.“ Tak pělopi péro Macharovov předmluvě k „Římu“. Kdoví, jak rád se Machar
staví na vysoké chůdy, jem M6ú.rpně této nafou
kané frázi usmá:. Co však ještě nadto k «
humoru spředly synu Heliovu čtveračivé Sudičky!
Machar ae líbal po napsání své olympské před
mluvy s Kudrnáščam; jistě tohoto muže pokládal
tedy za jednoho z nejlepších lidí. Pojednou hro
mová rána: Kudrnáč se oběaji, protože demokracie

ma pnopřešlaz „vypazené baby (bámický terminMaoharův) do duše a ardce“;
kého lidu. Známo, jak borlivě s6 zastával Machar
famatického profesora Judy, který svým výrokem
o náboženství jako řemesle a obchodu potupil drze
a hrubé náboženské ideální vlastence vůbec. Brzy
če nkatovalo, jakým jost Juda pokrokářem,tak že
sám pokrokářský tisk mu dal z literární zdatnosti,
zsámku nedostatečnou. Nyní dne 19. března otom,

velíkánů“ napsal moravský „Ječmínek“: Prol.

běn Jehola (tak ze Juda „pák 6saplentem v mor. NovémMěstě,Pofádalase teh
v hliském městě Třebíči výstava rakopisů česk

na toi I přijeli. k+ takélidéx Nov.sta (mimo jinép. zvěrolékař) a mezirakopisy

Zarenýní nálesl dopis spisovatele LeandraČeske, ditele reálky movoměstské. Řídite! paal
+ $pmdoplsu svémapříteli Hd.red" os vě,

v F. Bilému, 'šg o krátkém časé přiježe
Pray Judapří k okověkuabyhm

„něj vil, 8 pote ropa
s dasad moaidomů zprávu 0

* dojítna,odebrat „denVy ibám -Jé ikodo

malesý vtipkář, rychle do Třebíče, a famosní ru
kopie z výstavy brso smisel. — Juda -potřetí
zkoušku olce „udělal“, ale nebožtík prof. Gebaner
mu řekl na rozloučenou: Pene Judo, tu skoušku
jste neudělal vy. ale říditel Bílý!“ — Tak vypadá
drabý nejlepší český člověk, osvětář, muž, jehož
bystrý zrak pronikádaleko za úské obzory, človék,
kterému obyčejná vzdě.anost jest hračkou 2 malič
kostí; musil dělati třikrát skoušku, protože nestu
doval a nepřemýšlel ani tolik, co tuctový byrokrat.
A což veliký přítel a besedník Macharův, Krapka,
kterého syn Helfův tak vysoce chválil? Když před
10 roky na Ostravsku tisíce a tisíce horaictva
trpělo ve stávce blad, když prorokovali vůdcové
dělnictva jisté etikvě'é vítězství, tu sami žili jako
burž.ové a dávali se fotografovati z legrace ve
směšných posících s rozdováděným úsměvem; po
stavili také „vrbu“, v níž trůní nad sebou radí
pohlaváři: Dr. Czech, Dr. Karpeles, Habermana,
Krapka — a Merta sedí dole. Na fotografii té
jest obličej Krapkův náležitě spokojený, usměvavý
— ačkoli brsy nato skončila stávka nevýslovaou
porážkou dělnictva.

Svoji k svému. V „Časn“,kterýzatratil
jak „jed x Judey“ tak Starý sákon a církve stá
vající vůbec, čteme dne 11. v části insertní: „Isrá
elaké pohřební bratrstvo v Karlíně. Za příčinou
50. výročí trvání isr. pobřebního bratratva v Kar
líně koná v isr. ehrámo Karlínském v neděli, dne
13. března t. r. o 10. hod. dopoledne slavnostní
dohoslušda ku kteréž se uctivě zvou veškeří čle
nové isr. obce „dboženské. Předatavenstvo isr. po
břebního bratrstva“, Předvádíme toto pozvání
věrně, neopravujíce některých formálních nedopa
tření. Dřív „Čas“ uveřejňoval podobnénáboženské
oznámení v části rodakční. Když však taková sdě
lení; při současném klekání před synem Heliovým

fíliš křičela, odstranil je tam, kde nesou více do
poy. Masarykův deaník často tvrdil, že insertní

jo část jest dobrýmrádcam pročtenářetvo. Teďy byla najednou výjimka? Samy soc. demokra
tické „Podkrkonošské Roshledy“ užesly nad tímto

prakéským zaváděním Macharovy antiky a protone 17. t. m. napsaly: „Cesty „Časový“ logiky
bývají někdy podivné. Jako již několikráte, tak
i dne 11. března přináší „Casa“ v Ingertní části
velké ozpámení slavnostní boboblu.by aa oslavu
50.etého -výročí trvání karlínského israelitského
pohřebního bratrstva. — Přijal by snád také o
známení katolických poutí do Vembeřic? Rosdíla
by v tom nebylo“ — Teď jest otázka, zda a
necírkevnického „Časa“ platí víčrabín či dr. Bar
tošek. Ctitelé Starého zákóna a Talmndu v ničem
nikdy nebyli nositeli „jeda z Judey“? Podle „Ča
sovy“ logiky palrně nikoli, jelikož v tom denníku
byla dělána reklema rabínské německé kole
pražské „Talmand-Thora-Schole.“

. Sbírku me pemník Krapkův zahájili
soudrazí. Vděčnost k zesnuléma pohlavárovi jest
pěkná otaost. Ale soc. demokraté, kteří jindy

te proti pompěa tak živýmibervamilíčíidu lidskou, měli by dle svých zásad raději za
héjiti sbírku na chudé tkelce, okradené soc. de
mokratickým učitelem Kudrnáčem. Ubožácí nedo
stali od radého ústředí nic a teď — ee rozosllají
žádosti k Raiffoisenkém, aby nešťastníkům každá
darovala aspoň 20 K. Jen takédát peníze jednou
na účel skutečně lidamilný|

Návštěvy a pobyt vznešených osob
w Chlumol m. Cidl. v I. 1617—19138.

Napsal děk. E. Khan.

IL

Při tom odjezdu (totiš Marie Teresie. Poza.
red.) mnohotisíc sdraví, štěstí s božské požehnání,
též šťastné vítězství nad všemi jejími i naálmi

nepřejí jí vinšovali a křikem jedacho hlasu:„Vivat Maria Theresisl“ (Arch. městský; posaa
menání písaře radního.)

Dne 19. listopadu 1744 přitáhl kníže Karel
Lotrinský se svou armádou do Radovesmic, pak
dne 20. dto do městečka Žiželic, a avé stany roz
ložil. Dee 21. listopadu mnoho set husarův s pan
darů, též několik tisle drogonů, rejtharů a kyry

Lsarů do města Chlamco a vesoio vtáhlo. Na Klad
rubsku stany rosbilí, Brandeburci ale u. vsi Obojšť
se postýrovsli. Na ráno u Nového Města(u Chlamce)
Šarvátku začali, avšak rozehnání, od Chejšť i

till, když jim všecko pobrali. V městě Chlumci
„maobo tialc i okolo města ve planech lešelo, priso
se.ve starém zámku do čtvrtého dno ubytoval.
Tu bylo viděti rozličpého lidu zbrojsého, drahých
věcí od Tyrolských kupeův prodávání, po rynku
a ulicích obňův pálení, takže místem z domů a
dvorů dříví, a okolo zabrad ploty a štěpy po

j. Dne 25. letopadu vyjel odtud kníže Karel
f ku Hradci, odkadě nepřítel Braadeburg

musft vyláhnouti,tak že sa nímpořád do Sjezeka
8. (fatuže.) (Drahá válka Slezská.) NE
7. U, 1747dno 20. září, vo svátek sv. Václava

v T. Mid.věder přijel opět prine Karel Lotrinský

na zámek Cblumecký. Ráco odjel do Poděbrad,
v sobotu ale zase přijel; ten den a následující
dršána honba v lesích a bažantnících, též v po
lích. S princem byl kulže Ausraperg a jiní kavalíři.
Z města Chlumce s: psáno bylo na honbu lidí 206,
tak že z Žitelic a vesnic panství Chlumeckého
moobo set lidu bylo. Dae 2. Fijna přede dnem
všecko se rozjelo. (Tamže.)

L. 1748, dne 30. arpna, ke 3. bodině a po
ledne přijel do Chlumce císař František I. (choť
ols. Marie Terosie, od r. 1745 římský císaf) s sní
tetem Lobkovicema Auerapergem, 8 maoba jinými
brabaty a pány. Ten den problíželi na před ím
place zámku pohořaléhbo (abořel 8. krát. 17453)

dankovsného vojáka z panství Žehašického a jemu
aadienci dal. Druhého dae bylo střílení zajícův
Da statku Kratonožském, kterých na třech kočá
řích do Chlumce přivezli. Tfetíbo dne ráno u vši
Nepolis a odpoledne v lukách pod starým zámkem,
též v bažantnici střílení bažentův a koroptví, kte
rých některé sto postříleno bylo. Na to 2. září
odjeli všichni odtad do Poděbrad, pak do Bran
dýsa a po třech daech vrátili se všichni — mezi
nimiž byl nyní též Karel Lothrioský — dne 10.
sáří k G. hodině 8 poledne da Chlumce, k lež ješté
dva dni zůstali.

Dne 12. září byla illumace 100 lamp, schválné
připravených. Steny byly mezi rybníkem Staro
Ohblumeckým « Koněťůpkem na obradé obecní
města Chlumce. Po večeři v jednom kníišecím
staně spatřoval se veliký fajerverk. Dne 13. dto
odjel císař s celým svým dvorem do Pardubic, po
dvou duech na Chroustovice a odtud do Vídně.

Dne 1. září 1750 přijel císař František I.
opět do Chlumce — incognito — na honbu a
zůstal zde se svým dvorem čtyři dni. Na bonbě
střelilo se přes 7000 kusů zvěře,zajícův, bažantů
a koroptví. Dne 6. září odjel ofsaf na panství
Pardubické. (Tamže.)

L. 1802 na den sv. spoštolů Petra a Pavla
přijel do Chlumce — po předcházející opovédí
srovna do doma děkanského — kníže arcibiskup
Pražský Vilém Florentin Salm-Sslm, vračeje 4e
z visitační cesty z Kladska, jemuž tehlejšl dókau
Jan Frant. Berka k mostu vatříc šel. Když zde
povečeřel a duchovenstva svou dobrotirost a pří
větivostprojevil,odebralse na odpočinutí; děkan
mu všecky své pokoje hořejší k obydlí a odpoči
natí ponechal, pokoje pak kaplanův pro ostatní
jebo duchovenstvo, jehož čtyry osoby byly, po
stoupeny. Ranuího času nařídil kníže arcibiskup
svému duchovenstvu, aby všichni oběťmše av. vy
konali, jediné by zdejší děkan na něho ae měl sv,
posečkal. Však již za časného rána dožádal děkan
magistrátu zdejšího za účastenství včech cechův,
kteří pak se.svými toho času krásvými praporci
od děkanství až k chrámu Páně mezi lávkami
otáli. Když kuíše arcibiskup pak do chrámu Páné
se ubíral, zvuk všech zvonů, trub a baboů jej
doprovázel, a děkaa sloužil měi sv. se všemi ob
řady, arcibiskupu náležejicími. S toutéž oslavon

vračel se z kostela, jenom že ještě zdejší shudý
lid byl od něho hojnou Nmnánoo podělen. Po snídani vyhotovil ještě asi dvě psaní a pak děka
novi poděkování učinil, Když již do voza vstoupil,
nazval děkanství pohostinným domem, že byl dobře
obsloužen a že se mu zde líbilo. Tak uabíral 86
ve vší opět slávé z Cblumoe a dále přes Kolín
do Červené Řečice, kdež chtěl, jakožto sobě při
náležejícím panství, nějaký čas stráviti. (Kniha
literátů Chlumeckých — vlastnoruční zápis dé
kana Berky.)

L. 1813 dne 16. srpna, ne den Nanebevzetí
P. Marie, císař Ruský Alezaadr[. v zdejším Chiu
meckém děkanství u přítomnosti svých jenerálův,
a nimiž ku své armádě (táhnoucí k Lipsku proti
Napoleonovi) do Prahy chvátel, též a přítomnosti

duchovenstva v 12. hodinu polední snídal. Jemu
jak od zdejšího města a cechův s vypesenými pra
porci, tak také od zdejší Cblomecké mládeže
všechna čest a uctivost se stale, jemu cestu k dé
kanství rozličným kvítím ozdobovali a jej také

i jeho příchodu tak 4 odchodu, a neustále opa
fce: „Vivat, vivat Alexanderi“ (Tamžo.)

Meditace. 

Když katoličtí poslanci čeští založili vi svůj

telligenci, otevřeli v něm i fabriky věnované všem
oborům kulturní práce na poli školství, vědy i
umění, do nichě jals se přispívati elita katolických
pracovníků, literáti a učenci avučných jmen. Leč

nvědoměle a jistě postupajícímu hnutí kulturnímu,
a proto záhy.k týdenaíku přídružilese „Koibovog
Nového Věkn“, jež stala ae nezbytným doplákem

úmysl:vydávati samostatnou rerní, jež by 401

valačtenářůmzraládílačeskéi
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Vysokého cirkev. vyznamenání

dostalo se Jeho Excel. nejdp. biskapovi Dru
Josefa Doubravovi. Jeho Svatost Plas X., při
hlížeje k četným a nepopíratelným zásluhám,
které si zlskal náš milovaný arcipastýř v krát
kých poměrně letech v obezřelé správě rozsdhlé
diecése, ráčil nejmilostivěji vyznamenati Jeho
Biskupskou Milost hodností „římského hraběte
a assistenta papežského trůnu.“ Připojujíce se
do řady četných upřímnýc gratulantů, vítáme
radostnými city tento milostivý projev uznání
nejvyšší hlavy církve a projevujeme z plna srdce
vřelé přání, aby dobrotívý Otec nebeský dopřáti
ráčil milovanému arcipastýři těšiti se z vysokého
toho vyznamenání po dlouhá léta při neumdlé
vající svěžesti.

K dalšímu vítězství!
Nemalé vzrašení ovalo v táboře kuto

lickém před velikonočním ejesdem a stopňo
valo se v den jeho zahájení. Obrovské massy
organisovaného našeho lidu byly v nejistotě,
kde a jak nalezne se bezpečný přístav pro luď
e tak velikou námahou zbadovanou. Desetitisí

ných sa národní vyděděnce, za potopnou ráju.
Již ei rozdělovali naši fanatičtí odpůrcové ve
řejní i tajní roucha nuže, už metalio náš oděv
los. Leč již z počátku naráželi dobrodinečkové
ti na silný odpor a při sjezdu se shledalo, že
si rozbíjeli čela o pancéřovou povnostní hradbu.

Seznáno, že nače organicace není duvem

promičí oh obožáků, duší zamiklých, mělých, důvěřivých, nenvědomělých kývalů, stá
dem jdoucím tam, kam káže hůl samozvanců.
Ušlechtilé zásady křesťanské, lidové, dubře

promyjené vyrážely s nezkrotnou silou jakoáva; věcné důvody pro ně jen 8e vypaly v Ú
sečných, jadrných větách účastníků sjezda. Jak
se břitce debatovalo, kritisovalo, dedakovalo!
Byl to velice poočný, pestrý kaleidoskop, jak
jeme od předešlého sjezdu pokročilil Roze
chvění bylo obrovské; i nejvážnějším, nejse
sloušilejším přítomným pracovníkům pověděno
přímo a často řezavě do očí, co na jejich
práci účastníci neschvalují. Někdy ee zašlo

Miliš daleko, krev bajně tepala v skráň, ele
ned v zápětí davový, hromový projev: „Za

chovejte lidovou stranu katolickou, pro její
vsrůst pracujeme všichni I“ Místo poklonkování
očistná bouřka, která v některých okamžicích
budila přímo atísněnost. Ale zase nová veliká
vlna, která ma.ichernosti a některé osobní ne
snáze pohřbila na dně.

A i ti, kterým břitkon kritikou bylo po“
někud oblíženo, ukázali vzácné, obětované po
ohopení pro zájem celku, pro ideu, tak še na
posledyvšecko9e srovnala..

Strana přijala název „české strany křesťansko-sociální“, aby se Jí nevytýkalo, še
názvem „katolický“ chce stavěti hradbumezi
katolíky organisované a noorgucisované, aby
každý její čin nebyl hned přičítán církvi vůbec,
aby se označil její sociální, lidový charakter.
A že výsledek sjezdu značí místo roskolu s

zmatku jen další vítězný, lé vyhráněnýpostup, to patrno s toho, jak listy protikatol.
nepokrytě projevují zvýšený etrach před novou
érou vašeho organisovaného tělesa. Třes ne
popsatelný vnikl do údů pokrokářských nad
tím, že ve skonšce z lidovosti naše etranatak
etkvěle obstála.

Ano, pánové, víme dobře, kdo se nejhor
livěji sastává církve a tupených biskupů a
kněží na veřejných shromážděních. Víme, kde
sou nejspolehlivější sloupy proti davovému
natí našich odpůrců. Dobře pozorajeme, že

chůdým se oraogeliom s nejlepším výsledkem
zvěstuje. Přes to však též máme zkušenost,
že mnohý Šlechtio je lidovější než so0. demo

V Hradci Králové, dne 1. dubna 1910.n Inserty sepočítají levně.
| Ročník XVI

kratický křiklovo, který z mozolů dělnictva
žije velkopansky, Tako+$ýšlechtic, který po
chopuje, že každému musl býti křesťanské ide
úly dražší než stavovská privilegia, jemuž
práva upřímně Uatolickébo lidu jsou milejší
než prossické paktování a byrokraty, mosí
nám hýti oltáp. Vědyť se spojují soc. demo
kraté se šlechtou mocnější — a šidovekými ka
pitolisty.

Strana naše zůstane křesťanskou, věrně
biskupům oddanou, lidovou a — vědyoky vle
ateneckoo; nespojí se proti národu ani 8 ně
meckými agrárníky, ani s sidovako-německými

volofmí myšleokáři ani s radými poddanýmivídeňského semity dra. Adlera; nebude také
nikdy podporovati protičeské přehmaty křest.
sociálů vídeňských. Takovou práci přenecháme
naprosto extrsvlasteneckým stranám jiným.
Nuš tedy dále za jasným, křesťanským, vše
národním ctlem!

V ponděli do výkonného výboru po před
chozí poradě důvěrníků byli zvoleni akklamací
pp.: Joe. Adam, zem. poslanec, Jos. Adámek,
rolník « Vojtěchova, J. Čampeliík, živnostník
z Mělníka, kaplan Ant. Havelka z Plsně, posl.
dr. Rad. Horský, alč. Fr. Jakabcová z Vršovic,
tajemník Fraot. Jakl z Praby, Ant. Kaňonrek,
rol. syn se Strankovic, dr. M. Kovář, čk. rada
z Prahy, J. J. Krejčí, rolník z Hrazan, dr. G.
Mazunec, posl. dr. J. Myslivec, posl. V. My
slivec, J. Polák, strojmistr z Hradce Králové,

Šafránek,
rolník s DL Města,posl. Ant. Šechl, prof dr.
Šulo £ Hradce Král., prof. Slavík z Č. Budějo
vic, JUC. Šindler, účetní z Praby, Al. Švejda,
dělník « Libšic n. Vlt. a farář Jos. Tomšů ze
Zlatník. —Za náhradníky zvoleni pp.:katscheta
V. Cigánek z Naslí, K. Brož, důchodoí z Nuslí,
J. Hovádek, papíroík z Prahy, filosef J. Novák
z Praby, Frant. Ptáček, zámeč. mistr z Prahy,
redaktor Fr. Šapka z Hradce Král., redaktor
Fr. Vesocký z Kladna a posl. farář M. Záraba.

Po ukončení sjezda konala se ihned usta
vující echůse výkonného výboru České strany
křesť. sociální za účasti 21 členů, při níž jeduo
myslně svolení: předsedou posl.dr, R. Horský,
místopředsedy Fr. Jakl, poslanec V. Myslivec
a rolník Šafránek, pokladníkem JUC. J. Šindler,
tajemníkem Em. Jonger; do ažšího výkonnéhu
výboro strany zvoleni pak: dr. Horský, Jakl,
dr. Kovář, dr. J. Myslivec, V. Myslivec, dr. G.
Mazanec, J. Tomšů, JUC. J. Šindler.

Výchova školní v Německu.
M. Gladbach, 21. břesmnu.

Škols u rodina! To jsou dva nejdůloži
tější činitelé ve společnosti, ve státu. O ně vede
století XX. nejhouževnatější boj, v nich roz
hodne 8e v tom, který směr má vládnouti, zda
křesťanský či protikřestanský, nebo jinak ře
čeno: zda-li Evropa má zůstati kulturní či
vrátiti se k barbarství předkřesťanskému.Co dl
těti ve škole vštípeno, to roste a ním. Slovo
učitele platí u něho vědy nejvíce; žák více
věří jema než komukoli; ano často více než-li
rodičům.

O úkolech školy jsun různé názory, zá
konodárci však téměř všech kulturních států
shodují se v tom, že Škola co taková vystapaje
jakožto zplnomocněný zástupce rodičů, přejímá
úkoly jejich s jim jest odpovědna. Ukolem
jejím pak jest dítky v duchu mravním vycho
vati, větípiti jim daocha vlasteneckého, praco
vati všemožně k toma, aby v řádné, zdatné
občany vzrostly. Smysl slov zákonodárcových
vykládá si však každý dle svého duševního
světa. Jinak jim rozumí člověk střízlivě uva
šující, jinak jim rozuměl nedávno od socialistů

a pokrok n lidí všech odstínů za mučednike prohlášenýšpanělský anarchista Ferrer.
opatřme na pokrokové, protestantské

Německo, na jeho Školu národní a srovnejme
se školou naší! Pánůrm pokrokovým bude sa
jisté vzorem. Německo ovšem není státem jed
notným, t. j. státem, v němě jsou jednotné zá

kony. Šxolské záležitosti spravuje si každý
stát sám, ale Prosko jest státem vedoucím, a
i když ta a oode jsou odchylky poměrům toho
neb onoho státu odpovídající, přece jen v zá
sadě je shoda. Y Německu jest dvojí drub škol
obecných nebo národních. Zákooná jest Škola
kovfessionelní a vedle této v Bádenska všec
becně, v jiných státech (zeláší v Praska) poaze
za výjimečných okolností avedených v 3 36.
šk. «. škola simoltánní t. j. ioterkonfessní.
Ditky katolické poate od učitelů katolických
ve zvláštních školách svého vyznání masíl býti
vyučovány a podobně i protestantské.

Ústavy nebc-lí semináře ku vzdělání uči
telů rovněž jsou buď katolické pro katolíky,
evangelické pro evangelíky. To nalezneme i
v Saska, kde jest úplně nepatrná katol, men
šina (asi 140.000 duší). Učitel evaogelík nikdy
nemůťe býti dosazen na školu kutolickoa a
naopak katolík na evangelickou. Není divu;
něitelé voleni jsou zástapci obce (škol. depu
tací neb komisl); vládě ponechává se pouze
právo potvrzovací a právo dohledu na školu.

Celkem v zákoně školském v Německu
velice jest respektováno právo rodičů, aznávána
oprávněnost jejich rozhodování o Škole.

Škola vydržovati a očitele platiti jest
povinností školské obce, pro chudé však obce
poskytována podpora státní ož do výše úp.
ných nákladů, Obce městské spravají své Škol
ství odděleně od obcí venkovských. Na renkové
spojají se jednotlivé obce v tak zv. „školní
obce“ dle poměrů mlstních, buď náboženských
nebo jiných; které obce šk. okres společně
tvoří, ostanovuje ve shodě 8 nimi vláda. Dů
ležitá ustanovení jsou ona, jednající o zřízení
škol náboženských pro konfessijní menšinu, 0
udělení náboženské výaky pro menšinu děti,
které naceny jsvu navštěvovati Školu drahé
kopfesse, a astanovení otom, kdy možno škola
konfesse jedné proměniti ve školu konfesse
drahé. V ostanoveních těchto praví se: Kde
vpěti letechposoběbylo60dětí katolických,
eventnelně evangelických, v místech s 5000
neb více obyv. 120 dětí, nebyla-li pro tylo děti
dosud zvláštní škola ařísena, je obec povinna tuto
školu sříditi. Tedy jakmile počet dětí dosábl
60 a poĎ let se udržel, musí bezpodmínečně
oddělená zvláštní škola katolická event. evang.
býti zřízena. Je-li na škole, v níž pouze pro
testantští učitelé vyučají, 12 dětí katolických,
mosí tyto zvláštním učitelem svéh> vyznání
v náboženství býti vyačovány. Výloby tím
vaniklé povinna jest hraditi obec.

Kde po 5 let po sobě následujících ve
škole vysnání jednoho byly dvě třetiny
dítek vyznání drahého, musí škola tato
k šádosti rodičů přeměněna býti v takovou,
jakého vyznání jest většina dítek, na př. prc
testantská v katolickou a obráceně.

Židé, chtějí-li míti školy své, musí si je
sami vydržovati. Přes to však dnes v Prusko
na 28 škol židovských, které dobrovolné škol
skými obcemi jsou vydržovány.

Zákonodárství školské zde velikou vébu
klade na výchovo náboženskou, na vyačování
náboženství vůbec. Všem dětem bez rozdílu
mosí se dostati tohoto, nikdo není osvobozen
od účasti na náboženském vyučování. Pro kře
stany o toto postaráno ve škole, kde pak jest
židovská menšina, musí se židé atarati 0 vy
učování náboženství sami. Nestarajícli se, pak
jsoa děti jejich zákonem nuceny vúčastniti se
hodia náboženských dětí tóho vyznání, jehož
škola navstěvují.

Vyučování náboženství jest dle zákona
škol. v první řadě povinností učitelů, kteří
dokonalou znalost jeho přísnoa skooškou musí
prokásati. Místnímu faráři nebo jím ustanove
néma dachovníma přísloší právo (není-li již
Jinak jako škol. inspektor k dobledu vůbec
oprávněn, což není ojedinělým případem) hodin
náboženských se sáčastniti a otázkami kdykoli
Be přesvědčiti, zda-li děti správné jsou vyučo
vány; o prospěchu, jský činí, v soakromí pak
mohou i očitele poučiti, kdyby vo výkladu
náboženství chyboval. Pravidelně však dělí se
dachovní s učiteli o vyučování v tomto smyslu



m způsobem, žeučitelé učí biblickému a vůbec
elrkevnímu dějepisuvedlespěvůkostelních, které
jeou povinné (chorál, který zde všeobecně za
veden, děti školní mocí uměti a při školalch
mších zpívati), duchovní pak vykládají kate
chismus.

Vyučovánínábošenství ponecháno týdně 5hod.
Min. výnos s r. 1879, kterým jednotvý počet
hodin pro vyuč. náboč. zaveden, nařisaje tam,
kde dosud pouze 4 hodioy pro náboš. byly,
tuto pátou, jakožto řádnou bodinu vyučovací
zařaditi, Kde (zvláště ve vyšších třídách škol
oblapeckých a dívčích) jest již 82 hodin vyač.
v týdnu, má se na prvních t. j. chlapeckých
v zimě jedna neb obě bodiny tělouviko, v létě
jedna hodina přírodovědypostoupiti nábožen“=
etví, na druhých jedna hodina měřictví obrati
a náboženství přidati. Oúčasti na službách Boších,
mši ev., nábočen. zkouškách v kostele a vůbec o
pobožnostech pro školní, dítky mlaví několik
ministerských výnosů. Tak o modlitbě před
vyučováním nařízeno, že buď pouze učitelem
samým hlasitě má býti odříkána aneb očitelem
současně 8 dětmi, mikdy „však dětmi samotnými
mebo jednotlivými z mích. Modlitby mesmí býli me
ušíváno a před dětmi se tatáš nesmí slehčovati.
Praví se v tomto výnosu: Kde (na školách si
multánních) jsou dítky obébo vyznání, musf
býti modlitby vykonány pro každé zvlášť, od
děleně. O účasti při mši svaté a pod. v zákoně
praví se pouze, že vyučování nesmí jimi býti
zkráceno. Povinnost dohledu však pro učitele
zůstává, V min. výnosu ze dne 18. října 1879,
jenž mlaví o účasti očitelstva škol simultánních
při mši sv. pro školní dítky se praví: Kde
bylo dosud v obyčeji, aby ditky, před vyuču
váním účastnily se Školní mše sv., má tak i
na dále potrvati t. j. dvakrát týdně.

Učitelé jsou povinni děti do kostela pro
vázeti a zde dohled vésti. Výnos z r. 1890pak
praví, že ačitelé povinni jsou o uedělích a
svátcích dohled při službách Božích oa děti
školní míti. Pro školy náboženské, konfessic
nelní otázka tato není otázkou spornou. Uči
telé, to viděti zde v Porýni a v proviuciích
s většinou katolickou vůbec, jdoa raka v race
s duchovními, ač i mesi nčiteletvem, zvláště
protestantským, dosti velká část jest iiberální.
Zkoušky náboženské v kostele nejsou povinni
účastnití se ani děti ani učitelé. Zákouodárce
vychází zde z toho stanoviska, že církevní
orgány mobou ve škole dokonale přesvědčiti
ee o prospěchu dítek v tomto smyela. (Viz

« - -. státní vláda však postará Be o to, aby
ve dny visitace poskytnuto bylo jak dětem
tak učitelům prázdno a umožněno jim skoušky
ne súčastniti.“

Proti demonstrativnímu udržování se
zkoušky, nebo proti agitaci jednotlivců na od
vrácení kollegů od účasti při zkoušce má vláda
(okres) rozhodně vystoupiti, jakmile dostalo se
jí o tom sdělení. Jak dlouho dítky povinny
jsou Školu navětěvovati, není přesně v Prusku
ustanoveno; Dařízenopouze, že prokázati musí
požadované vědomosti. V Bavorska povinnost
návštěvy školní koněl 13. rokem, ale pak pc
vinny jsou děti bez rozdílu pohlaví navětěvo
vati školu pokračovací po tři roky a konečnou
zkouškou prokázatí nabyté vědomosti.

Přehlédneme-li toto celé zřízení a počí.
nání očitelstva, objeví se nám docela jiný
obraz školy obecné než je Škola naše v Ce
chách. Mládež zdejší vedena k náboženství a
vlastenectví. Možno říci, že láska k vlasti a
německé mládeže vzrůstá, u mládeže „české
však upadá vždy víc a více.

Čí vionou? V první řadě vinon učitelů
„pokrokových názorů.“

Učitelé naši čeští opravdu mohli by si
vzíti vzor v tomto eměro od učitelů německých
— pak bychom měli zajisté jinačí mládež. U.
kolem školy jest, vésti děti k samostatnosti,
vybudovati z nich povaby celé, pevné chara=
ktery, ale ne k samostatnosti takové, která
posmívá se tomu, co otcům bylo svaté, zač
krev prolévali, co činilo je slavnými. Ve škole
roste buď budoucnost národa anebo jeho zkáza.
Ve škole naší české pod vedením pokrokář
rkého mladého učitelstva roste toto drahé.

Jakým mocným dojmem působí tak na
člověka — cizince, vidí-i zde (v Německu) ně
kolikráte do roka mladíky i dívky škole od
rostlé přistopovati bromadně ku stolu Párěl
To je právě ovoce školy pokrokového státu,
Školy konfessví; to je práce přátel lida, katc
lického očiteletva! Zdaž nemá mít pak našinec
úctu před podobvým vychovatelem! Zda ne
bylo by možno něco podobného v naší vlasti?
Lid náš přece jest jemnější, citlivější, zbož
nější povahy než lid německý. Pečujme o řádnou
výchovu mládeže! O to však „přátelům lidu a
vůdcům národa“ nejde. Musí o to tedy jíti
nám katolíkům. Ne co seslabuje národ, nýbrá co
sílí, ne co a něho činí otroky, nýbrů co buduje
©něm pevnou vůlí, odhodlanost, neohrošenost, pevný
charakler — to musí škola dělem dáli a to může
j diné tenkrát, kdyš srdce ušlechlí, nadchne pro

—
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DopiszPrahy.
Malostranská nábřeší. Jednou z nej

ších otázek, která ve vaitění Prose vy
bezodkladného řešení, jest otázka malostraz
skéto nábřeší. V době, kdy všechna pražská
tačata mír. Hradčany a Malou Stranu velice
pokročila, kdy všecbna předměstí pražskáros
víjejí se skoro ve velkoměsta, trvá a živoří
Malá Strana ve středověké přímo ztrnalosti.
Ten obchod, který na Malé Straně doposud
se udržel, nelze povsžovatí za obchod, kterým
by město zkvétalo, neboť je toho druhu, že
nevyhovaje ani ve směrech vlastní obživy jeho
provozovatelům. A kde hledati toho příčiny?

Y jediném hrozném slově: , ,
Ve středověku bývaly to války, mor, či jiná
veliká ueštěstí, jež města stihala, jich život

aprovedlnost.Tovšak
náboženstvíveškole

huje eoad jediné město v Evropě — krásnoo,
pověstí polohy i wwalebnosti slynoucí Malou
Stranu, město novystihlé krásy, k němuž pojí
se veliká minolost. A zdá ae, jakoby všechno
epiklo se, aby toto město bylo změněno z kve
toucího kdysi můsla na pouhoa vesnici, živo
ří1 a bezvýznamnou. Neboť jak jinak omla
viti oevšímavost, se kterou se Staroměstské
radnice se poblíží na rostoucí úpadek Malé
Strany — — — jak omluviti lhostejnost, ae
kterou prodlužuje se úprava této čtvrti Prahy
8 se kterou Sv lehkomyslné odkládá s dohoto
vením plánů regulačních? (Cojest otázkoa ta
kového významo, jako úprava města, s tím ne
mělo by býti tak lehkomyslně hřešeno, jako
se hřeší a regalačními plány malostranskými.
Je přímo neavěřitelao, jak po dvacet let se
regoloje Ma. Strana — — na papíře — po
dvacet let se mluví, píše a horuje o zachování
krásného pohledu na Malou Strana, leč s její
hynoucími obyvateli nenf soucitu.

L toho se obyvatelé malostranští dožili,
že masili v těchto dnech slyšeti z povolaných
úst na radnici Staroměstské, že ani e otázkou
nábřeží malostranských v dohledné době me
bude bouto, neboť otázka ta není prý tobo
časa ještě dostatečně objasněna a ku prove
dení způsobilá,

A čí vinou ce tak děje? Čí vinounenítato otázka „dostatečně objasněna“? —

deset — dvacet let nemohly povolané kruhy
otázku tuto dostatečněobjaeniti?

V pravdě prohlášení velmi smutnél
Na omlavu se při tom uvádí, že dlo

přání architekta Autonína Balšánka, který na
vrbuje po deset či ssad i více let plán polohy
pro Malou Stranu, má se totiž v oněch místech,
kde navrhují se veřejné budovy, zejména
v místech nynější zbrojnice, výkaz těchtobadov
vyjádřiti též v úpravě nábřeží a podbřeší.
V příčině pobřežní úáry, respektive vybočení
do řeky, jehož by k účelu tomu bylo potřebí,
byly konány porady se zástapci komise pro
kanalisování Vltavy a bylo prý doucíleno zá
sadní dohody — avšak k řešení projektu ne
možno prý doposud přikročití, poněvadě právě
sminěná ofásta veřejných bodov, hlavně i bu
dovy navrhované v místech nynější zbrojnice
— — doposud s6 nijak nevyjasníla/

Proč „se nevyjasnila“, se nepovídá!
Ptejme se tedy s obyvateli malostran

skými: Jest konečně a vůbec nějaké naděje,
še v dohledné době „vyjasníse“ tato otázka?

CI ještě lépe: Kolik set bode zapotřebí,
sby tato otáska byla objasněna?

Na malostranských zástupcích občanstva
jest, aby hleděli os tato životol pro Melou
Stranu otásku dostati přímou odpověďl

„ .
e

Noční dieol vs vinérnách a vinárničkách
ch. Trucblivý případ, udavší se ve vi

nárně „Eldorado“ve Ferdinandově třídě v Prase,
kde mladík, poblásněný do nafintěné číšnice,
tato zastřelil a rovněž i sabe usmrtil, když byl
výdal poslední baléř, měl by obrátit sraky
povolaných orgánů na nočol vináray a vinár
ničky pražské, v nichž docházívák událostem,
které jsou smutoým dokladem sdivočilosti
lidské. Noční vinárničky jsou leckde v Praze
donpaty na vznětlivé lehkomyslníky ze zá
možných rodin, kteří jsou vycbytralým způ
sobem v pravém toho slova význama odírání
o poslední haléř. Růsné břečky, jež pod jmé
nes drahých vín se hostům podávají sa veliké
peníze a vždycky sdraví poškozují, nebylo by
možno nikdy nijsk zpeněžiti, leč pouze v noč
ních podobných doupatech, kde požadojí za n
akrutné přímo samy. A kdo navštěvoje tyto
vinárničky? Mimo mladé lehkomyslníky jsou
to záletné a sbýralé ženštiny, je za svými
průvodci do těchto nočních asylů zacbázejí,
aby 8e obohacovaly a tyly 08 Cisí útraty.

Tažme se, kde je dozor, který mejí vy



kosávati orgány bezpečnosti — tašme 60, co
eště ce má přihoditi, aby těmto doapatům

le věnována náležité pozornost? Zdaž do
ohůzelo by v podobných místnostech ke tra
glokým koncům, kdyby podobné místnosti byly
podrobeny stálému dozoru? Je dosti ematnou
okolnosti, že oa tyto případy musí se pouka
sovati, leč v zájmu veřejné mravnosti jest nej
výše netno nezapomívati na pařeniště sla, bídy
a — sločina — — niště, které nenese ve
řejnosti šádného užitku, leč obohacujíc jedno

vce, vrhá celé rodiny do bídy a zoufalství.
I toto ponkázání?

Obrana.
eva hluboká věda. Je-li

důvěra v protikatolické pamísty
s odvracení sraka od vážných spisů katolic
kých ačenců, pak jest fra aryk ačencem
velikým. Jak se Masaryk dívá v č až na dno
a jakou lopoa ohledává kořeny vědeckých po
snatků, o tom svědčí tato kratochvilné nehoda.
Před 6 roky vydal prof. Masaryk tiskem ně
kolik svých přednášek, jež měl ke studentům
v Praze. Knížečka má názov: „V boji o nábo
ženství“. Jest v ní enešeno všechno, CO
saryk věděl proti katolické církví i proti keře

bene Mezi jiným popřel též pravost v.ovkogolil, tvrdě o nich, že prý byla oznána za
alovu Boší aš ve 3. století od nevzdělaných
maicbů, a to prý pouze většinou uěkolika hlasů.
Masaryk dodává k tomu, že prý tento fakt
staší, aby člověk přestal věřit v Božskou au
torita evaogolií. Pramen, z něhož tato ne
pravdu Masaryk vzal, jest naprosto nespolehli
vým, protože vybájeným. Jest to spis atras
oburgského protestánta Pappusa, pocházející
s roku 1601, obsahující krátké správy O 8y
nodách; jmenuje se proto Syoodikou. V mina
lém století opět pojal tuto bajku do ové knihy
AngličanWiliam Stewart Rose. Kniha tato mé
názov: „Jehovas gosammelto Werke.“ A oní
právě universitní professor s Halle Loofepraví
do slova: „Je to hamopis nevědoméhoa hrubého
novináře nejniššího stepné.“ Pověstný německý
šrindléř Hiokel opakuje znovu tyto povídačky
ve svém spise „Weltriitsel“ a z tohoto dílapak

čerpal svoje moudrosti náš Masaryk.
Nalítnatí „realistioké“ mouchy ne maže

nou pavučinu švindléřakých kejklířů německých
jest svlášť pozoruhodné; bamorietický ten kotr
melec vyniká svou nejapností nad četné jiné

hrani rý přemetz.Kdochoe pronášeti nejvášnější, zásadní úsudky o některé církvi, má
míti aspoň tolik elušnosti, aby počlivě ohledal
stěžejní sloupy církve takové. Příslušné svě
domitost vyžaduje €e právem od člověka,

postrádá únivereitního vzdělání. Tim
horší jest úkaz, že so dopustil neomluvitelné

vrchnosti aniversitní professor, ktarého pro
lašují jeho stoupenci docela za největšího

theologického myslitele českého. Vždyťotázka
pravosti evangelií dotýká se kořenů našeho
vyznání, naší církve. Proto v té příčině byly

dány nesčetné vědecké Spisy, přinášející
plody stadis nejhlubšího. Leč Masaryk v otázce
tak kardinální ačinil ei vědu nejpohodlnější;
přilípl se ne ubohou a slomyslnou nepravda,
otištěnoa v zaprášeném bájesloví protestant
ském a úato ve spise Haeckla; s přece „věda“
Haecklova Maseryk jindy sám nepříznivě po
soudil. tak že papoučkování „největšího čes
kého flosofa“ jeví se ve světle tím horším.
Věru významno, že sám německý universitní
professor (který ovšem rozumí podstatě vědy
jinak než Masaryk) tak břitee odsoudil Ma
sarykův „vědecký pramen“, na němš pak Ma
saryk stavěl svó světoborné objevy o Božské
autoritě evangelií a o Božím zjevení.

Mladočeská moblessn. Vzpomeňtesi,
jak varovali mladočeši katolíky před „zbyteč

l tříštěním národal Aby mladočeský orgán„Den“ dokázal, še se katolíci zepotřebují or
ganisovati k obraně protitygřím sobům růt
ných nearvalců, nap Onašem národním světci

tyto eprostoty: „Bigotním babám obojího pohlaví chystá František Baleský Bauer, t. č.
arcibiskup olomucký, na létu velký bál Vy

. etavěl totiž značným nákladem kapli Jana Bar
kandra, jenž, toším, aci před padesáti loty se
etal evatým, a tu bade „slavnostním svěcením"
„účelu“ uvému odevzdávat — Jan Sarkandr
byl v Holešově farářem a vyspamonsl 50 za
odboje českých stavů (1620) tím, že konal

elsaři Ferdinandovi eložby špiona. Češtísta
vevé jej zajali a když nechtěl se vysnati zo
uvých a svých přátel činů, byl popraven. To
stašilo k prohlášení za svatého.“

Tášeme 50, zda ten mladočeský or psal
měkdy tek nličpicky a s tákovon drhóu pro
Ihaností proti někťorémo němocko-šidovskéma
- vydřidachovi. I krvavý Turek jeví leckdy úcta

- K,toma člověka, kteřý ze své přesvědčení dá
Afvot. Bv.Jan Sarkander pak bylamučen proto,

+je nechřěloradsti sp% j „ A jakého o
„špiona“ dělal Ferdinandovi! Všdyt přece sám

vědoa slepá

a tlsni! Proto musel nasekati dluhů jako bur

m ačkoli obudý podučitel se tobo vystříhé.i enad musil tomu poslanci půjčovat? Vádyt
bromadil dlaby a vysnal ge ve eměnkách jiš
od r. 1888. Je-li nucen řídící učitel nadělatí
12.000 K dluhů a ještě podvodnými šmejdy
pomáhati ci k penězům jiným, pak bída všech
učitelů jest tak obrovské, še by 60 nesahoal
jejich hlad ani tenkrát, kdyby jim všichni mo
ravští poplatníci odváděli polovici svého vý
dělka. Rosvášné učitelstvo mělo by ae For
hodně ohraditi proti takové patolísaleké obra
ně, která lituje „bladovící chudáky“ jako osmi
leté dráteníčky a jako zmrzačené kolovrát
káře. Takový byzantinismus, takové cbválení
chybujícího učitele může míti jeu ten De
zdravý následek, že se obecné roztrpčení bude
obracetí i proti očitelům nevinným.

ušlechtilý český kavalír Karel se Zorotína so
roshodvě postavil proti německémuhamižnému

prostopášaíkoví Priedricbu Felokému s radil,
aby stavové 50 podřídili rákonité vládě. A teď

šet mladočeského ignoraata baší ve své proti
katolické sášti i do hlav neklerikálů, kteří
měli totéž mínění o státních povinnostech jsk
Sarkander. Obamtiví sobci, kteří se obohbaoo
vali před Bílou horou na útraty drobného lidu,
byli prohlášení od mladočechů sa mučedníky.
Po charakterním močedoíkovi však stříká
mladočeské péro kalem.

výpadu, kterým jestPo tomto surovém B

popliván katolický český lid, odvážil ee jiný
mladočeský orgán (Národ. listy dne 30. března)
protestovati proti naší straně křesťarsko-800i
élní. Katolíci napsali v zájma strany: „Jest to
veřejnýmtajemstvím, že drahé politické atrany
v Čechách i na Moravě hodlají se semknonti
ve svaz a že předním s enad jediným cílem
jest odolání katolíků v politickém divotě če
ského národa.“ K tomu dodává mladočeský
volnomyšlenkář toto farizejskou poznámku:
„Tak psal časopis klerikální, jako by nevěděl,
že obrovská většina (I) našeho národa jest kře
stanskou a katolickoa, slo nikdy ovšem nebyle
a nebude nástrojem a podnoží tmářství, způ
tečalotví a panovačnosti klerikalisma.“

Ta vidíte mladočeského liberála v pravé
podobě. Refinovaným lhaním a markýrováním
nevědomosti chce kaliti voda a ohlupovati lidi
ty, kteří se dívají na kolosálal rosmach volno
myšlenkářů tajných i otevřených ze sklepního
okénka. Mladočeský orgán potapí nearvále ty
náboženské city katoliotva, které s podtizou
nesouvisí, a drubý mladočeský list míní, še
nemá zapotřebí katolická strana proti snrovo
etem toho drahu na obranu vystapovati. Obrov
ská většina národa jest prý katolickou! Jak
si to katoliotví „Národ. listy“ představojí, bez
jakého „tmářetví a spátečnictví“ může náro
dovec přece katolíkem zůstati, to s hadí chy
trostí zamlčají. Masaryk aspoň upřímně řekl,
aby se pokrokáři nesobovávali za hoslo „kle
rikaligmas“; to, oč v boji jde, že jest katoli
olemue. „Národ. listy“ věsk znovu chtějí kr
miti čtenářstvostarou, stokrát ohřátou břečkou.
Jako by neviděly, še trpí katolík pustý výsměch
i pro návštěvu kostela, pro pomodlení, pro
úota k evětehm. Mledočeští volnomyšlenkáři
by potřebovali takové „katolíky“, kteří biskupů
neposlouchají, svátostem 80 smějí, proti anto
ritě papežově brojí, náboženství ze škol vy
hesují a přejí si roslaků manželekon. Kdo 86
totiž x katolické strany proti takovému roz
vrata postaví, etrží rány netoliko od 80c. de
mokratů, ale i mladočechů. Tu však „Národní
listy“ nedodávají, že by zasloužil zmrekání ta
kový bezoharakterní člověk, který by při pro
vádění uvedených podkopných snah ještě po
krytecky tvrdil, že zůstává dále v svém srdci
katolíkem. Isrmelité zo všech sil hájili i Hil
snera, katolík však nemá chystati obrana proti
800.dem. potupám, vrhaným Dajméno Kristovo,
nemá se brániti proti radým násilníkům,kteří
jej o existenci připravají. „Národní listy“ se
skrátka tváří tak, jako by náboženskousituaci
naší země problížely s uherské pasty nebo se
španěleké vesnice. :

Pokrokovi učitelé jsou prýpromé
Sledování. Hořko, dasno jest ped šíti v skle
rikalicovaném Rakouska pokrokovémuučiteli.
Prý sklízí za svou nadšenoa práci pro pravoa
osvětu trn za trnem. Na tyto deklamace po
krokářských podvodníků nejlepší odpovědí jaou
tato nové fakta. Nadučitel (řídící učitel) Pro
obázka s Brankovic (okres bačovický na Mo
ravě) padělal na směnkách podpisy, zprone
věřil subvence a nasekal ke všemu 12.000 K
dlahů. Tento pán před poroton doznal své
podvody, ale byl osvobozen. Věra veliký mu
čedník, těžce pronásledovaný| Protože byl po
krokářem, ojsly se bo vřele Stránského „Li
dové Noviny“. Prý se dopostil „své viny —
z přílišné poctivosti a skoro až £ naivnosti.
Jeho případ, tof tragika učitelského idealismu,
jenž pracuje pro lidstřo dle evých sil, bez na
děje v odměnu a uznání a bez znalosti špatných
a stinných stránek avěta.. „4 No — tohle už jest
přecemoc i pro pokrokář. žaludek. Dělník,který
ai vydělá 13 K týdně, živí svou rodinu po
ctivě a dlahům se vybýbá. Ale — ideálním
mučedoíkem je ačitel, který při daleko lepším
přijmu naseká 12.000 K dluhů! Takový kos
že je ideálně naivní? Dovolte, pro takového
fešáka pletí pojmenování jiné, zvláště kdyš
svými podvody velicepoškodil upracované rol

Bohatý sklad
knih, hudebnin
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gap Zásilky na venek franko
při poslání peněz předem. - 

Semnamy zdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

Jako na . Poslední jmenování soud
ních úředníků v Čechách způsobilo v krazich
českých nový velký rozrach. Ministr eprave
dlnosti dr. Hocheabarger vyjel zase na ně
meckém koni do smíšeného území, kteréž snaží
se úplně očistiti od českých soudců, jichž ze
sněmčených krajin odstranil jiš 24. Čeští soud
cové jsou tau přeskočení německými kollegy,
kteří mnohem kratší dobo slouží a nevyzna
menávají se ničím jiným, než že jsou „kérn
dentsoh“. Nejhůře bylo tu s aaskultanty. Z
těch bylo povýšeno celkem 50, a to 26 Čechů
a 24 Němců. Přeskočeno bylo aoskultantů 38,
z nichž87 Čechů a Němec — jeden. Toto jme
nování soodců jest důkasem slabosti naší vůči
Vídni. Sobe navzájem dovedeme odpraviti do
konale, jedni drahým podrášíme nohy již tři
cet let, ale Vídeň a Němci jdou ei dále svou
cestou a provádějí nešťastaou zásadu jednoja
zyčnosti německých úředů stále pronikavěji
Německé listy vyslovují svoje uspokojení nad
tím a praví, že vláda řídíc se zásadou: do ně
meckých krajů německé aoudeo — poute na
pravaje křivda pácbanou na Němcích, do
jichž krajů byli posílání Boudcovéčeští. Ovšem
ale německých soadců nebylo.

Boj o vlašskou universitu. Jihoslované ohls
Bojí roshodnoa akci proti plána, aby vlašská
universita byla dána do Terstu. Svolí k tomu
jen pod tou podmínkoa, vyhoví-li 86 Slovin
ským požadavkům v Tersta 8 Přímoří. Svaz
Němců doloorakooských pořádá teď v celé
zemi schůze proti zřízení vlašské právnické
fakulty ve Vídni. Schůze ty vyzývají všecky
něm. říšské poslance," aby se zřízení fakulty
« německé Vídni nejdůrazněji opřeli.

Státní daň s piva, Ministr financí ryt. Bi
liňskí hodlá se vrátiti k své již odlošené my
šlence: k státní dani s piva 8 chce ji provésti
tak, že do plánu finančního chce vložiti ještě
státní daň z piva, ovšem poněkad změněnou.

"Zemská dávka pivní má býti přeměněna v při
rážko, takže etát bade jenom vybírati daň z
piva. Tato pivní daň však jest rozdělena ve

l a o A B stánízákladnídaň8 v přírátkoAtmskov,okud se na ní země úenes0u. odu tohoto

Prooháskových, ale při tom prý uadučítel teo spojení epatřaje vláda v tom, že země, kterépůsobil ke všeobecné spokojenosti občanstva
„ . . Nebyl to klerikální štváč, nestaral 90 0
kariera a své síly věnoval dobra (II) obce...
Moe s6 enoati, abychompochopilijeho

pí a tiso (V), že žil v okoli, které má
nejklerikálněfšího klerfkála za poslánce, nutno
et všimnouti povahy lidí, mezi nimiž šil, taje
oee:-ahla|“ Bego-— e na okrese byl
poslancem klerikál, šíl Procházka v strádání

vybírají přiráška, nebudou míti žádných ná
kladů na vymáhání a vybírání daní. Jenom ony
semě by platily vyšší daň z piva, pro které
by toho bylo potřeba, kdošto země, které
mají jiné zdroje příjmů, by se spokojily malou

„přirážkou (t1). :
Polátická situace ae přou svátky velko

noční nevyjasnila. Z některých stran se tvrdí,
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že k ustavení parlamentní většiny a rekop
etrukci kabiceta dojde až po osvátojoh uvato
dušních. Němci ovšem Zádají, aby místo nětm.
ministra krajana bylo obsazeno hned, Dle
„Morgen“ v zasvěcených politických krosích
udržení oycější vlády považujece sa pochyboo.

Také „Reichspost“ praví, Zes dosavadní vládní„většinou“ to nepůjde.
Soc. demokraté radili ne 27. a 28. března

v Praze o poměru politické organisace k od
borové a o moravských eporech. Přijate byla

resoluce,abyčeskéok hoatí socialistická sloačilo se e odborovým, t. j. aby české
odborové organisace ze všech zemí scentrali
govaly ce v Praze.

Poměry o Uhrách. Předběžné vyhledáváníproti původcům krvavých výtržností v uher
ském sněmě jest skončeno a četní poslanci
dostali již jako obvinění obsílko. Zranění mi
nistrů Kbuena e Serenyiho prohlásili policejní
lékaři za těžké ublížení na těle, Strana Jast
hova se pomalu rozpadává, těžce odpykává
borkokrevnost svých poslanců, kteří podnikli
krvavý útok proti vládě. — Volební ruch jest
v plnémproudu. Strana Košutova vydala už
svůj volební manifest. Připouští volební opra
vu, která by maďarské národností u intelli
genci zajistila vůdčí úlohu. Strana lidová žádá
takovou volební opravu, jíž by celý národ po
jat byl v záruky ústavy. Zvláštní důraz klade
Be na školu konfesijví, katolickou samosprávu
a v obledu hospodářském na podporu stavů
etředních.

Cesty balkánských panovníků. Král Ferdi
nandodjel již z Cařihradu, kamž marně nejel.
Mezi Tureckem a Bulbarekem došlo k dohodě
o důležitých hospodářských a politických o
tázkách. — Srbský král po návětěvě Petrobrada
zavítal do Moskvy, kde býl vojenskými iol
viloími úřady slavně uvítán. Srbský princ Jiří
vstonpí prý do raské armády.

Zprávy organ. a spolkové.
Saniřice. (Společné sv. přijímání). V pom

dělí velikonoční při ranní mši av., obětované v dě
kenském obrámu Páně v Holohlavech, přistoupili
členové křestansko-sociálního lidového spolku spo
letně kn stolu Páně. Slavnost tato, pfi níš vlp.
Fr. Novotný případně povzbudil přítomné, by od
ložíce lidské ohledy a nemužnou opatrnost, veřejně
a radostně vyznávali víra svou před Bohem i před
lidmi, působila mobutaým dojmem na všechny
přítomné věřící, zvláště však členové čarpalí a to
hoto veřejného projevu víry nové nadšení a sta
tečnost křesťanskou. — (Přednáška). Odpoledne
téhož dne přednášel v městském hotelu ve Smi
řicích dp. J. Sahula z Hradce Králové o křes
tanství ve veřejném životě. Zmínil se v úvodu své
řeči o tom, že katolík a zvláště katolický kočz
af dělá cokoliv vždycky jest bit, vysvětlil pří

ství es jak nepoctivé jest tvrzení, ža nábožeuství jest věcí soukromou a z blahodárných účinků
náboženství dokázal, že náboženství jest kvasem,
který nezbytně pronikati musí veškerý náš Život.

náška tato k dopolední slavnosti vhodně při
léhala a všemi přítomnými byla 8 pozorností vy
nlechnata. Dp. řečníku buďteť vzdány vřelé díky.
— (Cestovatel Svojsík) Zájem o přednášku dp.
Svojsíka ve městě i okolí jest všeobecný, tak že
již nyní všestranný její úspěch je zajištěn. Blaho
dárné činnosti spolkové volám: „Zdať Bůb.“

Katolická jednota mněů a šem, jakož
i edruženíkřesťanskémládežev Pardubicíchus
řádaly svému borlivému předsedovi a činovníku
dp. Čečetkovi ua Boží hod velikonoční alavnostní
večírek.na rozloučenou.Většina členů dostavilase
tehdy do sálu besedního, takže nebylo místa a
musel býti otevřen ještě sougední sál. Dp. farář
stal se předmětem srdečných ovací. Někteří čle
nové proneali k dp, faráři tklivá alova na rozlou
čenou a podali mu květiaové dárky. Hudební část
slavnosti obstarali horliví členové edružení křest,
mládeže. Ač jeou začátečníci, hráli tak pěkně, že
budili obdiv. Slavnost byla sice pro vážnost svátku

jn krátká, zato však opravdu srdečná a tklivá.anu faráři přejeme na novém působišti bojného
zdara a duchovních radostí. Zdaf Bůh!

Česká Třebová. Z nářkůa vzdechůnad
spáleništěm si ještě nikdo chalupu nepostavil,
z bědování nad krupobitím ještě nikdo neměl bo
haton žeň; stálým a nechutným bědováním nad
krtěí prací „rouhačů a nověrců“ ještě nikdo ta
kového „besbožníka“ neobrátil a myšlence křo
stanské nepomohl. To pochopila v celémrozsahu
čilá a jkavá organisace v České Třebové.
Zve řečníky; členové snadno ge něčemu přiučí a
nabadou sručnosti v odrážení útoků a nepřátelé,
plyšíce pravdu z úst povolsného řečníka, už ne

tak úkošem Da vše katolické. Prosbě za
a obvyklou ochotou vyhověl vadp. ka

novaík dr. Frant. Šulca promluvil dne 20. břesna
„u Freidlů“na Lhotce na thoma: „Pročse organi
sujeme na základě křestanakém“. Po volbě před

sedaiotvazabej ÚP Rob, Va schůzi né“proslovem, načež vadp. řečníklil proudem u
mlavavsti příval slov na zástep četný,napistě ne

nouti musela, připustí-li se, dománáboženství né
jeký význam pro život lideký. Strana nám nejbližší
— staročešipovašují náboženstvísa věc soukro

mou,agrárnícislovosábošenotvívůbecvpotínemají, Volaá myšlenka bláná otevřený bojproti
Kristu. Věeobocně se zamlouvalo jisné a věcnč
vysvětlení programu strany katolické. My chceme

postavení semí korasy Sv.-váciavské, jakéš jim dleistorických práv náleší, my chceme, sby dělsík
se svou úmornou prácimohl býti slušně po lideku
živ; snažiti se budeme zachovati střední atav rol
nický, chceme zaopatření pro stáří, chceme školu,
v níž by náboženství nebylo tupeno a uráženo.
My chceme evobodu tisku se sachoráním osobní
cti, bez urážek víry a mravnosti. Bouřlivý byl
sonblas a obecenstvo k neutičení, když vedp. řečník
odmítal výtku „sklerikalis vání“ školy. Chceme
učitele svobodného, neboť svobodaý učitel vychová

ský však otroky. Ka konci oslovil vadp. řečník
nadšeně přítomnou „mládež: „Zahoď modlitbu,
sahoď růženec, saboď kříž“ volají nepřátelé jako
onen umrlec v básni Erbenově „Svatební košile“
— a budeš blíže svému olli. A ten cílf Hrob —
zabynutí časné a mnohdy i docela věčné. AČ ne
ustanou, mládeži, rtové tvoji šeptati modlitbu,
jiš Ti vlíbala matka Tvá a vstáhoi ruku po kříži,
ten Ti bude praporem! — Sympatický přednes a
avučný hlas vsdp. řečníka působil dojmem velmi
mobutaým. Přítomní soc. demokraté a anarchisté
£ reservy nevystoupilh Po schůsi přiblácilo 80
více členů. patrný to doklad, že alovo pravdy
dosud působnosti nestratilo. Vzdávajíce tímto ne
ličené díky vedp. dru. Šalcovi, přejeme mu apřímné,
aby nadšená joho činnost všude nalezla porozumění
a ocenění. Nemůžeme si odepříti, abychom nepo
lošilinauváženoututootásku:Jakbytoasiunás
vypadalo, kdyby po příkladuvedp. Dra Šulce katol.
intelligence, zvlášť kněšstvo neuzavíralo svých vě
domostí pod sedmerý zámek netečnosti a Ihoatej
nosti, ale kdyby kašdý dle ail a schopností kypřil
český úhor? Windhorstem oebo Luegrem nemůže
býti každý, ale Kosmákovým Kubíokem nebo Ji
ráskovým P. Vrbon každý.

Bonov mad Doubravom. Vadělávací
katolický sociální spolek „Rovnost“ se odružením
mládeže uehraly v pondělí velikomoční v hostinci

tlžná tato hra nastudována bylaod účinkujících
s neobyčejnou pílí. Všichni saslubůjí veřejné po
chvaly a uznáví. Kdo by se nepodivil rásovitosti

s naprostou přesností a lehkostí. Jak naproti tomu
dojímalo nás něžné, láskyplné, v úděl svůj ode
vsdané a upřímné počinání Bětukky Kyralovy —
v pravdě talent. Pan Kyral
ními sousedy pravý typ Českého pedláka před zru
šením roboty. Velmi se zamlouvala jebo rozvaha.

a Maršálek byli na svém místě. Korunou předsta
vení bylo jednání třetí, kde Výrava zapřísahá
svého syna Jeronýma, jenž jest ve službě hraběcí,
aby tuto opustil a postavil se a otcem v Čelo po
vatání sedláků, kteří chtějí slyšeti patent císařský
o srušení roboty, což se jim tvrdošíjně odpírá
s návodu Karminova. Jeroným zamiluje si kom
tesu Sylva a v duši jehoodehráváse boj věrnosti
ku svému pánu hlavně £ lásky k Sylvii a posluš
nosti k otci. Rozhodne se, že půjde 8 otcem. V tom
přijde Sylva a svým v pravdě elegantním sjevem
a opravdovou náklonností působí na Jeronýma, že
tento se zvrátí ve slibu učiněném otci a této
slíbí, že zůstane hlídati zámek. Otec Výrava při
chází po drahé a po výměně prudkých alov atřelí

po vlastním synu. Jednání toto podáno v pravděez nadsázky eminentně. Mnohá alza zajiskřila 6e
v očích diváků. Komtese Christina docílila úspěchu
svými názory a porozuměním lida venkovakému.
Urostlá postava 8 graciesními pohyby dělá velmi
dobrý dojem. Vědy veselá Sedmihradskáé-Moravcová
s bláznivým Martiokem provázeli hra a vrozeným
vtipem 8 veselou náladou. Uznání zasluhojí mladší
členové zu vedení dam Kyralové a Lhotské. Vhodně
počínali si muněketýr Jiřík, písař a vojáci Slavík
a Hruška. Vsdáváme upřímné díky p. Aat. Bu
rešovi za přesné naovičení, jakož i p. Jaroslavovi
Henychovi, majiteli půjčovny divadelních kostymů
v Hoře Katné, které velmi pečlivě s poměrně
levně zapůjčil. Všem, kdož o zdar divadla se při
činili, voláme: Zaplat Pán Bůh!

Trejovice u Hrochova Týmoce.Sku

pin zdejší mládeže pořádala ve prospěch okrasyostela v Trojovicích v pondělí vel. divadelní před

stavení „ideály maošelství.“čs výnosčiní 102K 62 h. Děkujeme všem, li nás pří
představení svojí přítomností. Zvl vřele děku
jeme paau Fr. etarostovi obce,
tak obětavě zastéval místo ovičitele. Zdař B
přáci Jeho!

mmm(Cupieoi za K1-70 důkladný apie smmm
»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
ObjednávkyvyřizujeBisk. knihtiskárna v Hradei,Králové

Zprávy místní a z kraje.
Slavnast Vakřišoní konánau nás

létaminulása velikéúčastivěřícíholide. I likna
vým katolíkům v ten den tane na mysli živě vý
szam vrnešených .slov Pásé: „Já jsem vzkříšení
a čivot.“ VzkříšeníKristovo jest nát tak krássou
radostí nadpomyslných, věčného jara, neumdlévají
cího jawu, jakou nám žádná filosofie, šádeé mimo
křesťanské náboženství dáti nedovedly. Maofetrí
věřících na Velký pátek poklekalo uBotich brobů
(u av. Klimenta a u Panny Marie). Zástup ce
střídal za zástupem. Jeho Excel. nejdp. biskup po
oba dny konal v kathedr. chrámu posvátné úkony
a ob. hod. v sobotu za Četné assistence vedl slav
nostní průvod. Po návratu do chrámu szapěny spěvy
k pocté Krista avátostného, zpívámo slavnostní
Matatinam. Uděleno pošebaání Nejev. svátostí. —
Slavnost Vskříšení u Paony Marie konána též za
veliké účasti věřících o T hod. večer. Slavnostní
průvod vedl a četeou asaistencí kanovník a děkan
vadp. Masil. „

Koncert pěveckéhosůrušení něštelů
moravských ststano jistě vrcholnýmbodezale
tošní saisony koncertaí. Bylo od nich mucho oče
káváno, a.e neprosto dokonalé pěvecké těleso pře
konalo věecko očekávání a potrrdilo svou stkvělou
pověst. Každé číslo programu bylo samo o sobě
svérázným. mistrným dílem a věra těžko bylo by
roshodovati, co bylo lepším. Uvrádím jen na pří
klad, jak veliké pobautí spůeobila Kříškorského
„Utonulá“ — tento sbor, tolik snámý, tolikrát ops
kovaný. Ale tak, jak epívají jej moravští ačitšlé,
je to něco naprosto morého, úchratnébo, strhují
cího... A kromě vyspělého umění jest to i hou

ževnaté e těchto nadšenců, která vynutí vaši
úctu; pohl v jich minulost, jaké oběti přinesli
s přinášejí svému umění a nezbade vám než vzdáti
čest a obdiv pravým umělcům... Dr. Allguis.

České kvarteto do Hradce Králové.
Ještě jeme plaí dojmů z velkolepých koncertů uči
telů moravských a již znovu s radostí můžeme
osnámiti koscert nový. Jest zajímavo, že České
kvarteto a Sdružení moravských učitelů klade
se v mnohých kritikách zahraničních listů vedle
sebe jako vrchol uborového zpěvu a inslrumee
tální budby. Kvarteto dokončilo právě svoje
evropské touraée řadou koncertů v Moskvě, Potro

bradě a Heoleiugfora, kde všude bylo naděnnéaveno.

Okrašlovací spolek v HradciKrálové
koná v sobotu 2. dabna 1910 o 7. bod. večerní
Mádnou valnou hromadu v místnostech besedy.

Pořad jednání: 1. Čtení zápim poslední valnéhromady. 2. Zprávajedna . 3, Zpráva po
kladafkova. 4. Zpráva revisorů účtů. 5. Volbano

esejde-li se v ustamovenou hodinu dostatečný
počet členstva, koná se valné hromada o bodinu
později za každého počtu přítomných.

Věceb.veřejná nemocnice v Hradel
Králové vydala správu nákladem okresního vý
boru za r. 1909, Z dat uvedených podáváme ně
která k informaci Širší veřejnosti. Nově bylo
přijato 2139 nemocných, celkem ošatřováno 1
Bemocných, z nichž úmrtím ubylo 140, a £ těch
většina (94) na choroby nakašlivé a vnitřaí. Ta
berkulosních zemřelo 33. V nemocnici jest samo
stataé oční oddělení, vedené osvědčeným odborní
kem p. drem Saskou, jež sloučí celým východním

m; loni propaštěno bylo 418 nemocných
očních. Oddělení operativní, sloužící též širokému
okolí, zabírá nemoci ohirurgické a ženské a čítalo
922 propoštěných. Rozsáhlá byla činnost opera
tivní: operací očních provedeno 93, operací ostat
ních 710, tedy úhrnem 509. V to není počítémo
léčení 100 slomeuin prostých. Všech úrazů ode
třováno 242, z nichž zemřelo 10. Závažných ope
rací v dutině břišní provedeno bylo 64, vedle toho
operováno 76 kýl. Při porodu bylo nutno zakročiti
operativně 1Okrát, vesměs a případů značně po
kročilých,často z velké dálky dopravených; všechny
tyto operativní výkony porodnické zdárně skončily.
— Nemocnice hradecká, jsouc účinně podporována
lékaři, již uznale ocehují její srědomitou práci,
vyšinulese za poslední4 léta na prvé místomesi
staršími českými nemocaicemi a dnes dosud předčí
ji rossahem operativní práce jen Š až 4 rozsáhlé
moderní nemocnice na venkově, které těší se usi
lovaé podpoře svých okresů. Žs bytaké hradecká
aemocnice přes svou práci těšila so zvláštní pod
poře a přízní svého okrosu, bohužel chinbiti se
nemůže, Jasně svědčí o tom novysrětlitelná likna
vost, jaká zavládla ns všech stranách v řešení
otásky norostavby, likusvost tím nepochopilelnější,
protože rychle přibýváprůmyslového dělnictva ve
skvétajících nebo mově vznikajících: továrnách,
města a okolí, nastává přelidnésí bytové, mnoší
se nakažlivé choroby, přibývá úrazů, stálo stoapá

ých, a vůči těmto
nemocniční bos

IL porotní období u c k kraj.souduvHradel ovépočíná dme 18. dubna. K tomu
následující porotoové: Drog. J.

o E Weltserpaprochice, F. Falta
Blatinaa. A aha Zbě.rol. K,MechK. Dytr Král, V



bráli taky často —však víte proč. Je vám ku
Iva, jak člověk do kostela nechodicí chcenejdp.

ekopovi rozkazovat, jakého faráře sem mádat.
Takoví lidé, kteří se ohtějí dáti spálit, kteří jsou
schopní ma kvétnou neděli dáti Uonci do plotu,
jsou podivnými katolickými reformátory. Ještě Jste
dobře nevysvětlil, kdo vlastně jsou ti beraní 8
kdo ovečky v naší obci. My to však víme i bez
vašeho vysvětlení. Víme, kdo tká našeho pastýře
bezohledné; a my musíme jako okatečnó trpělivé
ovce mlóeti, když nám boháči stříhají vlou. Mys
lil jste cí: Vystrnedíme faráře a těm drubým
Jednoduše poračíme. Ale do toho je, dobráčku, da
leko a příště vyložím, jak vám dobře do duše vi
dime, ještě obšírněji.

Býšť. Na Boží Hod Velkonoční odpoledne
zastřelil se ve svém příbytku Frant. Vobralík,
rolník s hosti v Hoděšovicích. Nechť jest to
výstrahou všem farnikůmbýšťským, kam přivádí
alkoholismus a beznáboženský šivotI

Voliký úspěch missie v Čibuzí. U zás
se stikvěle osvědčilo, jak zdravý katolický duch
v národě žije dosud přes všecky probnané lši vol
ných myslitelů, přes všecky potapy soc demokratů.
Nedá si salepiti zdravý zrak uspořádanýrolník,
který často poznal, jak mu bylo největál útěchou
náboženství ve chvílích. kdy pomoo lidská naprosto
selhávala. Nadšení pro borlivé missionáře ros-lo
ode dne ke dni a ka konci přilauli jsme k nim
tak, že jsme se s nimi loučili 8 pláčem;takřka
násilím se mueiii důstojní otcové vybavovati ze
zástapu. Jedioou závadou byly nedostatečné pro
story našeho kostela. Nebylo možno v něm aměst
nati obrovitý zástap při svěcení kříže, takže bylo
nutao kázati venku. Dlouhou řadu školní mládeže
při průvodu Mariánském a při svěcení kříže vedli
jsme si sami. Chtěli jsme sice pošádati pány uči
tele; ale když jsme všecko uvášili, na př. jak se
učitelé vybýbavě ku sv. misaii chovají, jak jeden
£ nich káral ministranta proto, že se ministrová
ním v kostele opozdil, jak pokárání dostel drubý
ministrant, který s knězem missionátem musel
k nemocnému, jak učitel vyjádřil ve škole to vroucí
přání. aby už ti missionáři byli raději pryč a vů
bec jak i jindy ko všema, co 86 katolického ná
boženství a kostela týče, nevšímavě 8e mají a
pouse to, co jím paragraf v tom ohledu předpi
suje, jelkoi s nechatí konají, ta jeme upustili od
avébo úmyslu. Vědyt víme, že lidé pokrokoví při
ové skromnosti táhnou Beve věcech nábotenských
vědycky raději do zadu; ale také víme, žopokro
koví učitelé jakožto odpůrci kostels a náboženství
nejsou schopni vyhověti sákonu, který jim naři
zuje, aby nám naše děti nejen vyučovali,ale i vy
chováveli a sice nábožensky -mravně. Tak mluveno
u nás jednomyslně, veřejně a panuje zde proti
nim rostrpčení a všeobecné přání, aby odtud byli
odstranění. — Za to plného usnání saslahují milé
naše družičky, čilí mládenci, sbory hasičské, budeb
nici a zpěváci s p. řiditelem kůra, čibuzský pan
starosta V. Kadeřávek, který tklivou řečí s pp.
missionáři se rosloučil s všichni ti, kteří jako o
překot přispívaliku ozdobě evého chrámu Páně a
ku oslsvě sv. missie. Nejvroucněji však děkojeme
vld. pp. missionářům a kdykoliv půjdeme kolem
"toho od nich posvěceného kříže (u něhož denně
někdo kločívá), věnujeme jim vádycky vděčnou
vspomlaku.

Pardubice. V pondělívelikonočnírozloučil
se s naším městem dp. Fr. Čečetka, odcházeje do
Přelouče jako tamější farář. Obecenstvo připravilo
oblíbenému zasloužilému kněsí neobvyklé ovace
na rozloučenou. Zástapy lidu shromáždily ee před
děkanstvím, aby svému bývalému kaplanoví pro
kássly zasloužený akt piety. Jménem shromáždě
ných promluvil vřele k oslavenci p. prof. Btejskal
a katolické jednoty podaly horlivému avéma či
novníku květinové kytice. Ctiteló šlechetnóbo kněze
a delegát městské rady pardubské doprovodili jej
v osmi povozech až do Přelouče. Také tam ne
ačetné zástupy očekávaly nového p. faráře a do
provodily jej v průvodu do kostela, který nemohl
veškeré davy pojmouti. Městeká rada v Přelouči
nového svého faráře nepřivítale. Stalo-li se tek ze
strachu či £ tradicionelní noblesy, jest posud ne
známo.

Weigtův konkurent v Pardubicích.
Iaženýr p. A. Kašpar, sya majitele hotelu „Ve
selky“ v Pardubicích, vystavěl si blíže vojenského
cvičiště dílnu, kdež jit po mnoho neděl sestavuje:
drakovité lótadlo, které pomalu blíží se ku svému
dobotovení. Je to stroj 9 m široký a 8 m dlonbý
a je opatřen dřevě.oa vrtalí, poháněnou motorem
soustavy Anzeniniho o 30 koňských silách. Válce
se chladí vzduchem. V nejbližší době podnikne
podnikavý p. inženýr výlet do vzduchu.

Parforsní hony a koňské dostih
v Pardubicích ohroženy. Pa:forsníspol
post, pořádající každoročně na podsim v Pardu
blelch parforsní bony na jeleny a ve spojení s ra
kouským klubem jokozovým známé pardubské
koňské dostihy, usnesla se přelošiti tento sport
s Pardabic na Moravu do Hodonína. Jest nesporvo,
že by tím Pardabice atratily mnoho. Pokrokářské
a rudé sdejší noviny štvaly svého času ustavičně
proti kovalírům a snažily se Jim spůsobiti co
možné největší obtíže. Byl čas, So četníci muneli

| rodým názilníkům blídati Šlechtické kasino.
dyby tak parforení společnost byla tlepos synů

. Marek Loebenice, rel F. Bojoman Bosběřice,"ol K Bobejbal Šteňkov, rol. J. Smatolán Vůle
mary, rol. J. Mrkos Nezmášov, ař AL Visa

- Borohrádek,rol, J.HlaváčekDoudleby, továr. A.
Felsesbarg Kostelec n. O, rel. V. Vítek Lible,
rol. F. Sokol Synkov, továr. A. Graets Hronov,
host. Č. Hurdálek M. Čermá, rol.J. Jirásek M.
Jánský Jeníkovice, obch. J. Dobrý Kukleny, rol.
PoHěí, továr. J. Eamer Náchod, hotel. J. Kará
eek Náchod, rol. J. Rychnovský Babice, statkář
A. Kadečka Popovice, rol. J. Homer Dolsko, obob.
M. Glaser N. Město v. M.. rol. J. Janeček Klá
šter, rol. V. Hampel V. Ubřinov, rol. K. Mader
Nebes. Rybná, rol. V. Hlaváček Litobrad, továr.
S. Ledeč Rychnov n. K., obch. J. Kosek Vamberk,
F. Sagoer M. Svatohovice. Náhradní porolcové
s Hradče Král.: obch. F. Bergar, G Hoake, Aug

-Bradecký, R Můller, J. Rabas, J. Řese, J Bů
žička, L Tausg a A. Petr.

Šermířské akademii, pořádanédne 9.
„dubna t. r. v 8 hod. voĎer ve dvoraně Adalber
tina „Šermířským klubem v Hradci Králové“, do
stelo se vzácného projevo přísně tím, že slavná
rada král. věnného městávdiradce Králové pře
vsala protektorát nad akademií a že pao Dr. 01.

ampar laskavě na 6e vsel fankci maitro d'assaute.
UÚčastenství prašských klubů, dam a diplomova
uóbo mistra šermu jest pevně ujednáno. Po vyčer
péní programu valčíkový večírek. Reklamace pos
vánek říseny buďtež na p. A.Fialu na ém
Předměstí.

Poděkování. Výbor Hadebního a pěve
elsého spolku pokládá se svoji milou povinnost
poděkovati apřímně všem, kdož se o zdar„Pre
ního lharmonického koncerta“ přičinili. Na prvém
mistě sluší vzdátí ardečné díky oběma dirigentům,
pp. Cvachoví a Winachovi, ze velikou píli, se kto
rou program koncertu vnáležitém porozumění na
cričili. Dáleděkujeme sl. měst. radě za bezplatné

Pr divadla, p.O. Kretschmerovi,továrník£ NovéPaky, sa sapění několika krásných piec.
sl. T. Ovnchové a p. F. Kneprovi za besvadné
obetarází doprovodů, el. dám. pův. spolku „Eliška“
a „Pěvcům Nepesickým“, rovněž všem jednotliv

-cm za lask. spoluúčast, jakož i osvědčenéfirmě
A. Petrof za propůjčení klavíru a p. B E Tolma
Boví za ochotný před j lstků. Všem platiš
posnovu naše díky! Hradci Král., 24. března
1910. — Výbor Hadebsího a pěveckého spolku.
Karel Peřina, t. č. jednatel. Prof. Fr.Rejthárek,
t. č. předseda.

' Pražská akelová strejírma dříve
Boston a spol. a Bromovský, Schuls a Bobr právě
započala s rosšíťováním závodů v Hradci Králové
a to: se stavboo nové slóvárny nejmodernější kos
"trakce ve výměřeas 5000 m a přístavbouko
tlérny ve výměře as 2000 m'; náklad utěmito

preení spojený obnáčetí bude as 800000 K.sadány byly místaímu staviteli p. R. Sehmid
tovi; proto táž řemeslné práce pro tyto stavby
nutné zůstanou místním živnostníkům, což má sa
jisté pro město a svláště tirnostnictvo snačný

osobách socialistických vykládejících, jak loni vy
uzrádali různé socatetké spolkové kasy, koa
samy, spolky! Tohle by přece bylo něco „ocht
socialistického.“

Nový Hradce Králové. Od 3 —10.dabna
konají. v Novém Hradci Král. -sv. mjsslo důstojaí.
otcové S. J. z Hradce Králové.

. Omochanickém sku dále. Trpoá
oposiceunástrvádále.Topozmaloseoschůzí
obecního zastupitelstva, kozané dne 21 břesna,
kdy ze 24 členů dostavilo se 14. Následkemtoho

projednávaly se jenom věcí menšího dosahu. Zazmínku stojí správa rovisorů účto za rok 1900.
Ve správě té ukasováno, že některé položky sdají
se vysoké a očiněn návrh na úspornoa komiesi,
která by vše, co se mé říditi, prozkoumala. Tudy
jakási kuratela. Návrh byl přijat a komise svo
ens. Neškodila by také asi jinde. Dluhů vykázáno

přes 165.875 K. O výpůjče 30.000 K nemohlo se
jedoati, rovněž tak sni o výkupo domku p.Ma
šlady. A ta maličký obrásek. Při projedoávání
rospočta na rok1909 o schodku nebylo řeči.B:ho
dek kolem 13000 K byl kryt subvencí na šiolu
a příspěvkem apořiteloy. Rozpočet nesl na sobě
8 podpisů, byla to tedy těžká mince. Ne oměnce
stačí jeden nebo dva a přijímá se. Ve zprávě
revisorů účtů sa r. 1908 konstatováno, Že mámo
dluhů okrouhle 145.C00 K. Nato při projednávání
rozpočtu ma letošní rok 1910, poněvadě bylo po
ukázáno, že jsme uvádění v omyl, objevil se scho
dek nekrytý a zároveň stanoveno, že uhradí se
výpůjčkou 20.000 K £ měs'ské spořitelny. Vý
půjčka ta byla povolena. [Dnes po 3 měsících
přišso se s novou, totiž aby místo jiš povolených
90.000 K bylo vypůjčeno 80.000 K, tedy o 10.000
K více. Měly by činiti dlaby 165.000 e 10.000 K,
tedy celkem asi 176.000 K. A tu by místo toho
vyšlo na jevo, že budeme míti potom 195000 K.
Vynořilo se z čisla jasaa o 20.030 K dluhů více.
Kde se vzaly, nevíme, ale již jeou zde. Za tak
krátký čas o 50.000K dlahů více — to je přece
pokrok a to obromný! V letošním roce, kdy ob
jevují so ne obzoru našem komety, nebude o ně
aké překvapení oouse; takovéto přemety přesa
ují však již meze. Tak dělati dlaby na obec hraničí

přímo se šílenstvím. Vedle tobo ještě rozličné věci,
jako apravování veřejných cost a jiné hradíme si
£ vlastních kapes. prý ani na vesnici na př.
v Dohalicích si nedovolí žádati. A coš teprve až
ta Halleyova kometa přijde, obonem přetáhoe
semi a sní inaši radnici obrátína ruby! Jestliže
se — jak učesci píší —nendasíme (slostí), to teprv
asi vyjdou věci na povrch. Proto však naše samo
državí «rvá dále. Zajímavé je, še i vtom se měří
dvojím loktem. Před časem jedem člen výboru po
-pastil živnost svému synu atu hopem dostal vy
rosumění od sl. městského úředu, že mu bodaost

"býti výborem jiš nepatří a povolán na místo jeho
nábradník.Dostaltedy—jak 00řiká—„lanfpas“
Že však sami zasloušilipo 3 letechtaké „lanfpas“,
to na ně neplatí. Pří jisté slavnosti pozvaný řeč

-nik mlavil (ale tichouace) o Husovi, jak bájil
pravda a poctivost; náš p. porkmistr stál zrovna

"vedle něho, Špatně si však ta slova zapamatoval.
Oož sde platí, že vrána vedlo vrány sedé a rovný
rovného že hledá? Proto asi naše radnice z mla
dočelství vypelichala na pokrokovo. A což, páni
ns radnici, je:tě neznáte tu Černoa ruku, 0 které
jste se tolik rozkřičeli,že se nad námi roztahuje,
abychom si toho vělcnní spíše všimli? JA vám to
tedy povím. Jest to tedy dla, který na nás uva

-lujete a který sabá nám již na krlk, aby nás za
rdonsil. Do kapes již nejde, poněvadž by tam
málo našel. Nemyslíte, že je jiš mejvyšší čas,
abyste a tím režimem vaším odtábli? Přivolných
návrzích p. Bednář tázel se, jak jsme daleko se
hřbitovem. Jen strpení, psne, až te komete příjde,
bade celé město hřbitovem. A pak již málo ne
aa tom bude sálešoti, kde lešíme, zda-li v posteli
vpeřinách nebo us dlažbě anebo konečně na břbi
tově. Adieu

Debřenice. Světe, žasni! Pokrokářský
dopisovatel do „Ratibora“, rozumí se še „demo
kratický“, vytýká, proč prý pan farář nepolra
čaje v zajímavých sděleních. Tedy píše tak, jako
by ty naše dopisy pocházely vůbec od p. faráfe.
Holenku, malorolník ví lépe než p. farář, kde ho
střevíc tlačí s proto dovede proti velkým pánům
taky něco napssti. Tudíž povím na vzácné přání
„Ratibora“ něco více. Proč jen, vy svobodomyslný
muži, denuncujete faráře tak vokatým způsobem
u biskupa. Vám by ovšem bylo milo, aby nad li
dem i farářem rosbodovali panští velmoži, kteří
by se ani nemusili biskupa pláti. Pan farář se
dopouští toho hrozného hřícbu, če nedrží s vel
kostatkem a že nestojí o šádoý úplatek. A že ne
dostal o volbě hlas? Vědy“ přece víte, še jsou
ade výhradně malí domkář, kteří jsou nncení pra
eovati ve velkostatku. Ta není diva, že před
volboa se jim napíší v kaaceláři lístky, a mimit
jsou posláni kvolbě. Aproti tomu,vy šlechetný
demokrate, menatmítátonic? Ti ohudáci jsou na
ceaj tančiti dle velkopanské plštalky častěji. A
k tomu všema 60 staráte, aby několik sbývajících
samostatných občanů bylo rozdvojemo. Někteří za

. Na odvrácení gormanisace českých
dítek dolnoratousisých přispělvledau 1910
„epolka „Komenský“ ve VídolIIL-3 Strobgssse 45,
který vydršnje 5 obecných kol. "Bkolu pokračo
vací, 3 opatrovny a 5 jazykových škol, politický
obres Hradec Králové: Černilov. Sbor dobrovol.
basičá 6 K. — Hradec Král. Typografická beseda
5 K, Prof. J. Mejanar 1 K, Prof. dr. G. Domabyl
4 K, Budeč Kuklenské 10 K, J. Uher ebírko
mesi poslacbači obchodní akademie (30 dárců) 4 K,

J. Pilnáček paušál za propůjčaní snačEy Vepěch Komenského“ 82160 K. — Hrádek.
Vaděl. Jednota „Třebízský“ sb. p. Petráčka 0
avatbě p. Jásonskýho se al. Štěrbovou 5 K a z di
vedel. představení mládeže z Radoslava 2 K,
celkem 7 K. — Nechanice „Sokol“ 10 K. —
Skalice Stříbrná. „Sokol“ 1 K. — Třebechovice.
Zpěvácký spolek „Oreb“ 4 K.

Pemchovští soelalisté hráli ne Hod
Boží velikonoční tendenčníkus divadelní s názvem
„Ne faře.“ Oč v tom kuse jde? O zlehčení kačž
stva. Aby to táhlo, rozblásili pouchovětí socia
listé, če čistý výtěšek dají na polóvkový ústav
pro školní mládeš. Kdyby se dával podobný kus
sa úkor cti očitelů, jisté by. to polóvkový ústav
úkolaí v Pouchově nepřijal. Zlebčuje-li se divad
lem stav kněžský, to už je v pořádku. Teď bu
ou pouchovaké děti socialistické jistě velice dobře
vyblížet, až se majedí z plbých braíčků školní

ky, s čistého výnosu divadelní méně
bry| Jak jest vůbec možno,aby „dobří“ so

clalisté libovali sl na Špatnosti kněžské? Nebylo

v Jepším, kdyby pouchovití socialisté sehrálivadelní kus se živote socialistického, aby před
| oobom na jevišti měli svoje vel né sou

drahy a nemusili běhat „Nafaru“f To by přece
táhlo socialistické srdce k radostné účasti, kdyby
vědělo,že hlavním1 poslednímhrdinouknsudi

-vadelníhojest plnokrerný soudrah, ma př. redak
tor „Kacířekýchepištol“ Jelínek, jenž nedávno

ul s milenkou do Ameriky, sasochav
* © Prase dobrou ženu s několik svých dítek vbídě
" ohaabě!Takovýkusbysemohlnasvat„V80

elalistické domácnosti.“ Nebokdyby te tato volná
Maka socialistická soudrabůn pro Pouchov nous
mloarala, mohli by sehráti kus ovlo neš 100
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MĚvino přeložení šlodhtiského:sportu a Jiné

prvaím místě o to, aby jejich obchody odchodemechty z města neotrpěly; proto sakřikli ihned
své žurnály, které podle komaada svých pánů
musejí bráti roli jednou takovou apodruhé srovna
opačaou.

Pokrokářské ulest. Židovaká„Osvěta
lidu“ tuze se zlobí na ty občany v Pardabicích,
kteří bez dovolení židovského žurnálu a bez o

bavy před pokrolrářským terrorem opovážili ne Jeti
na výlet do Říma. Nejprve p. dr. Lipčík napsal
do pokrokářského pardubského orgánu drobný ú
vodníček, kdež lamentoje nad tou klerikální za
bedněností pardubských občanů, Aby dokumento
val svoji historickou sdatnost, straší v úvodalčku
čtenáře tvrzením, e katolictví(Masaryk: klerika
ljamos je katolictví) přišlo k nám s Němec. Snad
chce tím pan doktor říci tároveň, še Zidovatví,
protestantství a volnomyšlenkáfetví je ryze české.
Za dr. Lipčíkem přiklasal tělesný básník židovské
+Osv. lidu“ pan mistr Kraus. Složil rýmovačka,
ve které neomaleným, opravdu pokrokářským apů
sobem napadá pardubské turisty do Říma. Zají
mavá jest při tom pokrokářská drzost, Ze mnozí
napadení jsou odběrateli „Osvěty lidu“ Jeou to
ti, kteří předplácejí ai „Osv. lida“, aby měli po
koj. Zmíněný pamfst, komponovaný zsámečnickým
mistrem p. Krausem, vyšel jako příloha „0.1“ a
byl rozeslán jen v Pardubicích.

Perdubská rafinerie ma petrolej
propouští četné dělníky s práce. Za příčinu udává
se veliká konkurence s petrolejem americkým.
Snad jsou toho příčinou také jiné důvody. Někteří
dělníci propuštění jsou zase znovu najímáni, ale
docela za nových podmínék, které ovšem nekryjí
80 8 podmínkami diktovanými zaměstnavatelům
dělnickými organisacemi. Organisace rostou víc
a více pánům přes hlavy a proto anad nenápadným
způsobem chtějí ue zbaviti aspoň těch atigmatiso
vaných a vybledávají prostředky proti organisované
nadvládě, proti radé lučavce. Leč výstřelky po
blavárů odmášejí nyní i dělníci hodaí, solidní a
nevinní. V úterý po svátelch velikonočních celé

Uupy dělníků procházely pardubskými ulicemi,hledající práci. Přemnozíhlásili se na práci regu
lační na Chrudimce, ale ani tam pro návaldělných
nil, přicházejících i z nejvzdálenějších míst ven
kovských, nemohli býti všichni přijati.

Osební. Pau Ladislav Malý, inženýr fy.
V. Dvořák, podnikatelství vodních a ailničních
staveb v Pardabicích, přijat dc technické kance
láře J. J. vládnoucího knížete s Liechtensteinů.

Jesefev. Městská obrazárna a mosenm
v radnici Josefovské otevřeny jsou bezplatně o
všech: nedělích a svátcích od 9. do 12. hodiny
dopoledne,

Litomyšl. (Onadridum. — Kněžské reko
lekce.) Od 18.—21. března konali u nás dpp. re
demptoristé P. superior Zapletal s Plsně s P. Hra
dilákem z Praby pro lid duch. cvičení. Ačkoliv po
krokáři proti duchovním těmto cvičením v „Obsora
Litomyšlakém“ předem se obražovali, niománě byla
návštěva proboštakého chrámu Páně na každo
denních dvou promlavách značná a ke stolu Páně
přistoupilo 1700 věřících. — Zároveň v ty dny
konal superior vdp. Zapletal rekolekce kněžské,
na nichž se účastnilo 34 kněší s vikariátu Lito
mmyllekého.

Obnova sv. misale v Habrech od 19.
do 20. březnazdařila se nad očekávání znamenitě.
Vykoneli ji vldpp.: Frant. Blažek, Štěpán Klestil
a Ant. Vimmr, členové řádu Redemptoristů ze Sv.
Hory a Příbramě. Nejen že dobrotivý Pán nebes
po celou dobu ev. missie popřál nám pěkné po
hody, takže nesčetné zástupy věřícíchúčastnily se
denně „lámání chleba“ slov věčně Pravdy, nýbrž
1 bojná rosa milosti Boží kanala po dojemných a
poučných kázáních veledůatojných pánů do duší
posluchačů, coš vysvítá z toho, še přes 9700 vě
Fícich za jediný týden přijalo sv. svátosti, Po
božnost ta ukončena byla v neděli dne 20. března
slavnostním průvodem8 Nejev. Sv, Oltářní po ná
mčatí, jehož se sáČastnilo aspoň přes 2000 lidí —
z nichž dobře polovina byla mužů a jinochů. —
Všickni věřící s farnosti haberské upřímně děku
jeme vám, veledůstojní pánové, za vše srdečně a
voláme: Zaplať Pán Bůh!

ZČermné u Kyšperka. Na popadspo
řitelního a' záložního maný ee horní ni měnta
Čermné u Kyšperka a spolku „Orličan“ svolána
na den 20. března t. r. schůze, by na ní byla

probréna otázka starobního pojištění rolnictvá avnostnictva u král. české zemsképojišťovnysta
robní. Ke echťzi vyslalo ředitelství tohoto ústavu
s ochotou delegáta, sem. účet. revidentap. Frant.
Ródlinga. Na jeho přednášku byl na čhý
rosbovor svědělol o zájmu, který by byl v lida
vsbusen. Kéž zájem ten neutuchne a lid náš hojně

tkuje velikých výhod král. české zem.
vany starobní a bobatých nadlepšovacích fondů

Jejish, především bonifikačního fondu živnosten

. "na +)

Bůzné zprávy.
Jak provádějí agrázníci svů

program, (0 psírno * pohrokářskoa
Belských Novin“ Alf. Šťastaého, které dne 90.

března napasly. „Áno, mlčet, a gane jenom mlšet
a tepět! Jestli Jenom ise člověku se sdravým ro
sumem, ee zdravými smysly k tomu všemu mlčet,
to je ta otázka. Těch nespokojenců agrárních je
dnes mezi námi na tisfoe; nespokojenost ta se
tatlá mesi námi; = pěstí zaťatou chodíme jeden
vedle druhého, bekáme, vzdycháme, snad i tiše
proklínáme, sle tiše, aby to ti naši pění předáci
neslyšeli| A vězí jsou pořád horší a horší. A co
pak se vlastně děje, a co pak se vlastně stalo, že
tak klesáme, fe jeme v bankrotu politickém, ná
rodním a hmotném? Nestalo se nic jiného a ne
děje se dosud nic jiného, nežli že jeme opustili a
že oponštíme sovůjprogram agrární, že jej zrazu
jeme, zepíráme; jiného ge neděje nic. Mladoleši
to nedělali také jinak. Opouštěli čím dál tím více
svůj program mladočeský, přistapovali čím dál tím
víc na program realistický, jemná dnes říkají
program positivní, mají sa vůdce avého realista
Kramáře, který nemá pro politiku českouvůbeca
mladočeskou zvlášť nežli posměch a odsouzení, a
tak does přestali býti Čechy, Mladočechy, a jsou
jako takoví se svou politikou v koncích. A vadí
to něco jejich Kramáři? Jděte na jeho achůzi, jak
so tam mafukuje, nadýmá, a ač ztrácejí jeden
mandát po drahém a segyohají se jako jarní sníh,
jeou veselé mysle a dělají svou politiku dále, svou
politiku cislajtánakou, realistickou, a páni Fořt,
Fiedler, Maštálka, Kramář si velice libují, nadá
vejí těm drahým, že jim kasí jejich politiku, když
je mechtí poslouchat, a avádí veškerou vina ú
padku národa na ty nešťastné pokrokáře! S agrár
níky by se shodli, protože je posiouchají a jed
nejí dle jejich příkladu. Můajíagrárníci ovšem tu
krásnou vyhlídku, de to « nimi dopadne jako
s těmi Mladočechy, které oni dovedou tak tak
dobře nápodobit! A teď ať nám ještě někdo řekne,
še nejsme chlapíci. Že oponštíme svůj program
agrární, 00 na tom? Naši předáci dobře nám praví,
že programy jsou tu proto, aby ee nekonaly a
tedy se nekoná ten náš takál“

Sobocká příčina nového agrárního
hněvu. Jak známo,připadnena Čechy 1,800.000K
podpory na zvelebení chovu dobytku. Agrárníci s6
zase těšili, še to vše shrábnou do kapsy a katol.
zemědělcům že se vysamějí.Ale tu Sdražení katol.
zemědělců Zádalo, aby tyto podpory nerozdávala
Zemědělské rada, nýbrž ©. k. hejtmanství za sou
činnosti všech hospodářekých spolků v okresu.
Mexi agrárníky nastal poplach. Uš měli skoro 2
milliony před ústy a oni najednou katol. země
dělci řeknou, že z toho také aěco chtějí, že nato
také platí v daních. Agrárníci začali útočiti na
Sdružení naše, že prý je proti samosprávě (suto
nomii) a še ta mocpřenechati obee státním úřa
dům. Kdyby byla Zemědělská rada spravedlivá,
nechtěli by to. Ale okrádati se nedají. AC se Ze
mědělské rada nevymlouvá, še náš posl. Adam jí
poděkoval za subvence ohotibořskému okresu roz
dělené a še je tedy spravedlivě rozdělovala. Baď
ho chtěla Zeměd. rada navnadit, aby přistoupil
k agrární straně (ovšem marač), nebo ne bála, že
by na sučmě odkryl strannictví její. Ale jisto je,
že snbvence rozdělovala Zeměd. rada z 90%, a

Kb většinou zemanům, kteří toho nepo
VeVídnizdravější vítr národnostní.

Sám „Vaterland“ uveřejnil tato významná slova
hraběte Mensdorffa-Pailly: „Strana křesťanako=80
ciální musí býti stranou křesťanské demokracie,
která demokratismue svůj masí odvozovati z pů
vodního křesťanství, oikoli od francouzské revoluce
a Luthera. Strana křesťansko-sociálof sa poslední
doby života Laegrova až příliš však oddala ae
Daolonalismua přece strane tato ohtéla býti stranou
Hšskou. Strana říňekávšak mesmíbýti jednostranně
národní. Kdyš křesťanští sociálové jako říšeká
strana byli pro Rumuny a pro Chorvaty, proč ne
také pro Čechy ? Češijseu přece pro Vídeň nej
důležitější neněmeckou národností, s Chorvaty však
a Roouny Vídeň takřka :s0i 6e nestýká. Coš pak
mají křesťanští sociálové snad ohuč z Vídně učí
niti druhý Liberec? Laeiné německo-nacionální
vavříny Severo-lesko-německých maloměšťtáků ne
dají Vídeňákům apáti? Millionové město Vídeň

chce v této věci městečkům severních Čech se vrovnati? Severní Čechy nikdy nebudou tihnouti do
Vídně, nýbrž do Německa, jižní Čeoby však a
Jižoí Morava táhnou ae k Vídni a to přirozeně,Bph mou dajappo ích kulturně a početně 
nější národ, přiklomí ee Češi k liberalizma. Jest
pravda, že štvaní proti Čechům zanesli do strany
křesťaneko-sooiální ti, kteří nechtéli, aby strana
tato se stala stranou Píčekou. Bez Čechů však
tšská strana křesťansko-soelální“jent pomkáfráse.

Lueger dozajista nechtěl Osoby:od sebe odetršíti,
ač Češi už dárno hebyli,čím dříve: poboraí, chadí,
malí lidé, kterým ze Videňio:

sociálům: Chooto-jí svemdourokraciiučiniti kře
sťanskou, musí býti Čech v aí také, neboť bez
Čecha není celé Rakonsko.“ — A teď se tafte,

mluvilotaky tak nnášelivě| ve

Pozor „Děizasilání úředních listin!Došelnáspřípisc. k.fiaaně.ředitelstvív Hradel
Králové asi tohoto saění: „Za příčinoutrestního
důchodkového Hzení proti Anně M. žádáme za
braké zaslání ex offo křest. Iistu.“ List byl zaslán
a vypraven obyčejným způsobem, t. j. obálka o
p úředním razítkem, nadpisem podací duch.
Správye dole poznámkou:věcúřední,pošt.prosté.
To však c.k. pošt, úřadu v Hradci Kr.nestačilo;
zaslal obálka fn. ředitelatví, chce-li zaplatiti po
kata 20 h., ješ ovšem s největší ochotou asi od
povědělo, še není zvykem finsočních úřadů pokaty
platit, nýbrž předpisovati. Obálka vrácena adach,
správa zaplatila; informovalase však a to jí bylo
sděleno, že osvobození od poštovného nebylo do
statečné odůvodněno. Málo prý státi nejlépu: K vy
svání úředaímu od pošt. osvobozeno“, aneb „věc
trestní, školal, zádašního jnání“ atd., krátos že
nestačí psáti: „věc úředaj“, nýbrž že se musí tato
úřední věcblíže naznačiti. Předpis poštovní sice
v tom smyslu zal, ale kolik pak takových případů
do roka 8e zaznamenává! Ty naše nančat úřady
štří brázu i mezi poštovalmi úředníky. Proto po
sor! Pošádá-li finanční úřad o křestaí list, napišme
toho dole hodně moo: k úřednímu vyzvání ve věcí
trestní čís... od pošt. osvobozeno. Coje platno, že
duch oživoje, když litera zabíjí? Za posloužení
trest! Také rakouská specialita.

Ce so sní v New Yorku? V r 1909
spotřebovalo se 624 mil. liber hovězího masa, S10
mil. masa vepřového, 210,600.000 liber skopového,
37,440000 liber telecího, 49,090 000 liber drůbeže,
131,723.615 liber másla, 33,708.677 liber sýra,
4,112.841 pytlů mouky, 3 a půl mil. pytlů bram
borů a okrouhle 1 milion litrů mléka. V téže
výši spotřebovalo se seleniny a jiných tživotoích

potřeb. ,
Stinčenývsdach jako síla pracovní.

Vymálezemčerpadel, kterými v uzavřenou prostoru
možno libovolné meožatví vzduchu vtlačiti, ačiněn
první krok, aby vaduch jako bybná olla růsné
stroje v pohyb uváděl. Vynálezu toho použito nej
prve v lomech kamenných ku pohonu strojů vr
tacích. Čerpadlo tlačí vzduch do kotlu, kompresor
zvaného, odkudž ee badicemi vede vzduch ku
šroubu vrtacímu, který obromnou silou a rychlostí
do skály vráší. Trvalo to dlouho, než stlačeného
vzduchu i ku jiným pracím upotřebeno býti moblo ;
příčinou tobo byla jednak velikost a drahota do
tyčných strojů, jednak ohromná spotřeba vzduchu
ku pohybu potřebného. Novější dobou překášky ty
překonány ; v Německu stavějí ne nyní stroje malě,
laciné, jiché v každém řemesle upotřebiti mošav;
Jsou to kompresory firmy C. Oetling, Strehlaa. E.
Stroj ten v pobyb uvádí vrták ka vrtání kamene,
dláto ku zpracování kvádrů, on buší perlíkem de
Šolosa, vrtá dřevo i kov, kuje a stříhá plechy atd.
Ano i nejjemnější práce řeké možno pomocí
stlačeného vzduchu prováděti; sochař drší nástroj
hadicí spojený s kompresorem, v ruce dává mu
žádaný směr, vzdach pak ryje v kámen scele na
močinně, aniž by člověk pračající kladivem ta
dláto bošiti masel. Výhody systemu tohojsou edí
vidná a významu nemalého pro živnostnictvo: u
epoří se oil pracovních, práce vzduchem vykonané
je přesnějšíneš kdyš kladivem sena nástroj baší,
a úžasná rychlost, jskou vzdach nástroj v pobyb
uvádí, rukou lidskou nikdy dostižena býti nemůže.
v h vídati stroje ty v dílnách socbaťských
a lomech kamenných; ostatní obory živnostenské
si posud ka vlastní Škodě novinky té nevěímají.

Zajímavý somdní rozvod. Paní Mary
Brair Brokawová žádala o rozvod od svého mule
a o 60 tisíc dollarů na výživa. Byl to jeden z nej

delších a nejsensačnějších soudních rozvodů, ibyl v New-Yorkn projednáván. O křížovém vý
slechu moobých svědků mohly by se sepsati celé
svazky. Kliootka ne otázky odpovídala: Nepama
tuji se — 293krát, Nemohu říci — 184krát, Ne
jsem s to vám říci 11Skrát, Nemyslím 81krát,
Nevím 184krát, Mám za to 195krát, Myslím G3krát,
Nemohu na to přísahati 49krát. Paní Brokawová
žádala 60 tislc dollarů ročně a prohlásila, že lok
ského roku utratila 90 tisíe dollarů, které jí manžel
dal. Za šněrovačkyplatila po 260 doll.,za lovecké
obleky, jichž měla šest, po 10) doll. a sa jiné
příležitostné obleky po 100—200 doll. O moderních
kloboucích již se ani nemluvilo. Manžel nechtěl
rosvoda a věnoval na aaud 60 tiste doll. Rozvod
byl povolena manžel musí jí ročně platiti jenom
16 tistedoll.

Dům ze skla bude brsy postaven dle
upráv z New-Yorku v Pittsbarku. Dudeod základů
ažpostřechusesaméhoskla.Dalsi jejstavěli
Mr. Peas. Jo mínění,že skloněné domy v Ames
zice a také jiode rychlo zdomácní, nebot starba
jich je poměrnělaciná a při tombadouprýdo
velice trvanlivé, pěkné a sdravó. Tak aspoň trř
nejstarší americký továrník skla Roger S.Poabe.
Stavba sklenných domů bude prý značně laciglijší
neš domů s kamene. Další výhoda skleně

1 domůbude apočívati v toín, že malířa čalo
slanou “ Ko j, Samo sebou66 Fókamů,še

i tašky:nastřechu P kl a Poavýaíakla bode prý sk Ba takové domy příníjpo
hádkový pohled. Za 10 roků beda pří Jik dosti
skleněných domů.



Proti vylidňováníFrame ho U
bývání obrvatalkua. 10 prsagij Ř uje 1šškérosti politickým kruhůmi v sfa Padčln

Hou Mděování je i návrh, aby rodičům, kteří
ují vice dětí, poskytauty byly daňové úlevy.

ti tomto návrbu vyslovuje se profesor Charles
který soudí, že maobem radikálněji by

sobilo odměňování rodičů. Tak navrhuje za
dítě 500franků,se třetíačtvrtépo 1000

ft. Za tím účelem by se měla uzavříti půjčka ve
Mimiliardy franků a zté byse ročně mohlo

mil, nrosdšlitan odměny-ený professorpřesvědčen,že yse tek činilo po 4 léta,
h že by Francie byla o milion obyvatel bohatší.
Proti tomupovažoje opět Armand Brette2a mno
bem účinnější rázně postapovati proti velké úmrt
nosti dítek. Tímto způsobem by prý bylo Francii
machováno ročně mnoho dětí. -— Ale politikové a
učenci ti novzpomenou na hlavní prostředek —ná
boženství, jehož zachováváním by ve Francii vzešlo
vice mrav. a tím i prospěch pro žalidňování Francie.

Needhauzajto prázdné krabičky od
„Matičního krému na obuv“, ale zasilejte je kan
oeláři matiční v Praze, která od výroboe krému
firmy F. Karníka v Brně, sa kus 2 h dostane.
Vedle krabiček jen od „Matičního kréma“ přijímá
kancelář Ústřední Metice Školské v Praze I. 418
ve vyplacených zásilkách: staniol, plombylshvová,
olovo, měď, mosaz, doutoíkové úpičky, hračky,
školní i zábavné kniby, obrazy, mapy, sbírky ne
rostů, motylů, zvířat, fysické přístroje, vyčesané
dámské vlasy, poštovní známky všech drubů.
Korky jen ve velkém množství. Dotazy zodpoví
kancelář matiční.

Novoty ma Grahách.Kromě jízdníchsazeb
byl na našich drahách zostřen i řád pro cestující,
naproti tomu však zavedeny jisté výhody. Jízdní
lístky platí až do 40 kilometrů dva dni, do větší
vzdálenosti čtyři dni. (Jízda musí býti skončena do

Alaoci toho dne, kterým končí platnost lístku.)
ěti až do čtvrtého roku mohou jeti zadarmo

v průvodu dospělých odob a nežádá-li se pro ně
zvláštního místa. Dosud platily lístky jen pro ten
vlak, pro nějž byly koupeny; cestující mohl jen
jedeou jízdu přeruěiti a pokračovati v ní uásle
dojícím vlakem. Teď není již dovoleno prodloužiti
platnost iístku, byla-li jízda přeruóena. Nemá-li
cestující jízdního lístku, anebo když lístek jeho
jest již neplatvým, mosí zaplatiti dvojnásobné
jisdné, byť se vlak ještě a místa nepobnul, a
nelse-li zjistiti, odkud jede, musí zaplatiti dvoj
násobně až ze stanice, odkud vlak jízdu nastoupil.
Kdo vsedne do vozu bez lístku a ihned kondu
kterovi blásí, če el lístku již nemohl opatřiti, platí
o korunu více než u pokladny. Sedne-li cestující
do vlaku neb do třídy, pro niž platí vyšší sazby,
amobo chce-li jeti dále, než má lístek a hned kom
dakterori oznámí, že chce doplatiti, doplácí kromě
rozdílu sazby ještě 40 baléřů za vyhotovení do
platného lístku. Oznámení další jízdy musí se však
státi dříve vež cestující dojede do stanice, kam
jeho lístek platí. Od příplatku jsou osvobozeni jen
ti, kdož nastupují na zastávce, ve které se lístky
novydávají. Na stanicích, kde jsou zavedeny pe
roaní lístky, nesmí nikdo bez lístku k vlaku, sice
by musel zaplatiti 1 K pokaty. Zpozdí-li se vlak,
amobonení-li vypravena cestající tím ztrácejí 8po
jeni, smí žádati vrácení jízdného i poplatku na
savasadla pro zbytek trati, anebo vrácení jízdného
(i poplatku na zavazadla) a zároveň bezplatnou
dopravu nazpět nejbližším a nejvýbodnéjším vlakem,

podle okolnosti i ve vyšší třídě, anebo konečně
aby byl zdarma dopraven dále nejbližším a nej
výhodnějším vlakem, kzoměvlaků luxusních anebo
svláštních | Pro nádražní čekárny, určené pro
všechsy třídy vlakové, byl vydán zákas kouření.

Odměny za dodané cbrousty apon
pavy. Aby so vzbudil zájem pro eblrání chronstů
s Pošrav, poskytuje se dle $ 9. zákona ze dno
30. dubna 1870, čís. 38 z. z., odměna každému,
kdo odvede nasbírané chrousty a ponravy obec
nima úřadu té obce, ve kt-ré byly nasbírány.
Výše této odměny ustanovuje 8e v aoublseu se
sesským výborem král. Českého pro rok 1910
obsosem 2 haléřů za litr dodaných chroustů a 4
baléřé za litr dodaných ponrav. Obnos vypada
jísí na kašdou dodávku zaplatí 50 zcela z po
kladoy obscní a bude z polovice nahrazen z pro
středků zemských. Odměna vyplácí se starostou
obce aneb na místě ustsnoveném obecním sastu
pitelstrem hned po odevzdání nasbiraných chrou
stů a ponrav proti vlastooračnímu potvrzení od
vádějícího ve výkazu, jenž předepsán byl vyhláš
koa c. k. místodržitele pro království České ze
dne 12. dubna 1906, čís. 30 z. z. Obecní před
starenstvo určí, kde, u koho a v které denní době
ohromsti a ponravy odvedeny býti mohou.

byl postižen hrozným neštěstím. Celý jeho maje
tek, který mu existonci udržoval, 4 kusy ho
věsího dobytka padly mu nakažlivou nemocí.
Zdředn neštěstím a jsa vydán na pokrajzáhuby,
vpísá ruce k nám a úpěnlivě prosí, bychomvšichni

ci katoličtí soncit a ním měli a dle mož

něčím mu v neštěstí pomohli. aou, nháporujemea prosíme,kdo můžeš, «
Be u odplatiněna,.Šóho onší dy přijímá
a břituje adm/nistraoe „Obovy.“

Paramenta.

jgnáce V, Noškudla syn
' (protokolovaná firma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) K
Gerstr P. J. Molkadiy, Mrála vo Yýpraohticeh)

doporačuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
můjoavědčonýa čjstovyraamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

p-[ah

pOodbodobnbl b0060160
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Velodůsteojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
,úřadům dovolujes! depo

ruělti veškeré komtelní nádoby a
náčinía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovvjící. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
káxku franko bez závaznosti koupě.
Vie se posílá posvěcené. Prdce ruční,

Sklad reškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů,
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. :: Notářské
prateny, tabalčěrky jídelní náčiní zestříbra pravého

i čínského všdy na akladě.
Stor zlato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paelř a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 1
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Cena 32 hal. Při hromadných objednávkách
větší slevy.
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Josef Ježek,
první královéhradecký e. k. mistodržitelstvim koncesovaný

elektrotechnický závod
w Hradci Králové.*R8

Velký výběr lustrů a všeho instalačního materiálu.
Ventilatory, motory. Zvonky. Telefony. Hromosvody.

inchopochralnýchuznání.
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pohřební ústav
: a zasílatelství:

jsou nejdokonalejší!
Koupiti lze ve všech našioh krámech.

Singer (o. akciová společnost pro Šicí stroje.

Hradec Králové, Jiříkova tě. 270.

sti,

sne

R 3 “ Řůzče

H. RICHTER 95s 2, |POE:
V ěš : "šicístroje:

ES
Pa

dla 51feHradec Králové,

ČVC DC DCV A A  pDC MĚ DC JCMT ZZN
— Vklady na knížky —

= A490-0V věrní.společnost,zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu) :: zúrokuje

přijímá vklady na kníšky v 4 w* za

= za 4 až-5%= Městská spořitel na ve Vys. Mýtě
p- Sal Makympodání)sárna. "08 LobeaVymabomtnká,£.ění poplstnn.2 rosení nad

Uhlí Soeně |

zrání «výběrobuvi«Z J. Metelkykzste

Poděkování.
V těžkém zármutku našem nad bolestnou ztrátou drahého a nezapomenutelného chotě aotce

ek stave,ray Váplava Úervenky
byly nám útěchou nesčetné projevy soustrasti, kterých se nám dostalo. Vzdáváme vřelé díky své Jeho

Excellenci nejdůstojnějšímu panu Dra Jos. Doubrarovi, biskupu Královéhradeckému, panu c.k. místo

držitelskému radovi Heřmanu Steinfeldovi, panu c. k. trech.inženýru Fr, Fischerovi, slavnému úřednictva

c. k. okres. hejtmanství a všech zdejších úřadů, slavné městské radě, všem, kdož hleděli zármutek náš

zmírniti, drahého zesnulého na jeho poslední cestě doprovodili a květinové dary věnovali. Vřele děku- *

jeme veleváženému panu MUDru Václavu Kracíkovi, MUDru Ot. Klamparovi a MUDru Ladislavu

Tvrzskému.

Jménem rodiny:

Ant. Červenková.



Příloha
Eniturní hlídka,

Věda a umění.
- Seusnění vynález katolického du

ehovního. Mnichovskýprofessor Cerebotaní ob
jeahoval četnému obecenstvu v „Uranii“ svůj epo
cháhí vymález — kapesní bezdrátovou telegrali.
Jeto malý otroj, který faogoje přímo překvapujícím
apůsobem. Cerebotani tímto strojem může podávat
správy ne libovolnou vzdálenost. Objev ten byl
přijat s velkým nadšením. Cerebotaní je knězem
a professorem fysiky,

Pomník KH.H. Máchovl má býti zbu
dován jiš do dne stýchnarozenin velikébu -pěvce
„Máje“ (16. listopadu t.r.) Záslužné té akce ujal
se „Svatobor.“ Nádherný návrh již shotoril mistr
J. V. Myslbek. Na pomník se vypisuje májová
obírka. Jiš během měsíce května nntno míti peníze
pohromadě, abychom 15. listopadu usřeli krásný
pomnik. Zajisté že ušlechtilý plán nalezne v čes
kém národě co nejvíce podpory.

Hold českému umělel. Akad 1 alířiV.
Foeratrovi, který, jak snémo, zavedl u nás staro
slavné umění mosaiky sklenné, byla sadána vídeň
skou c. k. centrální komisí pro zachování hist. a
uměl. památek restaurace slavných maleb mosai
kových v bagilice v Aguileji v Přímoří. Mossiky
ty nalezeny byly jeden metr hluboko pod dlažbou

chrámovou, pocházejí z0 4. století, tedy x dávné
doby císaře Konstantina.

Slovenskou čítanku péčí Moravsko
Slezské besedy v Praze počel vydávati Em. Šolc,
nakladatelství v Telči, minulý měsíc v aešitovém
vydání. Bude to dílo vzácné umělecké kvality a
velkého, národně kulturního významu. Přání nás
všech jest, aby se Slovanské čítanka stala majet
kom všech Čechů. Nejlepší mužové Čech, Moravy
a Slorenake, básafoi a vědci spojili se tu k spo
lečoému dílu. Nakladatel s novšední ochotou a
obštovnoatí svolil k tomu, abyhojné, ilustrace a
mapy zpestřily a zpříjemnily četbu; vůbec věno
váne i úpravě knihy všemožná péče. Nízká cena
pak má proklestiti Slovenské čítance cestu do
každé knihovny, do každé rodiny. Doufáme, že
všechny vrstvy čtenářetva přijmou kaibu tu vlídně
a rády, že jí neodloží neštené, nýbrž upozorní na
ni i dále. Redakce udělala, seč byla, i donfáme,
že takó obecenstvo ocení ochotu všeob spisovatelů,
jakož i vzácné jejich práce tu uložené a že pak
ve zvýšenou láskou přívine k srdci svému bratr
skou Slovač.Kóž už navždy!

„Dábelská bíble.“ Vzácnoupamátku ru
kopisnou chová královaká knihovna ve Štokhol
mu. Je to tak zvaná „Ďábelská bible“, nazý
vaná též právem „obrem mezi knibami“, která je
původu českého. Je 90 cm. dlouhé, 59 am. široká,
má 309 listů a silné desky z dubového dřeva.
Každá doska je prkénko 4', cm. silné. Se svým
železným kováním váží tolik, že tři muži ji mají
co nésti. Obsahuje nejen text bible, nýbrž i díla
jiná, mezi nimi českou kroniku. Osudy této po
divskodné kniby jsou velmi zajímavé. Na
byla v letech 1238—1245 v klášteře benediktin
ském v Podlašicích v Čechách; později odevzdali
ji mniši tito Cisterciákům do Sedlice z obavy před
lonpežníky, a ti prodali ji Benediktinům do Brou
mova. Císař Radolf II. dal přenásti dílo do Prahy,
odkud odvezl je švédský generál Kóvigsmark do
Švédska. Proč se bible tato nazývá „dábelskou“,
o tom vypráví pověst následovně;: V klášteře po
dlažickém byl jistý mnich pro těžký zločin odBou
sen k smrti. Chtěje 90 zachrániti, zavázal se, že
za jedinou noc napíše cenný rukopie. Závazek ten
také splnil. Jelikož práce tato přesahuje daleko
sílu jednoho člověka, tvrdilo se, še mu ďábel byl
pří tom nápomocen. Na jedné straně knihy je také
obraz ďábla jako pomocníka mnichova. — Ovšem
tato pověst jest dosti neobratná. — Královská
knihovna ve Štokholmě chová mímo to, jak známo,
různé staré knihy české a rukopisy, které Švédské
voje v 17. století v Čechách a na Moravě ukoři
atily a do své vlasti odpásly.

Kulturní jiskry.

Učme se od Dámska! Tak se dřívosfvalo velice často v českých listech. Tyto ukazovaly
epřávně na vysoce vyspělé hospodářetví rolníků
dánských; zato však nechtěly viděti hrozivých
stínů. Když byl váak zavřen v Dánsku volnomy
šlenkářský ministr pro zpronevěru několika mil
lionů rolnických peněz, nastalo vystřízlivění. A
nymí nastává přímo úžas. Při revidování 170 atát
uleh pokladen shledány ve 140 ohromné podvody.

= hrozné čísle, které rozechvělo do krajní

Jak užíval své mocí privilegovaný
0 poriamentv Uhrách?

- k wejpobodlnější byrokrat musí říci, že ten
porlamení podporoval úlleněvzrůst židovského ka
pitalismu, že čkodil spůsobem uekřestanským s

scela bezcitným chudéme lidu s nomaďarským ná
rodnostem a še poškodil zájmy katolické církve
spůmobem aeodpustitelným. Není tudíž divu, že
uvědomělí Slováci, kteří neutopili rozum v ktč
mách židovských špiclů a denanciantů, domáhají
se svorně všeobecného hlasovacího práva do perla
mentu. Rozumí se samo sebou, že tento lidový,
osvobozovací proud sledují s velikým bněvem a
odporem právě —židovští volnomyšlenkáti aherští.
O tom „přátelství“ židovských stoupenců „Volné
Myšlepky“ k ujařmeným Slovákům ovšem čeští
volní wyslitelé neradí hovor rozpřádají; všdyť by
to velice rozčililo semitské sloupy „Volné My
členky“ ve všech zemích.

Dne 20. března zasloužilý slovenský poslanec
dr. Pavel Blaho řečnil před zástapem 3000 Slováků
v Gajerech o bříších všemocné oherské „koalice“,
která svým spupným vládnatím podvedla lid a
spronověřila se bezobarakterně slibům, které dala
císaři. Dr. Blaho pravil mezi jiným:

„Hlavným bodom dobody medzi králom a
koalíciou bolo všeobecné tajné hlasovací právo.
Koalicia čestným slovom a prísahou zaviasala 58
svojmu koranovanému královi, že behom (během)
2—3 rokov předloží snemu návrh zákona o refor
me volebného práva ahorského, ktorým pripastiť
Sa majů ku spravovaniu krajiny tisíce pracujůceho
a daňujáceho l'udu, doteraz (dotud) úplne bez
právneho a z ústavného života vytvoreného (vy
loučeného). Tisíc rokov vládne v Uborsku zemansko
panská trieda, ktorá, keď europský príval 'adových
slobod roztrepal aj u nás bledne okovy poddanstva,
keď zrušil dereše v slúžnodvorských dvoroch 8
v rychtárskych domoch, chytila sa štátu za šosy,
maďarismus zvolila za svojho boba, aby i pri
ústave, tedy po 48. roku mobla panovat, vládnuť,
Jad dalej tlačit, drať a udržovat ho v slepote du
Ševnej a huotnej biede. Pomyslile, 100.000sema
nov bez učemosti, bez tvrdej odbormej prívravy,
des vadelania, bes srdea k Vudu, k malým Úudom,
sabniesdilo sa do šťátmychúradov, uchvátilo stolice,
sariadilo stoličná samosprávu tak, aby nikdy, alo
nikdy nestal sa v nej pánom l'ad a národ, ktorý
stolicu obýva, ktorý platí a nesie všetky (archy.
Vyše 4) rokov brdůsi nás táto kratovláda pan
ských pijavíc s modrou krvou, ktorá dla starého
sposobu už malým deckám v kolieske, rozdáva
úrady slážnovské, županské, stoličné: ty Pištika
budeš v Senici, ty Béla v Holiči, ty Feri v Ma
lackách slůšnym. Jako sa mel (Jak se měl) pri
právatť, čo sa mal učiť, kdo študovat, o to noste
rali sa v prepychu, v nmadvláde, v bašovetve a
v tyranii vyrastli tatkovis; o pamovanie, 0 moc
medzi nevedomým národom sa im jednalo; a 0
zabozpečenie tejto moci do dalekej badácnosti .. 

1začali sme dvíbať svoje omdlené hlavy.
Stari vaši krátili blavami, neverili, pochybovali a
predávali sa pánom ze pijatiku (pití), ze judášsky

oš nechali sa nakladat na vosy a v bromadách
na volby ako dobytok — a páni predávali

ráva národa, slobody luda, až všetko božské i
odské i právo prirodzené zmizlo, a potomstvo

nešťastných otcov zostalo nahé, olápené, bez rady
a pomoci, vysilené, neschopné na obranu. Tak
stratil sme cárkevnéškoly, mestá, obce, naše kul
tůroe spolky.

Koaliejs odopřela nám všetko! Keď posreme
(pohlédneme na) snemorná činnost pod koalícion
a porovnáme prijem a vydanie, najdeme, še na
slrane výdavkov pre lud určených nalesá sa veliká
nella, ani jednoho zákona nepriniesol tento snem,
ktorý by ladu, a širokým vratrám ludovým pri
niesol oblahčenie, jaké-také práva, a dokazoval to,
že tento snem bol ladový, výrasom ladovej vóle
a obrazom skutočných pomerov v krajine. Žnémo
je vám, ct. voličia, že tento snem bol panský,
triedny (třídní), protilodový a nedemokratický, ladu
pansjvýš nepriatelský. Zákonodarná činnost jeho
členov povie nám všetko — chotm vám Jen pri
pomenáť 100 millionový kredit na podporu príe
myslu (průmyslu) a Apponyihbo školský zákon.
Týchto sto millionov z kapes daňojácich občenov
odhlasovala snemová vůčšína (většina) Šidovským
cudsosemským kapifalistom vraj (prý) na podporu
priemyslu, bez tobo, žeby ministri boli povinní po
drobne pred krajinou, na sneme súčtovat, koma,
načo, a jaká podporu dali na fabriky, a jsko jch
tí páni upotrebili. Z rolníkov, so zemedelstva s0
dreli (sedřeli) 100 millionov a dali ich fabrikentom,
Špekulantom . .. Uražujte o tom, jaká je to
hrozná vec, jak biboko musel byť tento snem
kleslý, znemravnelý! Jaké provisie, saseresy strkalí
niektorípáni do kapes, o lomsa len (jen)pobuš
káva. Socialistické listypísaly, že bývalý štátny
sekretár Košutov. Ssferényi,predlým kid Stern, má
teras (nyní)majetkusa 4 míli.korán apred

O oonyiho dkolský zákon poškodil církvepponyího on cír
národnosti. Sobral práva udržovatelom školy na
vyočovanie materinského jazyka, snížil učiteletvo
a vydal ho politickým úradom na milost a nemi
lost. Slovenčina vyhodená už i z prvých tried, na
Štátnych školách nesmejí naše deti ani slovensky
muknáť, alovenčina stlačuje sa na jssyk cígáňov,
čo je pro nás potupné a nedóstojné ...

Keby neboli (kdyby nebyli) naší biskupí sa

predali cirkevné školy a nebolí pomáhali maďarivrh Apponyiho stal zákonom
a o církeoných školách boli by sme my pámi. Terajlie
(Nynější) Bkoleké výbory Bá bez moci, a jen na
to, aby povedali „áno“ a odhlasovali prídavky,
drevo, dlášky v rechtorovej kuchyni a iné mali

chernosti.
Najhnosnejším spóšobem oklamala koalície

krále, krajinu, všetky národy, delnictvo v otáska
všeobecného volebného práva. Na podanie tohoto
návrbu nemela koalície cez (po) celé tri roky času.“

Task s podobně oceňoval tivý slovácký
intelligent požehnání magnátsko-židovakého privi
legovaného parlamentu. Každý, v kom katolický
cit naprosto neusnul, musí si vroucně přáti, aby
skandální aristokratické zlořády byly zreformovány
lidovým parlamottem. Jinak vláda, třesoucí se
před každým bohatým židem, bude se dále namá
bati, aby prosadila na biskupské etolce maďarisa
ční agenty, jimž jest atokrál milejší úsměv zpap
ných magnátů než rozkvět církve a blabo věřících.

Šeob. volební právo pročistí ehnilé poměry buda
pešťské jako zdravý jarní vítr.

Nynější situace ma filosofické fa
kultě.

Naše veřejnost byla vzrošena zprávou „Nár.

listá“; že při posledních zkouškáchprofonsorokýchpropadlo na filos-fické fakultě 200 kandidátů| Tak
Se stalo v době, kdy masarykovci 8 pochlubou
tvrdí, jak Mameryk vlil do fakulty nový oheň, jak
naučil studenty racionelně myslit a studovat | Dvě
stě propadlých, nalomených existencí! Ovšem žáci
Masarykovi za to se naučili horlivé kritisovati.
Tu se vynořuje však otázka, zda si nemají napřed
opatřiti dostatečnou zásobu základních vědomosti,
než začnou srovnávat, analysovat, dedukovat atd.

Faktum jest, že 95 procent abiturientů vetu
půje na fakultu výbradně k vůli zaopatření. Téchto
959, má v předal řadě na mysli svoji budoucnoat,
existenci, pro kterou zkoušky skládá. A jak trapoě
to působí, jestliže takový kritisující filosof za
nedbává trostabodoě i ten obor, který mu má býti
životním údělem, který mu má zajistitivyšší,
vlivné postavení společenské, v němž by mobl
a větším praktickým výsledkem kritisovati než
jako student| ,

Po smutné zprávě napsal do „Národ. listů“
(ze due 30. března) ředitel zkašební komise dr.
Vine. Strouhal úvahu, kterou si masarykovci ne
dají za rámeček. Z opatrných, uhlazených řádků
vysírá trapná scenerie nedůslednosti, mělkosti a
zcela prossických zájmů moderních akademiků.
Dr. Strouhal praví, že z 313 kandidátů studijního
období 1909-10 odstoapilo před zkouškami 28;
z 285 pak zkoušených dobře obstálo 80, propadlo
49; ve stadiu zkušebním zůstalo 106, kteřísklá
dali jen prvou část zkoušky anebo kteří byli appto=
bováni pro třídy nišší. Tímto podrobným sdělením
nestal se obraz o mnoho růžovější. Sám dr. Strou
bal praví, že počet propadlých (49 z 286 t. j. 17
procent) je poněkud větší než býval v letech dří
vějších; leč komise sama za to nemůže.

Dr. Strouhal pokračuje: „Nelze žádati, aby
na filosofickou fakaltu vstupovali ze středních
škol jen žáci aejlepší, „s vyzvamenáním“, ale Iso
očekávati, že ti, kteří sobě jistý předmět za svůj
odborný zvolili, již na střední škole v tomto před
mětu se zálibou a s úspěchem pracovali, že již
zde si zjednali vědomosti nad obvyklé vynikající
— anebo, když již se máme omeziti na míru
minimální — že v tom předmětu alespoň poža
davkům, jež střední Škola klade, dokonale vyho
věli. Tak to bývalo dříve pravidlem. Teď však
ae děje velmi často volba předmětu nikoli dle po
volání, které kdo v sobě cítí, nýbrž se spekulace;
jde se tam, kde je větší chance, že se rychle do
sábne místa. A tak se stává moohý na příklad od
borným filologem klasickým, který při maturitě
sotva vyhověl — moohdy „po opravě.“ Podobně
u jiných předmětů. Takovým Landidátům schásé
sáklad, scháví chut, nemají pro svůj předmělsrdee,
učí se jem, co by odbyli — a to dle principu mi
nimalního (nejmenšího) úsilí — zkoušky, jež pak
ovšem dle toho vypadají. Jiná příčina spočívá
v tom, že kandidáti se hlásí o překot, že zkoušky
riskují, počítajíce, že kdo dříve přijde, předběhne
ostatní. Nepřipravenost pak bývá u mnohých sa
viněna nedostatečnou pilností v návštěvě předuá
ček, seminářů a laboratoří za doby studií, kde se
kandidátům podává návod, jek studovati mají.
O tom by profesoři naší mobli mnoho vyprávěti.“

Leč naposledy přece i liknaví zkonšky udě
lají. Zato však těžko dostane i kandidát appro
bovaný místo. „Zde máme ma obzoru krisi soci
úlní, krisi naší inteligence, která také má „právo

o.práci“ když vypínila všecky předepsané podmípky.“ :
Již jsme dávno + „Obnově“ napsali, že 0

studentatvo, o inteligentní dorost se starají lidé
stálo a větší pečlivostí; ale oto, aby studie nesly
prospěch celému národu, aby hotoví inteligentí
nebyli mrakem bez deště, stará se málokdo. Co



Platno rozmnožování řad studeniských, když vzrů
atajícímu počtu inteligestů odpírá se příležitost
k příslušné práci? Notno co vejpečlivěji přemý
Beti o rovnováze mezi počtem kandidátů a nabí
zených míst, aby dlou studovavělmu in tovi
nevedlo se hůře než dělníkovi. A tak potřebí, sby
dje památného listu dra Bráfe otudentstvo si hle
dělo více upecielního úkola, pro nějž jsou univer
sity zřízeny. Poslucbáč filosofické fakalty není
k tomu, aby na povel židovských boršáků hájil
německé pamfetisty a vypočítavé sobce k la Wahr
mnod a nasazením vlastní existouce.

===== Kupte si poučný spis

Blahoslavenýdán Sarkander.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 92. Cena pouze 8 hal.

ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=tiskárna v Hradoi Králové.

Hospodářská hlídka.
BRolnletvo u más. Z veškerého rolmictva

říše vaší, v počtu 7,644.329, má příjem vyšší neš
existenční minimum pouze 67.006 osob, jež
ročních úhraných příjmů 221,850.000 K. Při
vůbec nu rakouské zemědělství ze všech stavů nej
menší procento osob, jež mají větší příjem než
existenční minimum, totif pouze 8-289/,, kdežto
z majitelů domů má větší příjem než 1900 K 9913,
a ze samostatných podoikatelů v naší říši
28-79%/,. z osob se služným 84290, s kapi
talistů 16:189/,, Z osob v hospodářetrí činných,
jež vykazojí vyšší ročol příjem než 1200 korun,
jest 67.796 samostatných rolníků, kdešto počet
ustanovených sluhů s úfedolků obnáší 9212. Z výše
uvedeného počtu samostasných rolníků vykasoje
ještě 13 261 příjem, jenž existenění minimum to
iko o několik koron převyšuje a jen ostatal, t.j.

44.545 mají vyšší příjem, nežpo 3800 K. Ktomu
Ise ještě připomenouti, že ze samostatných rolníků,
lépe situovaných, bydlí 858, ae 102 úředníky, se
Vídni. Příjem jich obnáší úhrnem 18,340.000 K.
Jeou to velkostatkáři a jich vyšší úřednictvo. A
odrazíme-li ještě tuto sumu velkostatkářů a jich
úředníků ve Vídui bydlících, ahledáme, že připadne
na venkov velice málo rololků, kteří mají vyšší
příjem než minimum 1200 K. Porovnejme stav
obchodníků, stav řemeslníků a průmyslníků se
stavem zemědělců. Řemeslníků a průmyslníků
6 větším příjmem než 1200 K ročně jest 262.783
s úbroným výdělkem 765,870.000 K. Obchodníků
jest oproti rolníkům jen nepatrná bratka a z hrstky
té má 99.993 větší příjem než 1200K; úbrnný
jich příjem obnáší 383,970000 K. V Rakousku
vůbec ee lidem mnoho dobře nedaří. Tak osob

M mbočním příjmem no“ K jest v Raonsku em poutže 1,861.854 s úhrnnými příjme

2.673,950.000 E fmi příjmy
Hnohé podniky se nezdařily v ho

apodářetví proto, te boz zkušeností a znalostí pa
tříčných se pouštějí mnozí do věcí, jež vyžadují

zvláštní vyškolenosti. Tak na B mnozí přestalichovat včely, drůbež, králíky, holabyatd. proto,
že se jim po prvním náběbu dostavily těžkosti a
neúspěchy. Místo čekuného výnosu jevil se schodek,
místo rad.stného zdaru mrzutostí a starosti. Tož
pryč e prací bezcennou. A kde je příčina ta
kového neúspěchu? Začátek nevbodný. Misto,aby
počal a jedním plemenem králíků, ihned si na
koupil sa drahé peníze všechny možné druhy —
a za krátko kotce se vyprázdnily. Místo aby záčal
se dvěma včelstvy, postavil nákladný včelín a sa
koupil cizích včelstev na tucty, vydal několik net
koran a 2a krátko — spálil včelín iúle. Začalto
i ono ibued ve velkých rozměrech a to byla chyba.
Místo aby počal v malém a pozvolna rozšiřoval,
sbírel zkušenosti a podle zvětšoval podnik,
chtěl ihned dociliti velkého ziska a konec byl ža
lostný, Kdo chce z něčeho těžit, musí míti moto
liko chuť a peníze, nýbrž blavně patřičné zkuše
nosti. Vyškolenost ei má rzjednati dříve, než so
pustí do podniku velkého a nákladného. Začínejme
tedy s malými počátky, abychom předešli velkým
atrátém a nezdaru, jímž pak mnozí se odatraší od
podniků dobrých a výnosných. To platí o všech
oborech lidské práce vůbec, o hospodářství
zvláště, neboť ani v tomto oboru lidské práce
učení mistrovství není výnosné.

Dovosobllí do Rakouska a Ukerska.

r Rakouskak Otosi do Dot ap0ovezeno: G1. ce, s o 46.
s Ruska, 6530 g zhumunske, 4514 g zNěmecké.
2410 a z Ktalie, 1904g z Argentiny, 28 g z Tu
recké a 5 gz Řecka; 10972 g dita, s toho
10.916 s Německa, 53 g s Ruika a 3g z Bu

, 183 2 toho 73 g u Némecia,
s Italie; 7864 g kukůřice,
unska, 1

ItalieaPTY ent 198 zhtudné

s Argentisy a 9 a z Raska. Celkový dovoz pěe
nice obnášel ve alhiněnédobě 163.482 a. sekový
doroz obilí do Rakousko-Uherska od 1. července
1909 do 19. března "1910 obnášet: 9,897.656 g

přeniceje , 504313 g žita, 21.009 g ovsa a 276.679gukuřice.

Vláčoní pšenice ma Jaře je velmioži
tečné.Zničíse mnobopl apůdasevelmi
skypří. Nejlépe jest vláčeti pěemici před deštěm,
kdyš je půda dosti vyschlá. Je-li půda přeschlá,
dělají se velice hroudy.

Objlí ma semene mrčené dlužno pěsto
vatí s pečlivostí zvláštní. Jiš výběr a rava
půdy musí býti pečlivéjší. Pod obilí na semeno
pebodí se pole kterékoliv. Třeba vybrati nejůrod
nější kas v poloze nejpříznivější, jež se bnojí, oře
a vláčí v čas nejvhodnější. Na semeno sejeme
srní nejlepší, úplně vyčištěné, zdravé. Osení na

semeno se pleje co nejpečlivějí a kdyžÚpě dosrálo, žne se srpem a mlátí cepem. pak 10
čistí a třídí, aby nejtěžší sral zůstalo na semeno.

Preti ehřipee působísilnésapocenív prv
ních počátcích choroby nejlíp. Kromětoho je pro
opěšno, aby žaludek byl v nejlepším pořádku. Va

fvejme bojně sušeného, ale vuřeného ovoce. Li
vinám dejme výhost; limonády z ovocné čťá

je úplně nahradí. Odvar řebíčku medem oslazen:
se doporučaje k užívání místo jiných léků. Vypi
Jeme-li z rána a s večera řebíčkového pravým
medem oslazeného odvaru, azdoláme nejpraděí
chřipku bez následků, jinak-li zachováváme zde
uvedená opatření zdravotní.

K čemu je dobrý potrelej? Opaříme-li
se nebo popálíme-li se ra ruce, natřeme bolsvou
část petrolejem. Velmi brzy se ném sabojí.

PRVNÍ ČESKÁ, zoe re JA ŽIVOTapolečnost pro
pojišťování

-naproti-„Národnímudivadlu“v Prase.
Nejvýhodnější a nejlevnější pojištění věmdítkánm.

Zádejteprospeké

Školský obzor.
Nová schválená učebnice pro školy

měsťanské. Výnosemc. k. minist.rstva kulta
a vyučování ve Vídni byla schválena kaiha: „Po
čtářství na českých školách měšťanských v úlobách“,
již ku potřebě všech tříd škol měšťanských sepsal
Ladislav Fryček, odboraý učitel v Plsni. Kaniha
má 262 straa a na3000 ušitých příkladůvoIL
oddílu epolehlivými výsledky opatřených. Vydána

byla datelstrím Karla Šoloe v KutnéHoře.Cena2-40K,vázanáv plátně260K. ||
Keke podporujípokrokoví něltolé.

Při nedávné doplňovací volbě na Lounsku sasí
lány byly učitelstva ve volební skupině té náale
dovuí přípisy: „Žatee, 28. února 1910. Vášený
pase kolego, volební zápas v okresu Vašem sie

dován jest živým sájmem v přilohlých gkrogoch,a to jak českými menšinami, tak i Němci.
poslanci hraničních okresů jsou též ochránci sou
eedních menšin, a ty sek nám ve svých potřebách
obracejí. Stejně na věc hledí německá vefejnost.
Jeat známo, že na výsledek voleb na venkově má
učitelstvo veliký vliv a še vítěsatví kašdé strany
připisuje se v první řadě na účet učitelstva. Tak
budě i při volbě 3: břesna 1910. Ze stran polí
tických, ješ se o mandát ucházejí, jediné (!1[) strána
sociálně-demokratická má jasný program Školský,
přeje všeobecnému vudělání a zasazuje se vidycky
o volnost a svobodu učitelstva. Vzbledem k tomu,
že netřeba se báti vyzrazení sni násilí, může kašdý
voliti dle svého přesvědčení. Proto dovolojeme si
Vás žádati, abyste svým hlasem i vlivem v obci
přispěl k svolení kandidáta A. Brůhy. Známe jej
osobně jako muže ačiteletvu oddaného, který by
jako poslanec byl horlivýmzastančem školy i či
telstva. Přijmětež těchto několik slov jako povzbu

zení (!!)pro vítězství pokroka ('l) a prospěchuSkulství vůbec. S přátelským vem Bayer,
učitel. Ladislav Vltavský, řídícíučitel“ — Teťsi
může move učiniti veřejnost představu, kam tíhnou
národní učitelé, kteří nejsou vydržování z peměs
vídeňského Adlera, ala z daní Českého lidu. Kde
koli však došlo k ušší volbě mezi katolíkem a
agrárníkem, učitelští ferrerovci se všech sil pomá
bali agrárnikoví; vědyť egrářní semani mají tak
veliký vliv na obsazování učitelských míst!

: Poulátiko „ouvicemé“ práce pokro
kářského inspektora. Pen žamboreckýle
spektor Pešektěšil. se velí úctě a chvále pos

kářekého“ něRuletvs.“Přoč“to? Kdyby hlava
jk jnepiktotovk“ obdáhřkdbhrothaády%ecky vě

omposti„Zengrovy, Palackého $"Ztbrběvy,“ sástěl
bý šek u" PřNozvtovnýchmladíků páleč

pilnost: Oren Bokrokatekěea"předstauuty“ m k ti venému
še ddpustílo Všetko;„Ůes. Učitel“'nad bím za

nadšený chvaložpáv. Zatím však 4 list bei
ne p tou"bicehejiřímo;1 oné po

totiž přinesl článeko sobíízích a čimnosti© k.

okresních školních rad (v českých okresieb) a tam
krešihémapřelaponínalerámešamborockýobrus
ná isté padesdiém meri šedesáti okresy. Za

poj rok bot močedeínoese příookáeí-okr. okolníy. A „Čes. Učitel“ píše: „Malý počet schůsí
okresních školních rad v četeých okrasích školních
není vsouhlase s důlešitým úkolem, který připadá
v zákonodárství školakém okresní úkolsí radě.“
Podle tohotudft Pešdk hodně dezedbával pokrok,
kdyš se mesnažil, aby okrese. škol. rada sesedala
častěji. Ovšem p. Pošek so může vymlouvati tím,
še nebyl aspoň svou berlivostí na — posledním
místě, ačkoli mnobo neschátelo. Na př. na loda
ském a jilemojokém okrese byly puse schůze tři,

28 rabovaiokém,kralorickéma trutnovskémpouze

Záložna v Hradci Králové

úrokujevklady“ 4 gh

Zednářský ráj pro dělnictvo ve Franeti
už nastává. Newiuvímeavi o tom, jak rot
krádali milliooy konfiskovanéno cirkevního
jmění velicí kapitalisté me úkor dělníků. Něco
jiného. Stávkojící nýtaři v Cbambon-Fe 6
rolles rosbili všecky tovární stroje, T
obchodníknihy,zapáliliedutromé byty brát
níkůva skas:lí jim nábytek. Četatel watrážníci
obecní jim v tom nebránili, vojské pak pělšto

sdě a i to dalo se raději kamesovati, nešli
s bylo vystřelilo. Všeobecně se vytýkalo,“ že

se všech těchto čžbářé,loupežníků © škůlšná
byli zatčení dodatečně jen tři stávkaři. Ným
satkli čtvrtého, člens stévkového výboruTyru,
a síce pro žbářství. Ale stávkaří soudréha
svého nedali: ihned začali se boboy a pole
cemi po městě svolávati, sběhlo ee jich dů
9000 mužů, ženské napřed a tak vydali se do
St. Etienna, 10 kilometrů vzdáleného, kde Tyr
byl ve vězení. Nelli tenble zástop tam pěšky
došel, byla tam v povozech dříve deputace
nýtařekého syndikátu, která pravila: „Propustte
Tyra na svoboda; neuščiníte-litak, dojde ke
krveprolití, sa námi táhne 2000 dělníků.“ A
z dálky opravdu bylo slyšeti troubení a bub
nování a spěv revolačních plení, Se třeba

AáBtáKyobčalti a ge novou revolaci.t.Město Etienne má sice vojetskou ku,
ale úřady dělnícké výpravy ttlk-00 3, že
šháře Tyra propustili na svobodu. Žhář Tyr
Zťovna z vězení vychůšel, zdyž dělnický prů
rod do města vetapoval. Toť se ví, še dělníci,
vídouce, oo si vynatíli, měli velikou radost a
ibned Tyra jáko svého hrdina ci odvedli. Potad
zpráva „Meče“ Proč proti rudým násilníkůnt
a zločinoům vláda nevystoupila přísněji? Předné
proto, že byla proti církvi silná jen za pomoci
dělnických mass. Dále vi, že bylo dělniotvo
banebně Combesovými sliby oklemáno; prote
těžko vystapovati rázněproti lidem hladovýh,
kteří si pomáhají proti zednářským vidřidu
chům k zlepšení existence spůsobem nesákon
ným. Kdyby bylo vojsko zakročilo přísaěji,
byl by vzplanul veliký sociální požár. Teď se
bojí jeden proticírkorní pomocník před dra
bým. Vláda, která balamatila, která si tropila
s dělnictva blásoy, nemá práva zskročovati
proti těm, kteří násilnické řemeslo odkoukali
od ministrů. Proto oyní sákonité právo jest
ve Francii kocábkou, smitanou rmatnými
vloami.

Nymějšípostavení dělnictva zednického
Medověa prabovní smlouva byla uzavřena na
základě nsnesení dohodovací koutise ze dne 11.
října 1909 sa účasti sastonpených etran, t. j.
saměstnavatelů v Králové Hradcia zástupců
„Ústřed. evaza zedníků vRakoasku.“ Smlouva
obsahuje mimo jicé tyto důležité podmínky:
1. Normální pracovní doba stanovena jest dem
1. ledna 1910 počínaje až do 81. prosince 1910
pa 10 hodin a sicé: 08:7. hod; ranní do 12.
hod. polední a od 1. hod. odpol. do 6. hod.
večer. Oi 1. ledna 1941 stanovena jest pra
oovuí doba na 9%, hod. denně a sice; od T.
bod. ranní do 13. hod. polední a %, hod. pře
stávkou od 9. do 9%, hod. a od L.bod. odpol.
do 6. hod. večer. krátkých dnech krátí se

přestávka dopolední dle potřeby,po případě
odpadne úplně. — Mada čítá a vyplácí bo'áleprčta hodin pracovních a obnáší normáleě:
pro zedníka v prvním a vo druhém 'fose
vyučení: Od 1. ledna 1910 až do 31.
84 b seshod.; pro všechny ostatní zedníky $Ť
hab.cga.hpdise zPo. lasýdník

madedi o dohody96 a „",pada. Od 1. ledna 1911 do Jí. ce 1911

stanovenajest msdeproprý A urna ave“drikém''řoce po vynčosí* ku-B6-kal>6:
všechny ostatní sedaíky sa 40 bal. za bojíne,

„M



: 8 zůalává v pla i poměr

bod. ráno s ed 6. do 8. hod. večer honoruje
sbějako obylejná bodinová mzda. Práce jest

poo ohně žádnástrana nemůžebýjéko na. Uzěá-li saměstoavatel přes tétb
uvedhncasby platiti kvalikóvaným sedníkům

"vyčší, může -tak- učiniti dle svého přět
erědčení. — V každém případo platí se pouze

sa čas práci věnovaný, kroměnásedajisobvýjimek: Práce nočaí počínaje od 8. „veš.
do 5. hod. ráno a práce nedělní honoruje 8e
100:/, příplátkem obyčejné mzdy. Práce ve
ovátek kosčl
se bez polední přestěrky za mzdu celodenní.
V des výplaty pracuje se o jednu hod. méně,
před výročními svátky (velikonocemi, avato
dušními, vánočními e novým rokem) pracuje
se o dvě hod. méně, hodiny tyto se však ho
norují. Práce úkolová při omítkách se připoaští
a dohoda o ceně jest zůstavena zvláštnímu 0
jednání stran. Poměr pracovní může býti zru
en jak saměstnavatolem tak i dělníkem v koždý
čae, bez předchozívýpoťědí, jakoži bez udání
důvodů. Dělníci v úkolové (akordní) práci mo
-bou opostit práci as tehdy, když ji řádně do
koočili.Všemdělolkůmv úkolu(akordu)řádně
pracujícím končí námasdní poměr při výplatě
řádně dokončené práce.

at
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jabilejní, vzájemné dobročinný

živnostenský spolek „„Ghmariteg““ v Hradci Král.,

jenž založen jsa r. 1908 va záeadě křesťanské
srépomoci, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 12případ.úmrtí celkem18.575 K,

sískav 805 členů. Jak děkovoé dopisy svěděl,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jeko pravé dobrodiní. .

Spolek přijímá mule ©šeny od 24do 46la.
Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K, sápimé
jednou pro vědy jest: do 30 let 2 K, do 40 let

4 KE,do 45 let Vopolužlem čin l ne vnia šesplatí přiúmrtí 2 K, jež Be vyplatí
bez Ptátabu buď zákonitým přibaznýmaneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
bora za svého života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů

v badoucnosti a pro přítomnéK ore] úmrtí po| sáraku svým kmenem-šijícíchčlenů, takšo
ský úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dochoval správy a katolické apolky měly by
uposorňovati aa výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměrybyly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrě sám sebe.
7 Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek. „Gharitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Beyl, Váel. Jenšovský,
předseda. Jednatel.n ba]

Erojtovské dělníky
kabátníka a kalhotáře

Josef Sodlátek, Úpice,
C ) Místostálé.
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Mešňi úinět;
Nejdůstojnější | Bi konaísfórium
v krade. Řítlové ověřilo mne došárati

vá přírodní vína k obětem mše sv.
vám paka zasílám v soudkách od

25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litrpo 60,88, 72,80, 90hal. a

výše iranko na každou stanici.
+

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem :

n V HUMPOLCI. u.
Mnoho pochvalných dopirů po ruce.

Žádejte obšírné osaniky.

-Přižitostná Lougě
nodné shoekodbr

Aanslových přikrývek,
krásných, nejnovějších vzorků a modních barev, hedvábím
lemovaných, majících zcela trné, sotva znatelné skvrny
jen od vody. Přikrývky se hodí ber odporu pro každou

lepší domácnost ka přikrývání postelí a osob, jsou
velmi jemné, teplé a pevné, 180cm dlouhé a 180 cm široké“

Zasílám dobírkou 3 kusy flanelových lem. přikrývek za 10K,
4 kusynelemovanýchza... „2 UNK
hospodářské deky žluté neb kostkované 4 Imsy za 12K,
skvostné plyšové deky do kočárů 1 kusza . |. 12K.
Proživané, vatou plněné přikrývky,leskle se třpytící,

nádherné, bledě m: neb bordeaux, 2 kusy za 14K.
Krásné silné koberce lU metrů za 0. 00K.

Každý p. t čtenář tohoto insertu račiž s důvěrou
ti.

Adresax:

R. Bekera, továrnískladw Solnici, Čechy.

STOUPA
V PRAZE,Jindřišekául. 1.

Waveloky. — Pláště do deště.

Nanalové,senaErahlovd
= tr „o

Župany v každé volíkcsti.
Boštaíky. — — — Železný nábytek.

| vbohatém|
Pr český katolcký zárodve Yldu

František Ruber
+jš Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko

© stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a

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

|

zs iK

Jana Kotrče
c, K mistodršitelstvím Konosssovaná

prostředkovací

a pealidní Káoelář
vwHradci Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prode koupi
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

správnosti provedení.

na svůj účet zahotové

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních—=

podmínek.

Obrat 4,320.000 K.
“ “



Doporučujeme

za výhodných podmínek,zápůjčky prodáváa kupaje z
oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složními lásty pošt. spořiteloy, které
zašlou se na požádání. — Zálošna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen. —

OSUDU VDO E
Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k uhotovení veškerých te
stelních nádob se stříbra,
bronsua jinýchkovů,od nej
jednodošithodo nejskvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Věe přesně, čistě a důkladně

zhotovuje te v mó vlastní dílné
jen rněně, čímž nmožněno
mi dodatí veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckon za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo

Biskupakou Milestí reride)[8
Mešní nádoby vobul

za ceny vělio "lovné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se ry.ile, řádně a
levně vyřizují,

Všezasílámapošty„eenVzor!

hotovéadokí kluku
Cbedším kostelním mněso mlácetbos přirášekOB“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“j

Prozím valedůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěraSpotkům depa domácímu.
Spotkémdoporačeli rveoikovýcha jevnéprovodení

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravýústecký, po mnohá deaítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

ea AměrsdeLondres|$
ECI lékařskými vědátory jakožto příjemný

A| občerstvujícív doporučovaný,
A. J. Andros v Ústi m. Orl.,

"© továrma nejjemnějších likérů.

Řaktž doporučuje se ku koupi pravého frame.
cognacu, srěmaké. slivovice jakoži pův.jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách

nejlevn P. T. obchodníků

Kenakýmpovolujese zvlášťvýhodnéceny.

| Josef Štěpán,
v Pardubicích,

doporučuje závod avůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení píama a různých předmětů venku se sale
sajících za ceny mírmé. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v nm slohu a provedení čistě uměleckém.ty shotovuji úplně bezplatně a
kéústnímu"jodnáe1 dostavím se na požádánítaktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP*>Závod založen r. 1898. "Sg

Gráfova kostka
velejemnáé

za © haléřů
zůstane 1 nm dále vrcholem

dokonalosti.
Ve vlastním zájmu šádejte původní krabičky

Gráfova kostka„lemném- Ď al.
předět daleko každou napodobeninu, o čemšjediný pokns přesvěděti

R. STEYSPAL, ;3kov?e, podiv.PRAHA VII..017.

planší nábylok
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

KV. okuhorský, Hradec Králové,

KGBI X GODX GODX BD X CBDX

ŽJan Horák, *
k soukenníkv Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

ux
X

dle roční SORT pravýchnejnovějšíchdraků
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
zemských.

Četné UzRÁNÍ zvláitě z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluse méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení. i

%

Učiňte, prosím, malou objednávku na
$ zkoušku.

Welejemné látky na talérpy.
Též na oplášky bez zvýšení oen!

X005 005x GSBX O0BXGMD

Z
b ;K 00ON

Hhrtot dort
Matrace

pérové, dále třídílné žíněné, afrikové z dřevité vlny.Slamníky
Ht+řeHH| prošívané,trvanlivá. +++

Rolety
patentní, samočinné, = výšivkami, rolety hladké

oby čejné.

Veškeré věci ne zárukou přesně femeslně provedené.
Ceny velice mírné.

Písemné objednávky se pečlivě a správně vyřídí.

Jos,Thoř,Hradec>P Továrna na cottagová americká

NÁRMONIA)
též evropského systému

RudolfPajkrá spolv HradciKrálové.Sklady:
Badapedt, VIII.korJózsef
kórát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídež=VII., Mariahilferstr.
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V nynější době s ládaým olovem00 06
"tropí tak veliký Hendrián jeko se tlovem 90
"boda. Moderní pokrokovci zachásejí opojmem
"tm jako ogumovým míčem. Dovedou dosela
od případe k případu vykrášlití sejhorší sn

vrovosti a tarbarské násilnosti nádhernými
názvy: „Svobodnýprojev — touha po volaosti
-—'roztrpčené odrafení živlů svobodu potlatio
sjleleh — -rásný postap proti útlaku“ atd. 8vo
'boda jest dnes -© živlů protikřestansbých
pojaem eajširším, zneušívá se toho násvu'
k saarytí snah nejzpapnějších, tyranekých. Ládé,

jichž nevázanvst připravoje čširekéma okolí
pouta a prasá make, hledí ndršsti svoji €e
pataci nad vwodonnenstálým přebvykováném.

sasi 9 svobodě, o antné volnosti. :"Výsoamaeo,-že ti iarizejští despotové +3
-hýbají seúbořovité přesnému výměrusvobody;,
nenrčí podrobač hragici mesi evobodou a €e-.
vázaností; meřekaoa, pokud jest doroleno.
jednotlivcům 4. různým společnostem svobody:

„stát budouomosti“podle návrbu sociál. demo
kzatů, mělby « nám jadaotlivec svobody mtě

„než vtrestaici Jen ka ovobodě| A přitom 90
"tJeské (fanatikoai, který staví „stav dobře o
„patřených:římslých otroků“ nad svobodu kře
„stanské společacati; tleská se člověku, který
„projevaje.chaťsáínatí race vášnýmkritikůma
„ješ hléné, že mají -hýti katolíci postavení

Staří dělaici maní chtěj neohtěj platiti velikou
"daň do -amdé pokladny, nachtějí-li býti vybc
„seni 2fabriky na dlašbu. Kdyby oáhodon se
osmělilí potají pracovati k tomu, aby se rudá

Pote arolnála, provedou pohlaváři nejpřísnějšíiskujsiční ooad nad „provimijci“, kteří pak
„předsamozvaným scadním tribonálem koktají
-omlavy, svou akoj dle mošnoati zapirají, jen
„sby nepřišli o chléb. Nyní se již veřejně za
kasnje rodičém včiti děti náboženství; a iné
ím €e netoliko sakazoje učítí ve školách, ale
docela i na kasatelnách. To jsou ostatně věci
obecně známé, které potvrzují, še bezohledná,
pyůná zpapnost právě v čase přítomném nej
wí.e ašleohtilou svobodu dusí.

Při poslední debatě školské ve francouz
ském pariumenté prohlásil velmistr svobodných
zednářů posl. Aulard: „Žádné okolky I Neříkojme
jiš, še nochomnonáboženstvíomičátí! | Naopakřek
náme. Chosme víru omičiki/“ Posl. Payot, školní
ředitel, pravil: „Dítě musí býti chráněno před
svýmaoloem, klerý je chce ; .
Teď už zednáři si nemasejí pomáhati bezcha
rakteraím Ibaním a proto veřejně se přizná
vají, jak vlastně svobodě dávno rozumějí. U
nás volní myslitelé lhou dále.

Leč obratme pozornost ca jiné markantní
sjevy. Kolik nynějších pokrokářů opřímně,
důsledně a obětavě skutečné svobodě razí
cestu? V prvých dobách křesťanských tolla
krev statisíců odhodlaných, člechetných kře
efanů proto, že se naobtěli své duševní 8vo
body vadáti a že chtěli statečnosti evou po

nar svobodu vyznání jiným souvěrcům. Bylilidé svobodomysiní v nejošlechtilejším slova
smyols, protoše nepronáeledovali barbarsky
občany vyznání didovského u pohanského,
kdešto pnynějšími pokrokáři lomouje vzteklá
mstivost. A statisíce křesťanů shynalo na obě
tavých křižáckých výpravách, jež chtěly po
jistiti ovobodu Uiř U proti sveřepým vy
soavačům Iolamu.

A teď? Kříčíse s polé plic proti státnímu byrokratiema, proti zastaralým paragra
fům. Leč právě mladici, protestující s největší
Bdotností proti „copařskému režima“, váhle
sastavají výbuchy a přelonakavše důkladně

nemilé 9, prosí za místo u eoudů a
jiných státních úřadů. A přece musil slavně
slíbiti, še se budoa říditi stávajícím řádem,
že ve všem uposlechnou „byrokratických“ před
stavených. Z hrosných lvů ticbá kuřátka.

Prefoseoři univernitaí, kteří veřejně vy
bísejí k edpada od církve, mají 00 příliš rádi,
než aby čli příkladem mapřed. A přece jim
nehrosí čivé pochodně Neronovy — nanejvýš

učitelé?Že bezebarakterkěklame kalený po
krokář vářady svou přísahou, jen aby co

"nejrychleji do vytvošemých „byrokratických
pout“ slesl, to uedovede popříti nikdo. Ale
pak to časté obcházení „klerikálech“, ta
slušbovolná ochota k vlivným agrárníkům
působí as člověka charakterního dojmem ještě

-trapnějším. Za teplé hnásdečko všecko1
Jak veliký počet pokrokářekých umělců

a řemeslníků jest živ výbradná s prací kostel
leh! Proč jen ti Jidé, křišící jinde proti „bu=
dorám lidské hlouposti“ asamina chrámech
pracují? Pomíze milojší mež nejmodernější zá
onda.

„Préro lida“ jem eypalo blesky ua „Nár.
Polítika“, vyhlalovalo bojkot atd. Aleradí sa
„meči uve se závodu „Měr. Politiky“ mebsuli,

*e jim tam vede lip než u podniků
s06. demokratiakých. Komedie byla zjevné,
kdyš „Právo lidu“ anal olovem nezavadilo o tu
nedůslednost vlastaloh poddaných.

Úitavnelnický větším dílem není závídění
hodný. Tolik však jest jisto, že rolník, jehož
existence nezávisí ud milosti okoloich etatkářů,
může ušiti svobody daleko větší neš kterýkoli
úředník -ať státní či u samosprávných úřadů.
Lač radikální synáček rolníkův za žádnou osaa
nechce hompodařiti; pronáší avětoborné my
Ulenky, ale po studiích (třeba nedokončených)

mason, neš by se spřátelil se svobodou pra
cajícího rolníka. Tolik hombaka 0e avobodon!
Ale kolikrát raději ee prodá statek, jen aby

ným „pázem od póra.“ Vskatku přísnačno, jak
zhusta malicherné děti velkých otců opouštějí
svobodné granty, odkud je nemůže pro volné
náhledy vystroaditi šádný politik, žádný ú
ředník, žádný policajt.

Agrární posl. dr. Melhuba platil za ve
likého obránoe české půdy a svobody. Nyní
však prodal svůj velbostatek „Strahov“ v okresu
Aořovickémněmecké šidovce Emilii Schwarsové sa
180.000 K. Věra podivný strážce národní svo
bodná bašty!

A oož pokrokoví žurnalisté, kteří plnou
parou vyrábějí veřejné mluční, sastávajíce
funkci předních učitelů, strášců a karatelů
národa f Hlasné polnice jejich vyvolávají.svo
bodu do všech koutů vlasti. .

Podívejte se však na veliký počet ně
mecko-tidovských iosertů v jejich listech a
hned seznáte, na jak krátkém provazci jejich
avoboda jest uvázána. Nadto málokde jest tolik
lidí ochotných k politickému přeběhlictví
k vůli lepší existenci, jak v táboře pokrokář
ských žarnalistů. „Hlasatelé evobody“ za lepší
žold milerádi odnsí svoje vlastní náhledy a
stávají se za žold ochotnými agitátory hesel,
e-nimiÉ naprosto nesoublasí.

Svoboda! Lče se křiklavě, že v ny
nějším věku včichni lidé obecně o ni stojí.
Právě intelligenti jsou v tom směru zjevem
velice odstrašujícím, protože svobodu za dra

bou minci a za Pojem nejsnáze Pbn © Aco se nasývá nyní bojemsa svobodu, to vět
ším dílem hombou sa sobeckým kšeftem, Právě
nyní převládá ohbamtivost, záviset, fanatický
vztek a jíziivout nad všelikoo svobodomyel
ností; svoboda právě nyní stává se slovem
besvýzoamným a pláštěm pro největší hříchy
proři lidským právům.:

Kdojsoupal a moc?
Urědomělost „pokrokářské“ části Čes

kého národa jest hotovou karikatarou ska
tečné osvícenosti. Tapá bezmyšlenkovitost nej
křiklavěji jeví se © tom, že zástupy lidí, pře
mletých pokrokorým strojem, papoaškují vy

nebespečenstvím.“ Poštvaný lid chodí okolo
židovských milliardářů, hofrátů, uhlobaronů
jako nevidomý, nevšímá si židovských podpůrců
šulfraine, atd.

Bylo stýskáno na různá ministerstva —
s při tom dostávali karabáčem kněží, kteří
neměli eejinenšího podíla na protičeských

fa ministerského praesidia Slegharta, ojjménu to
hoto semity, který byl hlavním a nejvlivnějším
utlačovatelem naší národnosti, opatrnícky 60
mičelo. Teprve když po říšských volbách za
sedlo více Českých poslanců v parlsmentě,
dověděli jsme se něco o fapatické a honžev
naté akei Sieghartově proti našim právům
národnostním a náboženským.

Nyní, kdy Siegbart převzal náhradou za
státní slušbu výnosné řízení „Bodenkreditan
stalta“, napsal 18. břesna sám českožidovský
„Rozvoj“:

„Dr. Siegbart byl více než sekčníšéf, byl
řiditel rakouské politíby,dosasovatel a spiritus
motor (a hybný duch) rakouských ministrů. Žák
Mengrův, docent národního hospodářství na
vídeňské univermitě, byl nesporně geniální a

obratný politik. z se však domohl tak velikéapříJomanonymnípolitickémoci,toje jemděs
ks nabenstituánestiashorumpovanostipolitického

, sa takových poměrů
může se soustřediti v jedněch rakon tak ve
liká a přítom nesedpovédná, protože anonymní,

jehá mec. Že to není politickému vývoji
sdrávo, ukasnje neblalé působení Sieghartovo,

nostech a pílí odcházel e úřadu enad s menší
moci, ale za to s větší ctí a slávou.“

Tedy semi židé nyní přiznávají, že jejích
pokrovenec zatáčel za kulisami ministry jako

rincipál loutkami. Ovšem že sám Prášek ve
ice opatrně si vedl, aby si tohoto poručníka

ministrů neroskmotřil. Když viděli naši kato=
ětí poslanci, jak 6e vede Jeho Exc. Prášek
pod paždí s tímto nejmocnějším zákulisním
politikem rakouským, kypěla jim krev, Nebýti
lidového parlamentu, ta by Sieghart zatáčel
rakouskou politikou jako kolotočem dále. Leč
všeob. volební právo dopomohlo katolíkům
k velkému počtu nových poslanců, kteří se
stali Biegbartovi velice nepohodlní, tak že muži
vypadla z roky klika od vládního kolovrétku.
Dr. Radolf Siegbart (bývalý Bingor) byl rád
cem (a vlastně poručníkem) pěti ministerských
předsedů, pracoval jim programové řači a rá
dil jim, jakými nejšikovaějšími lsticými obraty
Ise umičovati a avazovati českého lva. Nyní
bode tento syn opavského košeráka na vystří
danou v Rakousko rozhodovati v záležitostech
finančních. Nyní Siegbart se stane vedle Rot
echilda blavním věřitelem našeho státu. Vedle
gavernóra Siegbarta pak zasedati bude rfstg=
guvernér Jalias Herz; tento židjest presiden
tem Společnosti rakouských státních drah,
předsedou Spolku pro rakouský chemický a
metalurgický průmysl, předsedoa Vídeňské
akojové epolečnosti pro stavbu lokomotiv (jest
to největší rakouská společnost), mimo to jest
v bpraovní vídeňské radě a vídeňské obchodní
komoře; a takové fonkce vynášejí víc, než
statky všech českých — biskapů. Až bude stát
potřebovat penize, k biskupům nepůjde, protože
by mobli půjčit obnos tak nepatrný, který by
sotva stál za řeč. Zato však mínistři s hlubo
kou úklonou budou hledati přízeň Rotechildo
ve, Siegarthovo, Herzova, Gotmannovu atd.
A za to, še tito millionáři půjčí, stát se jim
musí odeděčiti, A kdy psaly 8o0c. demokra
tické listy dříve proti Siegbartovi? Všdyt přece
generál radého tábora vídeňského semita dr.
Adler byl mezi ministry jako doma, znal zá
kulisí ministerských rozmarů velmi dobře.A
přece protilidový a protičeský Sieghart těšil
se a rodého tisku v Rakouska největší šetr
nosti. Teprve tebdy něco radý tisk prohodil,
kdyš katoličtí poslanci otevřeně pověděli a do
kazovalí, še syn košerákův má ua vláda větší



vliv neš všiokní rakouští biskopovýs0 Vším
kněžetrom dohromady,

Agrázníci nemluví © tom, jak Šidovětí
obchodníci bes práce tyjísmozolů rolnických;
vždyť jest těžko pobněvati cl židovské inse
renty. Proto se raději baší do katolických
venkovanů. Moravské listy však přinášejí dra
stický obraz vlády židovského kepitalisma nad
plodinami polními. Přís'ošné obory obohodní
a průmyslové jsou skoro vesměs v rukou ně
meckých židů. Na trzích co šídé omloví, zač
koapiti chtějí a křesťanský obchodník jest od
nich čikanován, že raději zmizí. V té příčině
celá západní Morava s velkými trhy vTřebíči,
Telči, Ve). Maziříčí jest ovládnota židy. Ve
Vel. Meziříčí jsou pány trhů Fachs, Mů'ler,
Loffier, Wolfenstein, Wilhelm, Fischer. V Telčí
obchod obilím i lnem vězí v rakou Spitzra,
Friacbra, Spitze. V Dačicích obilní monopol si
udržují Grůafeld, Pachter, Schulz. V Třebíči se
říká: „Nekupují-li židé, není žádný trb.“ Na
Broěnsku vládnou na trzích: Stern, Pretzner,
Jelinek v Ivančicích, Kollner v Rosiolch,
Osterreicher v Byteši, na Knoštátska Friechové
a Fleischer, v Boskovicích Bass, Brůll, Fůrber,
Friedmann, Langer, Tausig, Schlesinger, Steckel
macher atd. Od Brna na jih a na východ až
po Uberský Brod na obilní trh ge nedostavuje
takřka žádný kupec. Německo-židovská ob
chody obilím kvetou i na venkově alováekém,

V samém srdci Hané skoro výhradně o
vládají obilní trby židé. Noviny vypočítávají
zase delší řadu židů, kteří tam výhodně ob
cbodají rolaickým produktem. Tu by bylo
mlsto planých frazí o klerikalismo záslašnoa
agrární prací poukázati na to, jak umožniti,
aby z českých statků měli kromě šidů také
zisk obchodníci čeští.

Na českém západě začervenalo 6e plmo
rudých karafiátů, soc. detmokrsté při říšských
volbách tam získali nové silné bašty. Už s toho
možno usouditi na semitské pozadí; čím kde
více bohatých židů, tím mohutnější rudé pluky.
Nyní „Český Západ“ dne 23. břesna napsal, že
bohaté dvory na Čes. západě vězí vesměs v ru
kon židovských hrabivců, kteří nemají ani kusa
soucitu s ohudým českým lidem. Staří dobří
lidé propooštění bez milosrdenství ze elašeb;
čeledínové pracují do úpadu za skrovný depu
tát a 120, nejvýš 160 K ročně. Ostatní dělni
ctvo dostává 80 h denně. Ani v neděli nemá
dělnictvo odpočinku. — Ovšam hned příští tý
den soc. dem. „Naše Doba“ vrhla se podrážděně
Da pisatele té zprávy; to ovšem nepřekvapuje
ani v nejmenším.

Kdourčuje ceny uhlí, železa, mouky,
troleje a jiných nejdůležitějších životních po
třeb? Jaou to kněží nebo rolníci? Ani jeden
ani druhý; a přece placení náhončí protikřes
fanských živlů křičí, jak vyssává „klerikali
amus“ lid. Kteří lidé json hlavními velmoši
v nejdůležitějších bankách? Zase to nejsou
katolíci. A proto proti lžem soc. demokrati

dkřm jest nutno stále míti na mysli výmlovnédoklady, kteří lidé vlastně mají v Rakousku
nejvíc peněz a moci.

o

Volné listy,
Rosbor antické mravouky nám ukáže nejen

Její slabé stránky, ale také doavěděí, že Machar
na všechny tyto věci dívá se z rujské dálky a
že o důsledcích mravních zásad antických ne
umí ani slabikovati. Jak praví Drtina, „ctnost
řeckájest vyvinutí a sdokonalení přirosených schop
ností a náklonností — nikdy jich pollačení.“
Tento výměr povídá všechno. Že ctnost sntická
na těchto základech ctností ani býti nemohla
a še na konec nutně mosgilase zvrhnouti v ne
vázanou smyslnost, pochopí, kdo umí životní
zásady domýšleti.

Mravouka antická, jak patrno, načínílaros
dílu mesi duší a tčlem a proto právem jmenuje
se natoralistickou. Aotičtí lidé, nemajíce pev
ného vyššího hlediska, s něhož by smyslnou
tělesnost ovládali, podlebli důsledně hrobému
materialismu. Bez pevných mravňích zásad a
bez sebekázně klegali čím dál vlo v zajetí amy
aloé tělesnosti a od konečného úpadko nemohla
je zachrániti ani krása umění, ani „porozumění
přírodě.“ Neměli vzdělanosti vnitřní, ač oplý
vali kultoron uměleckou a vědeckou.

Proto bez tuhého sebeovládání, bez kázně
vůle a bez výchovy citů vzdělanost jejich po
hasla. Přišlo to, co přijítimusilo: neobmexzené
panství pohlavní lásky, pohlavní požitkářetví
a naprostásvrhlostmravů.Obrasnosta rosum
etsly se kořistí pohlavních padů.

Moderně bychom řekli, že antická mrav
nost byla nutným následkem lidské přiroze
nosti, byla výtvorem fysickým, nikoli výtvorem
evobodné vůle. Ovšem mluvilo se v antice o
tdeálu člověka moudrého a svobodného, ale
evoboda ta byla chápána asi jako od těch
drešních moralistů, kteří blásají svobodné vy
ži. Mravní ovoboda antická nebyla pravou
'svobodou, nýbrž otročením přirozeným náklon
nostem s vášním, které noměly býti poflačeváhy.

om kotnuké úpovody | ší bostazství skosilo život „ učí ) ppo
vrbovati přírodon, zbavilo člověka všech abéch |:
krás,kterýmidntikaživotogračlovala,a ebu
dilo lidskou apolečnost, jest jedem s ey.
— Spoustu takových nesmyslů vytraborní an
tieký postillén Mechar.

Aby bylo kde komu jasno, že křesťanská
mravoukapředčízejenmadastiku,aležetaké
nabývá živé důležitosti i v přítomné době roz
háraných mravních názorů, vytknome, sledu
Jice v tom univ. prof Perstra, ony hlarsí zá
sady, které činí křesťanskou mravouku jedinon
a prvou mravonkou světa a opravdo kultur
ního člověčenstva. MON

Vzhledem k antické mravonce neběží kře
stanekéia názoru o tc; abý de příreddu opo
vrhovalo, nebo aby byla saškrcena, nýbrž jde
o to, aby přirozenost lideká byla vychována
k úplné poslušnosti ducha. S vychovatelského
hlediska možno se však takové všnosti
psychologicky jen tehdy dodělati, nemísí-li ae
příroda a duch, nýbrž rozesuává-li se to, co
má poslouchati, určitě od tobo, 00 má poron
Četi. Staví-li proto křesťanský násor příroda
a dacha v ostrou protiva, chce tím vyjádřiti
jen prostou pravdu, še právě poobá tělesná
přirozenost odporuje požadavkům blabšího člo
věka. Toho rozdílu antická mrarouka nečinila,
protože jí byl člověk ponse vyjádřením vidi
telné a hmotné přírody, která mu byla oči
telkoa a nejvyšším vzorem. Proto antický
člověk hověl jen náklonnostem tělesné přiro
zenosti, kteráž ho úplně pohltila.

Tímže nedostatkem, jako mravoaka an
tická, trpí i novodobé proudy mogistické a

theistioké, Jejichž vysnavači jsou u náspo:rokáři, socialisté, volní myšlenkáři a všichni
ostatní, kteří bezmyšlenkovitě dali se uchvátiti
moderními frasemi. Jest-li dle těehtc našich
filosofů člověk výtvorem poohé hmoty a není-li
sám ničím jiným neš na chvíli oživeným hmot
ným strojem, pak všechny řeči.o vyšlí mravnosti

jsou skou našenosté. Hlamatelá nové vyšší
mravnosti nejen že neznají nedostatečných svých
tbeoratických předpokladů, ale nedovedou si
ovědomiti, jaká zkáza mravní dostavuje se
všade tam, kde nečiní se rozdílu mezi emysl
ným tělem a duší.

S tohoto hlediska možno posouditi také
snaby, aby náboženská křesťanské mravouka
byla odstraněna ze škol a aby tam byla zave

tejným článkem jest poučke, že člověk, nemaje
duče, jest pouze vyvínutějším zvířetem. Ne

dují pro čiověka naprostou mravní svoboda,
totiž úplné smyslné vyšití, předpokládejme
zatím, že jsou ještě moralisté, kteří usnávají
nutnost, aby smyslné náklonnosti byly pontény.
V této věcí zajisté mohou souhlasiti vělobní
rozamní vychovatelé ač katoličtí, ať protikato
liětí. Neše, čímbude nebomá býti čěleznostovlá
dána, není-li duše a meusnává-h se rosáílu mesi
principem duševním a hmotným? To jest ve vý
chově, o níž vedon 8e tak palčivé rozpravy,

Vysvítá ztoho neomylně, že všichni, kdož

lidskou duši, vybazojí svoji mravouku rásem
do povětří, protože jsou proti všem útokům
smyslnosti beze sbraně, podobní oněm plavcům,
kteří ztrativše kormidlo a kotvu na širém moři
vydáni jsou na pospas bouři a větrům. Neboť
čím. budou ovládat tělo, když neuznávají dnše?
Tu jestjiš jisto, že nemají žádného prostředku.

škol otavírá všechny hrůzné obzory emyalného
člověka, drtí volnomyšlonkářskou mravouka
na prášek, či lépe řečeno, obraol ji v nicotu,
z níž povstala, tento důkar správné logické
methody a vědecké přesvědčivusti jest žalovým
balvanem, jimě nemůže pohnouti čádná sofi
stika a fráze sebe vyhlazenejší.

„Kdo sl choe“, praví Fórgter, „vnější pří
roda technicky podrobiti, potřebuje k tomu
přísné, čistě matematiky, kdo lidské tělo ducha
chce podříditi, kdo chce vyvolati vůli po aa
močinnosti, ten potřebuje k tomu vážných
přísných ideálů, jež duševaí podstatu z tělesné
jasně povznášejí a ji zcela čistou a zbavenou
emyslných předetavají“. Touto metodou, do
kládáme, hned na úsvitě křesťanství brala se
mravouka naše ukasujíc na princip doševzí,
který má panovati smyslnosti, v jejíž ovládání

sálolí pravá mravnost s každá opravdová povaha.
Proto velmi důmyslně praví i Forster ve

své Poblavní mravotče a výchově: „To jest

dnohom)pe Soůeol. jas rozdíl mezi tělem auchem) prozp ak vyb „povahu s,
to nás přivádí také k tomo, aby om-pochopili
nenahraditelný význam víry v Boha právě
pro pohlavní mravouku. Když dítě poprvé řekne
„fd“, shledáváme první odloučení osobnosti od
vnějšího světa — kdyš člověk řekne „Bák“ a
Boha zkusí, nastává ještě ailnější soustředění:

dělaje se od tělesné, staví
se rozhodně proti ní, odkrývá jakei svou plnou

| opustil m
ha: sádh.

va a nám obazují, fe člověk sosbyáně

řasízůstatiči dátisobapkezutarta ai opata těloa ducha Rosbodná, jasná 6 PM
1 jest teprve možná, když člověk vf

srěké,00 vnů zá pohonnj
je. Protoposlešnost $ zenost,jej

ví přikazaje pou rodě, jat "%
s. ©

šť
sl

pdě tim důležitější, prot rod Váma
dasti o to počaje, aby nebyla Bp.

Vidíme odtud, že čelný čpisovůtel a u
čenec ze základa vyvrací ony mělké dekla
tace, které vini Křešťánskoú mřávoůků, fe
škrtí zdravoulidskoupřírosenosta kosíkrésy
života, [impadá zase jedna lež, tolikrát proti
náboženství našemu přemílaně a vykořisťovaně,
Hájih-li we tímto způsobem katolíci, nebylo
Jim dáváno víry — ouše, mluví myslitel,
který život a daji lišskýu Gákladnéjizajisté

roskonmal, nežli nemysliví básničtí frásisté,
Jejich protikřesťanská výmlavnost jest sodjí

cím kovem a zvnčícím cimbálem. „Křesťanská
sebesapiravost jest dašení nejsilnějších a nej
krásnějších citů“, taka podobně ge vyvolává
do světa. A hle, Forster, shledává v cí základy
povahy. Zajisté! Dovedeme-li o věci mysliti,
poznáme, že člověk, jejž nazýváme povahou,
musí 6e mnoho zspíratí. V životě dostavají ge
ma chvíle, kdy masí procbázeti obněm mno
hých zkoušek. Ta naš dorážípomlava, ta sradí
ho přítel, jinde vidí výhodu ve lži. Všechny
takové útoky .od něho žádají sebeovládání a
statečné obraničení vlastní osoby, kterápříro
seným -a ailným sobectvím usiluje prolomiti
kruh sebekázně, Nelze tedy popírati, že kře
stanská sebesapíravost jest skutečně důležítým
základem Lk vytváření povahy a že Fórster
krásně to vyslovil ovrchojiž nvedenými slovy:
„Roshbodná, jasná a pevná vůle jest teprvo
možea, kdyš člověk ví zcela arčitě, coov něm
má vésti a co mé být vedeno.“

Vším právem otaríme tedy křesťanskou
mravouka proti antické a proti všem norodo
bým,které, atírajíce rozdíl mezi tělem a duší,
na konec notně mosí vyústit v novésanom po
fivačnost, kterou jemněji uazývají dnes svo
bodnýc vyšitím. BlySmeop čt Fdretra: „A právě
podstata pravého, hlobšího náboženství epočívá
v tom, že rozptyluje neurčitou mlhu, v níž
smyslná a -duševní podstata klamně oplývají a
še přesně s neúprosnoa jesností ukasuje, co
Jest příroda, kam vede pouhá příroda a co
jest duch ačeho šádá duch od člověka.“ Jako
by ji ušil, hodí ve msantický přirozený Zivot

právě nejnovější oprávce života od staré mra
vonky a výchovy (křestanské),just, jak-vidíme,
vědy opět tento důležitýbod : Noznají celé tiše
toho, 00 člověka táhne dolů, nevědí, jak vy
soko proto duch musf býti vynášen a veleben
a ve své čisté stálosti naproti přírodů posllo
ván, chce-li se třeba jen nepatrná míra silné
vůle a duševní evobody sajistiti. ©Moderaisté
tráví právě sami ještě v celé své mravní by
tosti nevědomky s hrdinného věku sebesapírdní,
nemají ještě tušení, kam lídá poklesnou, «
stoupí-li jedmouvelké staré příhasy astaré obrov
ské ideály docela rozmařilým cboutkám, jimiž
dnešní doba hýčká život pudový. Mnosí z na
šich osvícených jsou jako ingenieaři, chtějící
upravovat mocné proudy hrou na flótnu, tě

bno valí se nivami.“
Machar velebí sílu antického přirozeného

člověka, jejž zničil prý jed z Judey — e Fórster
přesvědčivě ve svém pojednání dokazuje, že
vnitřní silný člověk může vyrůstati jeo meto
dou křesťanské mravooky. „Pravá osobnost“,
dí Fůrster, „probouzí ge jen bojem ee amysl
ností a se všemi jejími rozmary a náruživostmi.
Zde platí výrok Kristův: zrno pšeničné ne
vykvete, dokad neshyne. Znáte-li pak pravou
zdravovědu silného šivota, víte-li pak, že 0
vládání, soustředění a přemáhání jest pravá
Jeho zdravověde ? Těmpak, kteří stále vtipkají
o umrtvování (křesťanském) a mluví o sar
doušených pudech, těm bych řekl, že právě
oni obíjejí člověka, seslabojíce jeho vůli ma
látným povolováním nárašivosti a choutce a
še právě omi rdousí osobnost, nechávajíce svět
vnějších půvabů nabýrati moci nad vnitřním
člověkem.“

Ajak dle hlabokomyslného Machara „pl
tomá“ křesťanská metafysika přispívá vytvářeti

takto: „Bez víry v duchovní svět není žádné
trralé opravdové odvahyducha k sobě saméma
— Ona víra, roznícená šivým ohněm Kristo
vým, probouzí tuto velkou odvaha teprve o
pravdu k života a rorněcaje jí vždy k vyšší
síle.“ Skrčené omezování života lidského pouze
na svět hmotný, jak to činí Machar, posuzuje
Forster touto obsažoou výpovědí: „Omezení
našeho celého bytí na krátký život pozemský
gesiluje neobyčejně moc všech pozemských vů
bidel na duši naši — všechny vyšší požadavky
jeví se pak šílenými myšlenkami vysněného



ověta bes en a skutečnosti. Nač potom bo

KDatopan MAAr pvA 1. Mi
samy ná silém pří a“ Kdo cbos,
může ej k těmto Fóretrovým útudkům ohledati
násůrné doltlady ve Francii a vlade tam, kde
volnomyšlenkářský dach lidatvo prosákl.

Povinnost. „Pojem povinsosti jest satioké
morálce dosti cizí“, praví Drtina. Nikoli dosti,
nýbrš jest jí cízí úplně. Jak vášný to nedc
atatek, patroo s tobo, že v době antické zde

tané vrstvy společenské nemohly se probudit
lepšímu života. V přítomné době pak soci

úlního tření a vyrovnávání doporadovati an
tickou morálku, neznající povinnosti, jest přímo
vrtoblavostí. Co by prospívalo mloviti lidu o

prárec kdyby neznal zároveň povinností?, jpustme, že bade vybadována společnost
lidská na spravedlivých základech; jak dloabo
by potrrala, kdyby se v ní mlovilo jen pořád
o právech a nikoli také o povinnostech? Dejme

tomu, že v této společnosti člověk některýopíraje se jen o svá práva, ge vzepře a nebu
chtíti pracovati o další vývoj e ostatními. „Mé
snahy, mé sch. pnosti volají mne jinam, mém
peporušitelné právo je rozvinouti a pustím 80
do boje proti všemi“ Jakou odpovíď bode
možno dáti tomuto člověku © hlediska jebo
nauky, s blediska pouhého práva? Jak se odů
vodní právo trestati ho, když náležejí stejná
práva každému jednotlivci? Jak tedy dokáže se
tomuto člověku, še má sloačiti svou vůli a vů
lemi svých bratří ve vlasti a lidstva?

Zjevno tedy, že 8 pouhými právy možno
sice odstraciti ze společnosti různé překážky,
ale nikoli založiti silný a trvalý soulad všech
živlů, z nichž se skládá národ a společnost.
Jde tedy o to, aby se našla vyšší výchovná
zásada, která by učila lidi vytrvalosti a obětem,
která by poutalu člověka ke člověkua neči
nilé jednotlivce závislým na píle všech. A touto
sásadou jesí povimnosí. Povinnost tato jasně
vytklo a arčilo teprve náboženství křesťanské
učíc, še lidé, jsouce syny jediného Boha jsou
vykooavateli jediného zákona, že každý z nich
nemá žíti toliko pro sebe, nýbrž pro jiné, že
cílem jejich života není býti více uebo méně
Šťastnými, nýbrž ačiniti sebe samy i ostatní
lepšími, že bojovati proti nespravedlnosti ve
prospěch svých bratří jest netoliko právem, ale
také povínmoslí. Kdyš Kristus přišel a změnil
tvářnost světa, nemlavil bohatým o právech,
kteří neměli potřebí jich nabýti, nekázal o
právech chudým, kteří byjich byli zle užívali,
nápodobíce bohaté, ale mluvil o povinnosti,
mlovil o lásce, o oběti, o víře, pravil, že jánom
ten bode prvým mezi vsemi, kdo pomohl všem
prací svou. A tato slova hlásnná antickémo

světu, který neměl js v sobě jiskry sociálníhoživota, společnost lidskou oživila a dala jí
pevnou a orčitou výchovu. Křesťanská mravo
oka vybavila z antických nejasností ctnost,
dala ji orěltý podklad a obsah a tam, kde by
se nedostávalo ctnosti, určitě vytýčila povinnost.

Ducto+é hluboce myslící, lidé zkušení a
vzdělanci prontkající duše lidaké vidí v mravo
uce křesťanské síla mravního života, který
právě v přítomné době ztroskotává vlivem
fanfár o vyšší morálce. Moži opravdoví a po
otiví netají se s přesvědčením, že material:
stleká hesla protikřesťanoká působí právě opak
toho, co slibují, totiž mravní a tělesný rozvrat
lidské bytosti, což bylo konečným výsledkem
i morálky antické. .

I těmito dnešními řádky přispěli jeme
k tomu, aby ještě více byl osvětlen výrok Ma
charův, že křesťanství jest jedem = Jadey.
Machar se do antiky tak zadíval, že novidí a
neslyší, co se kolem něho děje. Jeho nemocný
zájem pro »ntiku nedbá nejdůležitějších zájmů,
otázek a potřeb mravních a společenských a
polyká je jako hroznýš králíky. Pro Machara
existoje jen antika a nic jiného na světě. A
Jelikož jeho nejpokroucenější úsadek o kře
stanství má své nadšení a zuřivost, nemůže
ovšem pořád ještě nabýti poznání, že honí stíny
a še zpívá o antice jako Orfeus v podsvětí.
Ale Úzoí idon zůstává Úúxníideom a myšlenka
Macharova obzvlášť jest papírovým panákem
a bypotetickou pěnou.

s s. :

Bolení hlavy. Katolická strana na sjezda
Velikonočním prohloubila program a zdůraz
pila bospodařskoa práci. Vevšech svobodo
mysloých protikatolických redakcich hrklo a
na ročest všechny svobodomyslně8esaklínaly,
že budou klerikální tmáře všemi silami atlou
kati. Po spravedlivém posudku ani památky,
což jest ovšem přirozeno a lidí, v jejichž
očích existence katolíků jest hrdelním zločinem.

Tito všichni lidé o samé svobodomyelnosti
div si praty neupíší, a zatím kdyby měli moo,
satočili by s katolíky jako ve Francii. Choti
na to mají víc neY dosti. Když „Národ. Listy“
dokazují zbytečnost organisace katolického lidu

! poukasem na to, že český národ jest katolický,
pak jest Wo„as jedna kopitola ve veliké knize
neopřímnosti, kterou zjevní i tajní nepřátelé
proti vám sogisojí. Jostliše záležitost tak čisté
náboženské, jako missie, jest otíhána křikem

| fanatikův a klsckářů, pak všechny důvody pro
1 zbytečnost sebeobrany katolíků jsoo odporoým
: farisejstvím. Zuřivé blaslemie Macharovy, bez

božectví šířené volnými myčlevkáří a socialisty
nezařikl posad přece nikdo z téch, kdož s ka
toltoké orgavisace pociťují dnes bulení hlavy.

Konečně, jakým prórom Šermaje se proti
nám osvíceností a vzdělaností? Nejprve by se
musilo dokázati, jaké ta vzdělunost jest a jaké
má sociální ovoce. Při důkladném rozbora ob
jevily by se mnohé opravy běžného mínění a
hojná úroda červotočiny. My katolíci dobře
víme, co jest pravá vzdělanost, vážíme a 0
svojajeme si ji, ale proti nám útočí lidé, na
nichž se vzdělanosti a rozbleda jest jen poabé
jméno a s nicbě velká většina jedním heslem
vystačoje pro všechny životní otázky a pro
blémy. Umí-li někdo papouškovati fráse o po
kroku bez blabšího pochopení, nenabyl tím
ještě práva na katolíky obrnovati nos. A v této
pozlátkové vzdělanosti my katolíci nechceme
zlenošiti a zhloupcoati a nesbývá nám tedy,
než jíti avuu vlastní costoa a za svým vlast
ním programem. Mnohým svobodomyslným vý
tečníkům jest vzdělanost prázdnou abstrakcí,
bezpodstatným zdáním, a moohý nedook dc
mnívá se, še jest majitelem pokroku již proto,
še jak tek dovede posměšně mlaviti o nábc
ženství. Vzdělanost protikatolických lidí záleží
po většioě v tom, že si přečítají svůj denní
nebo týdenní časopis. Na — a tyto časopisy
brzo aevému čtenáři vemlaví, že má všechny
dobré vlastnosti politika a že se stal nositelem
národní osvěty proti klerikálům. A což tí tu
ctoví protikatoličtí řečníci! Z těch teprve každý
domnívá se býti Mirabesuem, jestliže totiž o
něm něco ví, a všechoa učená Jejich přítěž a4
leží v tom, 00 si zapamatovali ze svých novia
a «£ běžných protiklerikálních průpovídek.
Jednostranná nějaká brožura doplňaje pak
jejich posuzovací schopnosti a praktické zku
Benosti.

Jioak ovšem dobře jsme si vědomi tobo,
že spojení všech nepřátel bade nám vůudy za
brazovati cesta a že šílenství protikatolické
snad ještě zmohutní. Ale nebezpečenství oče
kávané nepřekrapaje A nezastaue nás bez pří
pravy. Proto hlavním vodítkem mosí katolíkům
nyní býti práce a jen práce. Každá síla uechť
jest uvedena v pohyb a potřebná pozornost
badiž věnována šíření tiska. V příčině tisku
jest nám vítáno, že na ejesdu v Praze důrazně
bylo pověděno, že některé články co do způ
sobu vyjádření katolíky. oemohly býti schva
lovány. Podepisujeme a zdůrazňajeme, še kt
tolioký tisk musí se zásadně lišiti od nepřále.
ského a že musí přísně sledovati cíl výchovy
lidových vrstev. Ať vi protikatolické noviny
ve lžích a pomlavách přeherodesají i samého
Herodesa — tisk katolický bade mlavit pravda,
když bude potřebí důrazně, ala vždy elašně.

B. Melichar,
knihkupectví,nakla
datolství, antikvariát

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Obrana.
Zajímavé úsudky. Něpřátelůmúaším

překypoje dluč naí novým vzestapem naší
strany. Již mělí pro nás připraveny máry, již
losem dělili se o dědictví po „mrtvole“ — a
zatím tak brozné překvapení! Proto není diva,
že to v hlavě jejich víří nespořádaně jako při
větrné smršti. „Národní Listy“ napsaly dne 1.
dubna: „Nelze přehlédnoati nápadný rys v nové
její (strany křesť. sociální) fysicgaotnii: Proti
Šlechtický. Strana emancipuje se od šlechty.
Maroy všechny řeči a vývody pp. Myslivcův,
te nikdo Šlechta ze strany nevyločuje, že jest
vítána, postaví-li se na stanovisko strany, neboť
právě tytojízlivé nabídky obsahovaly polemika
proti šlechtě, až dosud českékatolicko-národní
straně vóvodivší (!?), polemiku místy i přímou
výtkami spolčování se s českými agrárníky. A
kdyby nic jiného nenasvědčovalo jezovitské
neupřímnosti ejezda v projednávání této utázky,
dvě věci mluví o roztržce strany s katolickou
šlechtou: jednak naprostá nepřítomuost katoli=
ckých megiátů, jimě o manifestacích české
klerikální strany drahdy náleželo předsedn:
ctví a estráda a pak proklamace všeobecného
volebního práva sněmovního. Tordi-li se něco
opačného, bude to toaž falší, jako důvod refe
renlův o změně názvu strany.“

„Venkov“ zase v 75. čísle: „Není už
„katolické strany“. Utvořena strana jiná:
křesťansko sociální, která zejména se chce
starat o průmyslové děloictvo! . . . Pro nás
zůstávají klerikálové stejně zarpotilými nepřá
teli, jakými byli dříve. Dobře jest, že přízna lí
se ke bierarchii (měli snad po příkladu agrár
ním církevní svó představené nespravedlivě
topiti?) a kešlechtě a že zdůraznili svůj měst
ský (jen městský ?) ráz přeměnoa svého titula;
toť jediný cenný moment z jejich sjezdu. Mást
ský tento ráz vynikl hlavně při volbě ažšíbo
výkonného výboru, tedy rozhodajícíhu avelí
cíh» abora, de něhož nezvolea ani jediný rol
ník (1!),'a v němž hiavzí slovo budou míti jako
dosad zase jenu a jen kněží a Myslivcové“ —
Zajisté není potřebí poukazovati, jaké nehc
rázné lži vyčuhojí z obou protichůdných pc
sudků.

Agráraický zápal pro vyučování
máboženství. R. 1908prohlásil na zeleno pře
barvený liberál Udržal oa sjezdu strany agrární,
že český sedlák nikdy nemůže býti proti ná
boženství. Udržal nazval účení Kristovo vzne
šeným atd. Zkrátka snažil se cbytře zalepiti.
volaomyšlenkářské růžky, které již tolik ve
straně agrároí vyčahovaly. Snad z lásky k ná
boženství? I kde pak! Kdo jen trochu povaze
předáků sgrárních rozumí, kdo vidí, jak místo
obrany víry spojají se s volnomyšlenkáří a
Macharem, ten prohlédl hned účel, k vůli
němož horlivý liberál a husita vystupoval jako
přítel konservativní víry naší. Udržal se pz
stavil do józy starostlivého rozšafy proto, aby
mobl hodně zmrskati ty lidi, kteří křesťan
skou víra nadšeně hájí. Zrovoa žasnonti masil
nestranný poslochač, jak Udržal bned připojil
bázlivý projev, že od aašich katolických or
Ganisátorů bude lid připraven o poslední kapku
víry; beze všech skutečných důkazů mlavil
hrubě o vědomých lhářích, lampech ze řemesla,
lidech úplně nevědomých a o Špiaavém prstě.

Tak tedy hleděl naše organisátory přilá
kati pod zelený prapor. To cholerické spílání
bylo nejkřiklavějším svědectvím, proč vlastně
ten liberál najednou se tvářil jako přítel kon
servativní víry. Vypočítával také zároveň
hříchy cirkve, ale ani jediného vynikajícího
katolíka nepochválil. A při tom měl ještě tolik
směloati, že projevil podiv, proč kněžstvo
(které přece na sjezdu tom bylo mrskáno) 'ne
assistoje na tom sbromáždění. Pěkně utvrdil
„náboženské city“ p. Udržal tehdejší svojí řečí |
Proti řemeslným lhářům volnomyšlenkářským,
tolik úsilno podporovaným od sgrárníků, Udr
žal tebdy nemlavil. Zkrátka bylo potřebí zchla
diti si důkladně žáhu na nenáviděných „kleri
kálech“ a proto se nastrčila aspoň na ta chvíli
na tvář konservativoí maska k zmatení prosto
mysiných lidi.

Katolíci i po řeči Udržalově viděli, jak
se egrárníci namáhají, aby nezmizela „poslední
kapka vlry“. Proti volnomyšlenkářským rejdům
agrárníků v listech sgrárních noozývala Se
výtka žádná.

A teď nový důkaz, jak agrární sedláci
dle prohlášení Udržalova nejsou a býti nemo
hou proti náboženství! Na agrární schůsi dne
13. března v Krčíně u Nov. Města n. M. mlu
vili učilel Holanec a lepší-katolík dr. Hnídek.
Jak asi hovořili, jak veliký strach projevovali
o náboženetví, patrno z přijatéresolace, oti
štěné doe 27, března ve „Venkově“. Vresolucí
se praví totiž: Zejména klademe důraz, by

v otázce Školské využitkovali(poslnaci) veškerého vlivu k opravení poměrů oa Školách
našich národních, v první řadě všemožně hle
děli starati se o to, by. škola ta sdavena byla
plné veškerého vlivu Herikálního, který ubíjí ducha

Doporučuje svůj velký sklad knih

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

"koiboven.

Velký seznam pošle se na
požádání sdarma a franko.

uma Kupie si za K 1-70 důkladný spie mmm
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci. Králové

lé



ubíjí ducha ersrá a ubíti cho pp

du„sžéko. by! obyTČ jako dh výnárodních, me, byi hospodářské, v kte
oh nejvíce klorikalkomus v době poslední svůj

vliv aplstňoje a přímo řádí (117) proti usts
novení občanských zákonů, dle kterých mlá
deži Bkole odrostlé ponechána býti má volnost
naprostá náboženské příslušnosti, od násilí(!?)

Tu jest zase jednou pověděno přímo, jak
agrárníci starostlivě pečajío nábošenskoa vý
chovu venkova. Ta jest jasně vyloženo, zač
by stáli kočší ti, kteří by agrároíkům chtěli
aseistovati. Co se dnes rosumí klerikalismem,
to ví aš každý slepeo a sám Masaryk napo
menul ty, kteří farizojeky říkají, že bojnjíce
proti klerikalisma, nebojojí proti katolicisma,
aby odložili nechutnou a průhlednou Škrabošku.

Ovšem že ani „Venkov“ aní Udržal jedi
ným slovem nenapomíná agrární taky-katolíky,
kteří takovou resolaci odhlasovali. Naopak
Udržal se bněvá nejvíc na ty, kteří otevřeně
Be.zastávají náboženské výchovy.

Proč sgrární předáci jenom na některých
volnomyšlenkářekých schůzích | problsšovali
souhlas, aby nauka náboženská byla ze školy
vyloučena? Proč program strany agrární, proč
ústřední výbor zcela zřetelně se nevyslovil,
kam tíhne agrární tábor? Profoše agrární agi
tátoří snašili se všelským spůsobem podniknoutí
s nábošenstvím křesťanským výhodný politický
kšeft. Liberální zemuni, kteří měli radost z „ná“
boženské“ činnosti Macharovy, kterým máloco
bylo tak vzdáleno, jako láska ku křesťanství,
dokázali, že jsou kierikály nejhrabšího kalibra.
Když soznali, že z kčeftu nebude nic, že věřící

lid problédi, pro kterou jedinou příčinu někdymarkýrojí nad křesťanským vyznáním ustaraný
obličej, ukázali pravou podobu.

Áž zase začnou někde předáci agrární
£ politické nouze tvářiti se jako přátelé kato

lické víry, ukažte jim na regoluci krčínskoua
na to, jak se k ní zachovalo ústřední vedení
e turnalistika sgrárnická.

- Jalz v hospodářských školách řádí
klerikaligmame, o tom napsalo amo rolnictvo
zajímavé zprávy moravskému „Ječmínka“
Žáci z hospodářské školy prostějovské konají
přednášky, v nichž ae jízlivé štve proti „Římu
a jeho spřežencům". Tak na př. v přednášce,
kterou uapsal a přednesl žák Hog> Vencl,
čteme: „Býti Římanem znamená poslouchat
vyššíchautorit, nechat se komandovat....
Povahbou vvon jsme rebelanti, to se nám hásí
na hlava s těch stran, které nás chcou (!) sa

přáhnout ve svédno a správně napsal náš Havlíček: „Bratře bu, podupej komřička“, Ji
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ských kollegů pronásledováni, tak že někteří
raději školu opooštějí; šíři se tam „Havlíček“
a „Volná Myčlenka“. — Tak v pravémsvětle
vyhlíží ten „klerikální útlak“ na hospodářských
školách. Kdo jenom tolik mladíky srádí, že
tito pokládají hospodářskoo škola za filiélko
„Volné Myšlenky“ ? — Jen tedy, pání agrárníci,
protestajte proti řádění skutečnému, které
vašim statkům neprospěje ani za nehet!

Kde ce snaší katolické kostely vy
prázdniti © Dio logiky sgrárnických volno

m lenkářů jsou to lidé ti, kteří na veřejnýchschůzích návštěva kostela bájí, kteří odrážejí
lži, namířené proti katolickým kněším a bi
skupům; drzý agrární jazyk tvrdí, še od ná
všětěvy kostela odvracejí ti lidé, kteří maří
fanatickou nevěreckou činnost kolportérů „Ha
vitčka“ a „Volné Myšlenky“. Tak drze smí.se
lbáti do očí jen lidem těm, kteří se odoaačili
samostatně mysliti.

Dnes však uvedeme ještě několik nejkři
klavějších dokladů, kdo vlastně zaviňaje, že
někde venkované přestávali navštěvovati chrám
Páně. V Prusiciob o Černého Kostelce v ho
stinci za přítomnosti starosty agrárního evan
gelíka Čejky přistrojil se za biskupa sgrární
agitátor Václav Jícha; činil si posměch s ka
tolického biskupa a našich obřadů. A tenhle
muž jindy na sobůsích křičel, že set lepším
katolíkem než ti „klerikálové.“ Urasíl při své
„taky-katolické“ kratochvili ko všema našeho
utoupence Pivoňku. — Když však viděl, že
z takových agrárních „pobofností“ kouká kri
minál, naladil tváře najednou velice nábožně
a 8 prosbou připomínal Pivoňkovi, že má jako
křesťanodpouštěti. — A takový agitátor, „Ven
kove“, že by lidem odporučoval oávětěva ko
otela?

A coš ti velemoení agrárníci, kteří posí
lají čeládku v neděli místo do kostela do tuhé
a. hrubé práce? Ti snad se starají o plněnínašichchrámů?

Do Tábora měli přijíti misslonáři utvr
zovati lid v katolickém oáboženství. Žoáto,
že missionáři nepřicházejí ani zakládat politi
cké kluby ani he, odářské odbočky. Leč agrár.
fanatikové starali se se všech sil, jak by čistě
náboženskou činnost missionářakon podlomili.

Agrární „taky-katoličtí“ skademikovéprojevilveřejně nouhlas se Štváčskoa protostoí schůzí,

uteron „Volné . " peoti bym pořádala. tedy se stará, es ko
stely vyprazdňovaly ? Vědyťpřese akadomikové
agrární dali na jevo, žechtějí obmositkodším
i ovobodu kásaní v kostele. A „Voskov“je sa
to úral ani slovem.

tolici na NovémměstěPraliském sapo
řádali ei schůzi. De místností však vrazil houf
agrárních studentů, kteří ©velikým křikem
Zádali, aby předsedal ochůzí — anarchiste
Borek. 1 vedení víl velmi dobře, jaké
mají an sté zásady v příčině náboženství.
Ale přece nepokáralo akademiky, že věta
kového člověka chtěli vnutit za pře a do
schůze katolické. Kdo pak tedy vlastně jest
s protikřesťanskými živly jedna raka?

Známo, jak barbareky zpustošili mladí
sgráratoi kapli sv. Prokopa u Čehovice. Leč
nadto došly správy nové. U tóže obce poškosen
byl kříž a v podstavci vo výklenku zohavena
coška Panny Marie. Na míssionářský kříž u
kostela příbíta nějakým uličníkem plechová
roklamní tabulka Kolbovy clkorie. Na sloupu
za vesnicí byl zavěšen obraz anděla atrášce,
ale již drahý den olonp poškozen a obras u
kraden. Agrárníci by křičeli jako diví, že ta
kových skutků není agrárník schopen, kdyby—
se jim nebylo dokázalo, kdo zpustle řádil
v kapli sv. Prokope. Ať už jest přímým pa
chatelem nových sarovostí kdokoli, tolik jisto,
žo se takové barbarství v okolí Čehbovie ne

páchalo, pokud agrární dorost nezačal troubitiútoka proti „klerikalisma",
Zato věsk tam, kde vznikly katolické or

ganisace, dodávají si odvahyi tí katolíci,kteří
se dřív báli do kostela vkročit, aby ce vyhnali
buď posměchu nebo docela surovému proná
sledování. Na těch místech, kde zřízena nábo
Ženská opora v orgánisaci, docela manifestač
ním spůsobem našínci hromadně kráčejí ko
sv. zpovědí. Taková jest naše odpověď na o
tázku, proč a kde se kostely prásdní. Kam
jiocam můře vésti horlivé agrárnické šíření
„Havlíčka“ a spolu sptlání tiska katolickému,
než k nevěře?

Ovšem agrárníci leckde nachytali také
prostomyslné katolíky a nadto mají v svém
táboře mooho zajatců, kteří se těško mobou
proti zelenému rožima hnouti. A na takých
místech (i agrárních), kde ještě není pevný
válečný stan strany agrární, kde se mnoho
schůzí agrárních nekonalo, ještě sami agrárníci
do kostela chodí; a těžko jim sazlívati jiný
politický násor. Kde však opanovali agrárníci
kalení, důkladně „vycepovaní“, kteří politiku
opou při každé příležitosti do zájmů nábožen
ských, tem ovšem bývá jinak. Nu —katolicky
smýšlející agrárníci stějně prohlédnou brzo na
všechmístech. —

Politický přehled.

bouří zase proti Slovanské jednotů. Poslanecké
Sněmovoa jast svolána na den 14. dubna. Ne
denním pořádku na prvním místě jest opět

lohy o 183mil. koraunové půjčve a jednání o
italské fekulté, tedy věci, proti kterým Slo
vanská jednota chová 60 odmítavě. Nebude-li
prý zákon zmocňovací přijat, vyvodí z toho
bar. Bienerth nejkrajnější důsledky. Zooňo
vací sákon má býti vynncen bez rekonstrukos,
bez jakékoli zmény v kabinetě a mimo to mají
býti Čechové donaceni přivolit k projednání
národně-politických zákonů v národnostním
výbora poslanecké sněmovny. UZ 14. dobna
má býti svedena první bitva o denní pořádek.
— Tak hrozí vídeňský tisk.

Nemojmostdnešních poměrůpolitických uznává
konečně bar. Bienerth sám. Po delší andienei
u. císaře zahajuje minietrpresident ' porady
8 vůdci sněmovních stran, podniká tedy teprv

nyví po 17 měslcích své vlády, 00 už od počátko bylo Jeho povinností. Vládaa její po
chybná většina nemůže so hoont; není-li valné
naděje na vyjaunění poměrů rozpuštěním o0b
movny, pokouší se bar. Bienerth novým vg=
Jednáváním sjednat klid zbraní mezi Čechy s
Němci, rozšířit nynější většinu získáním celé
neb části Slovanské jednoty, a zárovoň provést
změna miaisterstva, Dle „Centre“ bude nezdař
vyjednávání ministrpresidentových míti za ods
sledek buď pád vlády nebo rospuštění parlé
mento.

Nový úřad. Císařekým zmocněním utvořen
nový úřad zvaný: (Generální ředitelství pro kf
tastr pozemkový, Tomuto úřadu budou přidě
leny £ ministerstva financí všechny agendy tý
kející se pozemkové daně a evidence pozeti=
kového katastra. Techalcké é úřady při
mlujeterstva financí budou přiděleny nověmu
tomuto generál. ředitelství.

Německá obstrukce ve sněmu potrvá. Po řečí
něm. pos:ance na sněmukrálovatví Čes, pokro
kovce dr. č). Niteche v Rošmberku v pondělí
velikonoční byla oohválena rosolnes, ©míšso
něm. poslanci na sněmu vybízejí, aby setrvali

tak dlouho ksi, dobad nebade doja-.Doo dooldtZeno kýženého- -národnostního
okresů. Ve čtvrtob nato ve Vyšším Brodě pro
jovil: dr. Ul.Rítacko naději,že so Němcům

vynutiti rozdělení knálovatví dle národ

Pověstný roseudek © náhřebekém prosetu
orušm. Nojvétší bambě padlé uherské koalice,
velezrádný proces záhřebský, byl problášen za
neplatný a rozendek v něm vynosený zrnšen.
Nařízeno nové vyšetřování, coš Je sáminkos
pro úplné zastavení processu. Zpráva teto
nvíté kašdýrakouský Slovam a jistým zadosti
učiněním. Maďaři mají o jedna světovou kul
tarní ostada více.

"V Uhrách zrušením rossudku v záhřeb
ském procesu a zastavením četných tiskových
processů,které byly vedeny koaliční vládou
proti eocialistům a národnostem, savál sdra
vější vítr. Následkem toho propuštěn i dříva
z věsení farář Ondřej Hlinka a ohlášený nový
procesprotiněmaaninezapočal.—Nasákladě
avědeockých výpovědí bude učiněno u státního
zastupitelatví trestní oznámení na několik po
slaaců pro násilí na úředních orgánech a pro
přečin těžkého tělesného zranění. — Uherská
volební oprava bude vypracována a provedena
teprvevpříštímroce.—Ministropravedlnosti
Szekely prohlásil se před voliči za stoupence
všeobecného rovného práva hlasovacího. —
V uherské vládní straně vyskytují se neshody
a třenice.

Stávka ve Franoii. V Marseiilu zavládla
stávka obchodníholoďstva; ns nábřešípřístavu
jest již nakoupeno obrovské množství zboží,
Veškeré korporace obrátily se k vládě s pro
sbou, aby učinila roshodná opatření k odrrá
cení osudných následků stávky proAlšírsko.
Nekázeň v obchodním loďstva francouzském
i námořním jiš od delšího času znepokojuje
všecky opravdové vlastence francousské.

Zprávy organ. a spolkové.
Sociální kurs v Hradel Králové budo

Beletoskonativpolovicičervence.Zatoupříčí
nou prosí se veškeré organisace, aby své mladé
síly na tuto vzácnou příležitostpřipravovaly. Spolky,

Organisace a jedaodivo! no žádají, aby va roapěckkursu (jenž jest pořádán vědy s velkým nákladem)
pořádali sbírku nebo zábavu a tak ulehčíli chud
éim našincům tento kors navštěvovati. Zároveň
prosí se o knihy a brožurysociální anebo dárek
na sakoapeníjich.Dotazya všeostatnízašlete

ns le kursup. Josefa Poláka, strojmistra
v Králové, Adalbertinum.

Z Nov.Bydžova.Vkatol. národníjed
notě sdejší ředadšela .
Věchtová z N.

o životě a půs
Předsáška účelná, k obrozemí domácnosti aměřu
jící, velmi se líbila a slečně bylo četným poslu
chačstroem blsbopřáno. — V pomdělívelikonoční
sehrála opět jednota divadelní kus časový „Ko
"meta"se sazčným: úspěchem. Jama povděčaí dp.
administrátorovi Jos. Šmejkalovi, Že zám kustoa
ku lepší souhře upravil. ZdařBůh!

Oublslavice. Dne 4. dubna konalekatol.
Jednota v Oubislavicích svoji veřejnou spolkovou
cchůzi, na níž četnému ahromáždění pravý du
šovaí požitek připravil zasloužilý apisoratel a vě
hlassý řečník p. V. Špaček, řídící učitel s Bře
zových Hor avojí krásnou asajímavou přednáškou
„0 křesťanské výchově.“ Brdce po

Ciemu, když slyšeli zkušeného spisovatele a pas
dagugs a opravdového intelligenta tak dojémně
a krásně líčit veliký výsnam náboženství Kristova
pro lidstvo s trojí příčiny: význam náboženství
křesťanského pro mravnost, pro povzbuzení, aby
Be rádo pracovalo a pro útěchu v utrpení. Z dějin
českého národa dokládal řečník, že tehdy vedlo
Be Čechům sle a nepřítel Čechů jázal, kdyš v
Čechách suřil odboj proti církvi katolické, Nad
Šení po přednášce projevemo -hojným potleskera.
Zdař Bůb! „o

Třebechovice. Dne10. t. m.pořádánaše
katol. jednota v sále paní Kateřiny Jarkovské
divadelní představení „Potlouklea“. Z ačátek o půl
8. hod. večer.

Týniště m.Orlicí. Sdroženéspolkystrany
křestansko-sociální sebrají dno 10. dubna v „Paz
ském domě“ divadelní představení „ideály mam
šelatví.“ Velká fraška od Eugena Bartoše.
Začátek přesné o půl-osmé hod. večer. Po diva
dle taneční zábava. Hudba třebechovaká. Před
prodej lístků u p Fr. Šedy, knihaře,

Kotel. vudělávací spolek v Čáslaví
řádal vneděli 3. dnboaprvní jarní zábava

8 ristickým večírkem. Spolková místnost „u
Modré hvězdy“ napinila se četnými přáteli upolka,
takše pořadatelstvo může míti radost z té přízně,
které se jebo práce těší. Všechna čísla plijeta
byla se zasloušenýmpotleskema spěvnáčísla me
sila býti i opakována. vé ceněna byla pro
dukce spolkové kapely, při jejichž zvucích po
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Úpice. V neděli dne 3. dubes pořádala

200. Dp. Fišera přednášel o tom, jak papežové

užívali svojí moci. Bylide jam Jehovysvětlením velice poučení. Srdečně děkujeme za tu
nášku, která řádně posvítiia na lši,

jimiž nují seuvědomělý lid nešli odpůrcové.
Nato podával náš p. delegát Hotflejš sprára o
velikonočním našem ejezdu pražském a to velice
podrobeě. Ku konci vyzýval přítomné ke vstupo
vání do katolické organisace. Pak se provedly
volby do výboru a pronešeno vyzvání, abyse pod
porovalkatolickýučitelskýústavvBubenči.Schůse
skončena za radostné nálady.

Bofamov. Po celoročním dsilí |dp. faráře
V. Šafránka podařilo se i u nás saložiti odbočku

, sdražení, která dnes čítá 28 členů. Dne
98 března konala se I. valná hromada, při níž
nadšeně a přesvědčivě promluvil dp. farář oúkolu

avýznamu hospodářských spolků. Za předsedusvolen p. Josef Ralík, obchodník z Bůjanova, te
místopředsedu p. V. Růtička, rolník s Holíns,za
zapisovatele a pokladníka dp. farář. Odbočku ihned
započala svou činnost nákupoí, a spolu oložemo

vÁ ru starati se o vzájemnoa pojišťovou dobytka.přátelské nálady členové €e rozešli, byvše
ještě upozorněni ne hospodářskou výstavu v Na
savrkách, letos v létě projektovanou.

Přednáška ©cirkov. jmění v Kutné
Hoře. Odbočka všeodborového edrožení křesťan
ského dělnictva pořádala v neděli 3. dabna před
nálku o církevním majetku, kterou proslovil dp.
Josef Mašina, kazstel u Sv. Barbory v Hoře
Kutaé. Protože o církevním majetku dnes obecně
se mluví, není divu, že účastenství bylo velice
čotoé, talrše sál hótelu „Pošta“ byl naplněn. Jest
to jistě čestný úspěch naší odbočky, která touto
přednáškou poprvé samostatně vystoupila na ve
řejnost. Dp. kasatel poukázal především k tomu,
že církev oprávněna jest míti majetek, by úkola
evému tím lépe dostáti mohla; kdož pak toho

va církvi upírají, překracojí smysl av. Písma«
tně dovolávají se výroků Zakladatele církve.

Ze úlov Pána Ježíše eaavláště sv. Pavla jasně
vyplývá povinnost křesťanů o náležité opatření
potřeb církevaích ne atarati; nemůže tedy nikdo
míti za zlé, kdyš cirkev od dobrodinoů dary při
jímá s jich užívá. Majetek církve není tak veliký
svlášté u nás v Rakousku. Muoké stavby a před.

m om v něm sahrouty, jež nejen žádnéhonenesca, sle ohromného nákladu na udržo
vání vyžadují: ©s příjmů těchto též mnoho-onob
duchovních i světských výšivu béře. Kdykoliv
cirkvi katolické jmění bylo odňato čili konfisko
vázo, všdy nejvíce byly poškozeny vědy s umění,
koafiskacemi pak joseSnskými nadto nenahraditelné
stráty utrpěl český národ. Známá vytáčka o roz
dělení majetku ofrkvo ohudým nápadně shodaje ne
a sázorem Jidáňovým; a skušenosti zvláště po
úlední konfiskace ve Francii nám neomylně svědčí
o tom, „jak ti chudí o to jmění přišli“ Má-lije

jen člověk (Rothschild vídeňský) dvanáctkrátevětší příjmy než věechmo duchovenstvo i s biskapy,
kostely a ústavy církevními v Rakouska dohro
tady, vidíme, že ti, kdož o báječném církevním
jisění mlaví, povídají opravdu — báje a pověsti.
Poukázav na vlastenecké a lidamilné zásluhy kato
ickébo duchovenstva, zmínil se dp. fočník o tom,
jek moozi zirpčují kněsi život, svláště odvoláva
jíce se na t. sv. patent štolový. Dějepisnými do
blady z města i okolí Kutné Hory o drabotních
poměrech a ceně peněz z doby, kdy vydáa patent
Stolový, trefně vysvětlil, jak by knězi rádi měřili
dle štolového patentu ti, jimž eni nenspsdne pra
covati anebo potraviny prodávati za ceny z roku
— 1750. Ačkoliv přednáška trvala skoro 2 hodiny,
byle sledována s nentuchajícím sájmem všech pří
tomvých, což bylo patrno s častých a hlnčných

rojevů woublasu. Bylo by tadíž si přáti, by dp.
kazatel co nejdříve novou přednáškou nás poučil.
Mnoho palčivých otázek Lýbe v přítomností my
slemi všech, o nichě lid náš slyší jen z úst ne
přátel, © nedostane-li světa v té věci od lidí pc
volených, plyne z toho mejisté dobré věči úkoda
nedosirná. : :

Zprávymístní az kraje.
Odevzdání pa e brovo Jeho

Bxeeiienci nejdp. biskupovi.V pátek dne
1. t m. odevzdal vedp. gen. vikář Magre dr. AL.

k sa přítomnosti celé kapitoly a ostatního
kačžstva bradeckého v bisk. residenci Jeho Bisk.
Milosti breve Jebo Svatosti Pia X., jímž jmenován
náš arcipastýř římským brabětem a assietentem
papešského trůnu. Zároveň promes!vadp. gen. vikář
vřelé blahopřání vo jménu vácho diovéšního knbš
sva k nejvydšímu vysnamenání, jaké vůbee Apo
olská stolice biskupům udílí. Jeho Excel. pobnu
tým hlasem děkovalza radostnou účast všechněch;

wi), žeuznání Papešského stolce za sedmiletou
Řanost biskupekou napižuje bo vědomím,še předně

sluší za zdar práce odměněné vzdáti díky Bohu s

Sohůzeo okresního uastupiteistva
konat se bude dne 11. dubna 1910 o 9. bodisě
dopoledne v zasedací síni Okresního domu v Hradci
Králové. Program: Volba tří verifikatorů proto
kole. — Zpráva o činnosti okresního výbora. —
Zpráva o rovisi úětů fondu okresního za rok 1909.
Ref p. Váelar Koutník s Vlěkovic. — Zpráva o
revisi účtů okres. hospodářské záložky. — ReL p.
Josef Hojný. — Žádost obce Hradce Králové o
povolení sápůjčky 60.000 K na růsné investice
městských elektrických podaiků. Ref. p. Hojný. —
Žádost obce Hradce Králové sa povolení zápůjčky
29.000 K na koupi chalapnické živnosti v Malšo
vicích. Ref. p. J. Hojný. — Zádost obce Hradce
Králové za povolení zápůjčky 42 000 K naúhradu

nákladu ee zřízenímdruhé studay pítué vody v ieost 0
Hradce Králové o achválení nenesení stran věno
vání domu čp. 62 se zebradou v Hradci Králové

Ó semské komiesí pro ochranu dítek apekém pro jejíústav „Chla
p

peckouojeporma pro východní
echy.“

usnesení stran uřízení a vydržování obecné školy.

výboru na rekonstrakci okres.

Obmelař.

Z okresní jednoty živnost. spole
čemstev. Na pondělí 28. března avrolánabyla
ustavující schůze výboru, v níž provedeny volby

konavatelem běžných spol. záležitostí, ale chce
v orgaoisaci pracovati na Širším základě k tomu,

nostenských přednášek, z nichž poučování o druž
stevnictví jest nutno stavět na prvé místo.
přednášky musí připraviti půda k utvořování rů
sných nákupních a prodejních družstev, k nimš při
kročeno býti může po náležitém avědomění o po
třebě této sáchrany malých výrobců. Že něco po
dobného nepodaří se obratem raky, te bade z po
čátku nutno překonati mocho sklamání aodporu,
jest si výbor dobře vědom; ale doufá, še pevné

Ze, ne-li jemu, tedy nástápcům bude možno po
chlubiti se, že šivnostnictvo télo otázce roz
umí. — Dále byla konstatována potřeba obsterati
výkazy pro společenstva, které společenstva vyplní
a saálou jednotě. — Poskytne ae be/, sleva tém
epolečenstvům, která příspěvky jednoté do 31.května
zapraví. Podán protest proti úrazovému pojištění
troblářů, zámečníků, natěračů při práci v dílně.
— Vysloví se souhlas s otvořením společenstva
výrobců nodových e mineral, vod v obrodu ko
mory liberecké, — Členům výboru, jimě nutno pro
vzdálenost použit dráby nebo povosu, budese ce
stovné hraditi. — Usnešeno schůze výborové ko
nati (prozatím na skoušku) v neděli dopoledne.
Členové výbora 6e žádají, aby schůze pilně oa
vštěvovali. — Společenstva, která by žádala 0
přednášku, osaamte okresní jeduotě thema a den.
Na pořadu jsom přednášky o ústředně obch. ko
mory, o úvěru meloživnostenakém a dražstovnictví.
Výloby s tím spojené kryje jednota.

Valnáhromada Okrašlovacího spol
ku v Hradel Králové konalasedne 2. t. m.
Není tomu dávno, co o Činnosti spolku Širší smíoka
učiněna byla v tomto listě a bylo by sbytečno
snovu vše opakovati. Přes to ze zprávy jednate
lovy vyjímáme: Vše, cona okrášlení města 50 pod
niká, děje so z větší části nákladem obce a při
vzájemném spolupůsobení spolku a sl. městské rady
a jejího okrašlovacího odboru, %loni provedených
prací jest připomenouti: sady proti Rudolfinu,
udriování a květinová úprava sadů ne Žižkově
náměstí, ve kterých více než 100 křovin a stromů
opatřeno bylo emailovanými tebalkami s přisluě
nými nápisy, které však zlomyslnou rukou větším
dílem byly poškozeny nebo i zničeny; alej topo
lová v ulici Eřižovnické, osásení písečníka u Šo
sten planými třesněmi, vysázení prásdných míst
křovinami v olici Komenského a Jiříkové, vysa
sování a přiřezávání stromů v dosavadních alejích
a j. v. Mimo to staral se spolek i nepřímo půso
bití k okrašlování města i okolí podáváním žá
dostí na příslušná místa s návrhy na provedení
toho, co provésti v moci spolku nebylo. Cíle svého,
opatřiti městu mašema účeloý a zároveň pěkný
sloup meteorologický, jenž 8 nálošitými přístroji
státi bude na 1000 K, letošního roku dosíci Re
nepodařilo pro nahodilé překážky, jež spůsobily,
že teprve sa rok tak státi so bude možná. Členů
činných čítal spolek 233. Mezi nejpřednější dárce
a příznivce apolka patří al. obecní zastupitelstvo
dar 400 K, epořitelna 900 K, sl. okres. sastapi
telstvo 80 K, velkoobcbodaík p. Teubner ve Vídní

50 K, Záložns 50 K,Zál. Uvěr.ústav60 K, al.
měšťanstvopravoráreční © K, J. Br. P

biskup dr. J. Doabrava 10 K. Všem b tuto

vadán nejerdečnější dík! — Do výboru za odstapající 2 členy uvolení pp. lesm. er a Cv. uč.
Ocho, sa oáhbradníky adv. dr. Kukla, řed. Rybe,
řed. dr. Zachoval. — Letošního roku mimo práce
pravidelné a meteorol. sloup. pokračováno bade
v rozšiřování parku proti Rudolfinu, osazovány
budou labské břehy stromovím, vysázena březové
alej v ulici Hostivítově. Toužebným přáním spolku
je upraviti levý labský břeh od soutoku s Orliol
aš pot s. Ameriku a přeměnitítuto na park.
Na konec vysloveny buďtež srdečné díky al. re
dakcím místních časopisů za lssk. uveřejňování
zpráv spolku, ol. Besedě za bezplatné propůjčování
místností ke scbůzím jakož j všem, kdož jakým
koli způsobem snaby spolku podporují.

Na e.l. odbor. škole proumělecké
sámečnictví v Hradel Králové obsadíse
počátkem školního roků 1910-11 několik státních
stipendií s měsíčním obnosem 80 neb 40 K. Že
datelé o tato stipendia podejtež své žádosti do
15. června 1910 na ředitelství ústava výše uvede
ného. K žádostem budiž připojen list křestní, do
movský, vysvědčení nemajetnosti (bez kolko), do
klad o případném saměstnání v praxi, poslední
vysvědčení Školní, po případě též vysvědčení prů
myslové školy pokračovací. Přednost obdrží ucha
zeči, kteří nejméně 2 léta byli jiš prakticky čin
nými a průmyslovou školu pokračovací s dobrým
prospěchem abaolvovali. Žádosti jsou bez kolku,

Socha Panny Harie maVelkémná
uněstí v Hradci Králové. R. 1914byla za 
hájena sbírka na oprava Bochy Panny Marie na
Velkém náměstí. Na peněžitých příspěvcích seš o
Be: odl dárce 12 sl. (víd. čís., | sl. vídeň. čís. =
42 kr. rak. m.), od 1 dárce 10 zl., od 1 dárce
sl., od 6 dárců po 5 zl. —30 zl.

8l.— 16 zl., od»
a » sGč

F : ž
a22|1|2858

©
k E s

5 kr. kr. =

dároůpo9 kr. —37 kr., od 1 dárce
úbrnem od 138 dárců 219 zl. 66 kr. Za effekty ze
dvou várek k tomu cíli ponechaných 338 zl. 48 kr.,
taktéž za 1 várku k témuž cíli 104 zlatých 49 kr.
Veelkupřijato752 zl. 67 kr.—Vydánír, 1816:
Zámečníku Ferd. Jiruškovi za práci při že ezných
dvířkách a za nové klíčky 18 sl. Kameníku Kar.
Mayerovi od vyhotovení 2 sloupů 18 sl. 30 kr.
Kameníkům Jir. Sandtoerovi a Janu Baumovi sa

při soše sv. Jena Nepom. a Panny Marie
186 zl. 30 kr. Od dovosu dlouhého dříví na lešení
8 sl. Za mosss ku oprávě sochy 14 zlatých 35 kr.
Maliři Janu Finkovi od čtatírování sochy 100 al.
Témuš s nádenníky od čištění sochy od mechu, pře
Gasení a natření sloupů 24 al. PasířiJanu Jelínkovi
sa vykonanou práci 36 al. Za 1'/, libry mědiJana
Polákovi 3 zl, Klempíři Jos. Sobtitsovi za práci 7
sl. Janu Jírů za 327 žejdiíků Inéného oleje po 30
kr. —168 zi. 80 kr.JiřímuHanušoviza 55 žejd
Jiků po 27 kr. 24 =i.45 kr. Janu Kočerovi sa 16
kusů štětinových štětců 9 zl. 42 kr. Za veškeré
potřebné materialie ksoše Panny Marie a av. Jans
Nep. p. Jos. Helfertovi198 sl. 27 Er. Za práci
kovářskou Fr. Štolbovi10 zl. 44 kr, Za práci zed
nickou i nádennickou Janu Procházkovi, mistru
zednickému 43 zl. Témuž při soše ov. Jana na
Malém náměstí 23 zl. 27 kr. Mistru tesařskému
Mat. Pokornému od postavení števýřů 8 zl. Matěji
Macbkovi,mistrutesařekému,odvyhotovenícelého
lešení u sochy P. Marie 30 sl. Témuž od rose
brání lešení 20 zlatých. Ze všeliké materislie a
sa slato Václ. Janu Kučerovi 229 al. 8 kr. Součet
vydání 1120 sl. 8 kr. — Připamatování. Zde se
znamená, že mimo v nadetojícím příjmu vykáca
ných peněz ještě od JMpána P Josefa Čeňka
a Vartenberku, zdejšího kanovníka a jafal. děkaca
jeden, od pana Jana Jelínka, adrokáta jeden, a
od p. Aloisia Mandle, zdejšího 'skladníka tabáku,
jedea, dohromady tedy tři kasy dukátů in specie
na poslacení byčedy a paprsků a jinších potřeboých
věcí přidány byly, které ae tuto pro paměť £na
menají. Téš od pana Frant. Lerneta a Jana Ham
tila darována byla malta. Na tuto nadetojící vý
lohu mají ještě k pobledávání: pan Jan Kučera
229 zl. 8 kr., p. Jan Hemtil 198 zl. 18 kr. Do
hromady 367 al. 26 kr. víd. čís.. Které dle snesení
pánů měšťanů ge zaplati. V Hradci Králové dne
1. čerena 1815. Jan Hamtil v. r., početvadoncí.
(Z měst. listovny). V. Pra.

Hudební matinée škol pp. br. Koeprů
pořádá se znovu dne 10. t. m. ve dvoraně Mě
štanské besody. Účinkující žactvo : M. Hackerová,
J. Strádal, J. Komárek, S. Laokaš, Lad. Souček,
M. Vognarová,M. Hanušová, M. Hofmanová,:Ad.
Prášková. Začátek arčitě v 10 hodin dopoledne
Vstup volný. Klavír Petrof.

První bouřka snesla se nad Hradcem
včera odpoledne.

Nový návod. Majitel závodu p čského
u aafel p. Fe.:Votrubs přelošil hlavnízá
vod evůj 2 Kostelce n. Orl. do Hradce Králové
(do Čelakovského tt. 6. 897.) V Kostelci ponechána



filiálka. Závod ten dobřeprosperoval jiš 12 roků.itel ješt lk; má mačný:

zn vrší 04pay ©maj. a

| Společná nomecniční ms pro
iivnosten. snolečint re „ II., TIL aIV. vHradci
Králové 'odbývá v pondělí "11. debna t. r. 07.
hod. vočer řádnonvalaou hromadu v místposech
Zivmost.-čten. jedacty.

Záložní úvérní ústnyv BiradelKrá
levé. Stav vkladů dne 81. března 1910 celkem
K 82,842.068'34, víbe o K 1,318.766:44 než
28. února.

Zálošna v Hradel Hrálové. Výkazsa
měsíc břesen 1910. Vklady. Vloženo K 145.884:65.
Vybráno K 140.847-10. Zdetatek K 1,695.423 83.
Záruka: Závodní podíly K 76.758 10. Fond ré

servní 119.97210, Fond pogsijn K 29.929.65Fond pro kursové rosdily, „J5L.03. Vlastní

reality K 139.226'50. Cenné papiry a preblkyK258.816 76. Půjčky směnečné 458.94046.
Půjčky bypotečaíK 1,979,09914 | Úhroem kor.

2,484.478-06.
Speřitolna Kralehradeeká. V měsíci

břesnu 1910 bylo vloženo K 268.481-10, vybráno
K 821.626'56. Stav vkladů koacem března koran
18,837.762-68. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 68.600'—, splaceno 2108337. Na bypotékách
koncem března K 10,190 79896. Zásoba cenných
pepírů K 2,970.600—. Uložené přebytky korun
1,348.333-04.

Tšebechoviee. Nedávnojsem četl v „Ob
nově“, jak v Ustí'm. Orl. chudí děloici rázně as
víry své zastávají, slo jsou opuštění od lidí vliv
nějších, od intelligentů, kteří by mohli v té pří
čině dělati více. A my drobní lidé v Tfebechori
cích? Máte viděti ty „demokraty“ z naší radnice
Jak se k citům našim chovají nevšímavě. Před
honknutím jediného volnomyšlenkáře zalosou s bázní
a třesením jako sající do honští. Kdyby.se tu otví
rala nová eynagega, pak by asaistovali beze všeho
strachu, protože by věděli, že trhanské tiskoviny
jim dejí rozhodně pokoj. Ale jen ne — hrůza —
číst o sobě v novinách, že slavili křesťanské
Vzkříšení, slavnost tak vznešenou, k níž naši
předkové katoličtí i husitští tolik přilnuli! Roz
trpčení veliké mesi lidem nastalo, když k balda
cbýnu se nedostavil sni jediný otec města. Jinde
66 pánové representují velíce rádi, ale při Vakří
šení, které jest vítáno valnou většinou obyvatel
stva, nechtějí ni „zadati.“ Jako bychom my katolíci
byli nějakými přivandrovalcí z uherských pust,
jako by někdo spáchal na národu zradu, jestliže
následuje ušlechtilých obyčejů našich předků!
Zkrátka volnomyňlenkářakožidovská a 800, demo
kratická Vídeň (jinde velice kritisovaná) poroučí
do Čech, co 86 zde má konati a pánové v tom
obleda :poslouchají jako loutky. Tu jest otázka,
kdo podporuje nejvíe řádě.| českých odnoží ži
dovského tisku. Jsou to v přední řadě lidé, kteří

nedovedou mužným1ZPtupováním dokazovati, žese. těch růsných kritik nebojí. Nad kým vlastné
páni radové u nás vládnou? Snad bad Mohame
dány? Proč pomechávají vmatrikách nadále sápia,
že jsou katolíky, kdyš o a.avnosti tak výspamné
zalezoudo syslích děr?—Čí oblíbili si už nějaké
nábošenství jiné? Tu by měli sřejmě problásiti,
jakého jsou vlastně přesvědčení, aby nastalo jasno.
Nejeměňnějším so stává člověk takový, který si
sedá na dvěžidle, Jest anad klerikálem žid, který
se účastaí boboslušeb v synagoze? Také není
klerikálem evangelík, ktorý bere účast na církev

ním pčvadě, jejé vede evangelický farář. A takmyslíme, še rozhodně lhou ti fanatikové, kteří o
značují za klerikála katolíka uš proto, když týž
jde na mši sv. anebo na čistě církevní průvod.
S výmlavou na „klerikálníparáda“ na nás dělníky
katolické nechoďte! Při průvodech sokolských a
jiných jest parády taky dost a my proti té parádě
nebouříme. Myslíme však, že slavnost na počest
Spasitelovu konaná má se komati s větším leskem
než slavnosti pořádané na počest lidí. Uectivoat
prokósaná Kristu není žádným klerikalismem. My
si Vaši nevěímavost vůči Vzkříšení a katolickému
lidu velmi dobře zapamatojeme. „Lidoví“ zástapci
čekají, aš co jim obrýlení pánové odjínud rozkáší.
Pravdou jest, žese sami někteří rozvášní jinověrci
pozastavovali nad tím, jak ge zachovala městské
rada vůči převážné většině ovládaného lidu. Proto
není divu, že tim móně jest spokojen lid katolický.

Třebechovská elektrika. Přečetlijsme
správu uveřejněnou v „Živnostaíka“ dne 98. března:
t. r. ohledně zavedení elektřiny v našem městě.
Překvapuje nás takové rychlé jednání a achvaálo
vání zástupců města. Proč hned nebyla odmítauta
překotná rychlost pánů pohlavárů? Jak může p.
referent s podnikatelem sám ne dohodorat bez
předložení plánu, rospočtu a řádně udělené plné
moci a jen dáti o tom hlasovati? Vědyť se zde
jedná o veškeré poplatnictvo a také o sodpověd
nost obecníhozastupitelstva. Jest zajisté prospěšno
roakvět města podporovati, ale takovýmto způso
bem se to díti nemá. Má-li býti svátlo elektrické,
musí vyhovovati všem podmínkám avítivoatl a také
potřebě šivnostnictva i všemu poplatnictvu. Jest
pravdou, že dosavadní světlo nedostačaje. Ale také
ulaží přitom vytkaouti malý d.bled na
lamp a na příslušné nalévání petroleje. Někde

svítí lampy až do rána. Poblédněme na náměstí —
na te dréhou bleskovku| Otéci páni myalili.žo
jim sáří momdcosti; ale ta lampa ovítí
příliš pobrokářsky —jen udyš eama eůce. Kdyby
mělo v našem městě savládnout takové světe,
kterébyoavitilovšecko— pakby nastaloaví
zelné vzrušení. Proto aby jem zůstaly bludičky
(třeba elektrické), dali pásí ma rychle ujednání
p. referenta © podnikatelem odhlagovati. Mělo býti
Jen vsato k vědomí. Zvláště pánové třetího sbora
měli býti pamětlivi slov pane Hampla, kterého
před obeoními volbami k objasnění všeho, 00
v našem městě se má zaříditi, ai zavolali Tea
fekl, še, kdykoli by obec nčeo podniknouti chtála,
má o tm ovědomiti předem důklsdně poplatniotvo.
Také na to jeden soc. demokrat odpověděl, že ti
„staří tatící“ sa téch 6 roků pranic swudělali atd.
Obromný obnos, vyžadovaný podoiketelem, zaráží
poplatalky volice. A sa to se má avítiti pouze ob
časně — totiž v zimě. Což jiady nepotřebujeme
svítiti dvě tři bodiny večer? Tedy osvěta s tem
nými „fleky“. Jen aby poplataictvo s toho nemělo

skopce!. V příčině zařízení elektrické sítě jest to
velice obratně zaříseno. Napřed povolení pro osví
cení ulic — pak se jde na jednotlivce. Kdo by
světlo žádal pro potřeba -privátní, muafsaplatití
ssačaon suma svláštní. V „Živaostníku“ však jest
dobře nvedeno, že se dá osvětlení privátaí a hnací
síla strojní teprve tehdy, až by síla přebývala.
Oboje zaříditi bez stanice není možné.

Dobřenlee. Ten občan, který choevší mocí
dělati veřejné mínění a míní komandovati obecní
záležitosti, ani není naším občanem. Jost to slu
žebník velkostatku; kdoš ví, nepostará-li se na.
konec o nás tak jako Perlík, který mělvyšší Řarži;
maeili jsme nedávnoo za něho zaplatiti 600 K. A
ten nántaké chtěl připraviti našebo dp. faráře o
volební práro. Jen nám pověste, kdo posledně
popisoval dělníkům a domkářům volební lístky.
Nejdříve takoví páni Štvali proti dp. feráři dě:
níky, ale nepovedlo ee; dělníci věděli, že jejich

duchovnísprávce jest pe který k aičemubezcharaktergímu neradí. Zato však na velko
statku se jim volnost hojaš přistřihojo za pomoci
pokrokářských listů. A kdo se osve proti nepří
stojnostem, jest z práce vyhnán nebo se mu vezme
pole z pronájmu.

Neehaalce. Firma „Aručnsv a spolok.“
Tato uvedená firma není nová, nýbrě, jak mi sdělil
otec, je to firma bývalé „Níšar a nástapce“, Ta
jména se zdají býti židovská a o tom nechoi roz
bodovaci. Já jsem s0 židovětině neučil, jen to vím,
Že se u nich čte nějak pozpátku — je-li pravda,
nevím! Jsem rolnický synek a studoval jsem ú

Bydžovakých jako nástupce (irmy Níšar—mílek—
Aračnav. Tato naše stará firma udělela ně něko
likráte bankrot. Její vystoupení, práce, obchod,
podniky znamenají úpadek. — Bankrotáři adělají
krach s firmu přepíšou na ženy nebo nástupce,
smění firmu, peníze z kracůu se uloží někde v zá
ložně či spořitelně — a kčeft vede se pěkně dál.
Kdo jsou s tou firmou. ve spojení, ať věřite:6 nebo
dlužníci, mají na krlko vyrovnání. Agenti a advo
káti si namažou kapsy. U nás s tou firmou jsme
zapleteni všickni a mnoho jich je, co mají 8 ní
styky ve zdejších peněžních ústavech, měšťané,
rolníci, řemeslníci atd. Ale někteří cítí hřejívé
teplo firmy v kapsách — a tak není pravda, že
v kapsích nic nemáme. Někteří v kapsách mají.
Bilance firmy, pokud se tkne města, vylíčil dopi
sovatel. Několik poznámek k tomu, Agentům firmy
Jde o to, aby „kůeft běžel“ Na obsorv tučná pro
vise — a tomu aa dobře rozumí. Prodej staveb
ních míst na veřejné bddory, koupě rolí asbo
lesa, projednání tačné pozůstalosti, dražatovní pod
biky, koupě strojů pro rolníky a po.íčením me
tačnou subvenci, fedrování žadatelů na místa fankcí
v záložně a spořitelně a visem dodávky mouky,
cnkru, peněz, sprostředkování míst účetních ve
dražatvecha sgrárních podnicích, to je biroširé
pole naší firmy. Agentů jo k tomu dosti za fun
kce čestné i placené. A tak se stalo, že firma so
chlubila, že v soudě s Obnovou „vybrála.“ Zatím
vzala žalobu zpět a spokojila ne u besbarvým od
voláním dle $. To však dnes noviny nic nestojí.
Ale naší firmy 'ngenti nikdy tak nestáří o Obnovu
jako tehdy — jako s keserem běhali : „Náš chef
má čistý štit.“ Ale obchody vásnou — meliorace
slibovaná zůstala při ba „te Hůrce“, čekan
kérna až netáhne, sobvenění mlátičky se koupily,
ale koupě se rolníkům nezamlonrá a hodili by
podíly do smetí. Dráha zbynula souchotěmi; ovšem
ujišťajese jako v obchodě, „že je všecko na dobré
cestě“ — inu musí býti — vždyť je před okres.
volbami. Abyste, p. chefe firmy, neudělal bankrot
— radíme vám: Tento týden koná Jeho Excellence
p. biskop visitačí cestu na té pošramocené straně
okresu — na obzorů je všudy obvyklé vítání. Po
štvete své agenty ne slovy „My biskupa vítati ne
budeme.“ Kfičte mnoho — křičte bodně, ale ni
koliv, abyste znemožnil církevní slavnost a pohor
bil katolíky; ale abyste zažehnal ten úpadek,
který je na obsora, abychom nemuasilivaše vymo
žemosti házeti do utarého železa, jako ten areze

ví a zničenýkotel našeho „Vykuka“a spívati:P EPKLSŘ pok0 tb, P .
nedělí I na návštěvu stařičkýobec vdp.faráři

do Jeřio a Hořic. Na Voliký pátek vi stěžoval na
bolestipravé mahy,alehi Ojitrnoraial,-da. les
sobata po aledkéch -Božíchráne -byl sauhrácee:
mdlobou s hnedle od .svého syna dr. vátovani.
umírejících zaopatřen a v úterý :po půlsoci -dg-.
končil svůj bohabejný život bos velikých bolestí
v úplném sebevědomí. Líbil se mu. všdyhěbjtor
Jeřoký a říkával, až bude eltit smrt, še půjde do
Jeřia samřít a skatečnč přání Jebo se vyplnilo.
Přišel úplně zdráv a již ne z Jetio domů nevrátil.
Byl stár £3 roky. Ve čtvrtek pohřben za účasten
ství 8 kočží, sousedův to vdp. faráře Jeřického.

ké půrocké kvartetto s Prahyv Čes. Skalici bude koucertovatí dne 10.dubna
v bóželu paul olčkové. Pořad: L 1. Hogar:
Mateřská řpó“, České póvec.kvarteto. 2. Dvořák:

Žpěv knížete sopery sáelna sediák“, p. Novák,B. Weiss: „Zmařená láska“, Česképěvea. kvartetto.
4. a) Schubert: „Král dachů“, b) Schumana: „Dra
granátolci“, p. Svojslk.6 Slovanskénárodaípísně:
8) slovácká. b) ruská, c) slovinská, d) arbaká. e)
česká, České pěvecké kvartetto. — II. 1: Domafoc:
NBolero“,Čes. pěv. kvartatto. 2. Smetana: Drojzpěv
s opery „Habička“, pp. Lhoták a Novák. 3. a)
Malát: „Na raoní“, b) Norotný: „Fialky“, České
pěvecké kvarteto. 4. „Náťodníplaně“, p. Svojaík.
$.a) Vogl; „Valčík“, b) Bendl: „Na rozloučenou“,

ké pěvecké kvartetto. Na klavír d„provází člen
kvartetta p. Černý. Začátek v 8 hodin večer. Mezi
prvním s druhým oddílem 10 minut přestávka.
Ceny divadelní. .

Z Čáslavě. Valné hromada pro o
pravuchbrámu Pánéasv Potraa Pavla.
Po více než dvouletém období svoláno bylo ko
nečně členstvo jednoty, aby vyslechlo správy fuak
cionářů a poradilo Be o Čilejším fivotě, U přítom
nosti 26 členů zahajuje předseda p. parkmistr dr.
Zimmer valnou hromada a dává čísti protokol po
slední schůse, po jehož schrálení vzdána úcta ze
mřelým členům. P. ředitel spořitelny J. Dlabáček,
jednatel jednoty. podává po té obsáblou jedaací
zprávu, v které vypočítává všecky dosud podnik
nuté kroky k zachování utarobylé posvátné památky
naší, Jakož i všecky vykonané práce restaurační.
Vysvětlaje zároveň, proč tak dlonbo jednota ve
konala schůze výroční a jako hlavní příčinuudává,
že akce jednoty souběhem událostí zatlačena byla
na stanovisko úpleč nové. Opravu chrámu, jedno
tou vyvolanou, vzaly ne avá bedra korporace jicé,
které zavázaly se k příspěvkům velmi značným,
aby zevnějšek chrámu nabyl zcela nového vzbledu,
Byla to především země, která na intervencí p.
purkmistra a semského poslance zavázála se k pří
spěrku 40000 K v sedmi ročních lhůtách, byl to
stát, který přičiněním Jeho Excellence p. ministra
m. sl. Dra Pacáka slíbil -pět 40.000 K pod tou
podmílskou, že vybrašen mu bude vliv a dozor na
práce restaurační a žo spolu obec se avolí všgchen
ještě potřebný obnos uhraditi. SI. obeoní zastupi
telatvo také ve schůzi dne 7. pros. 1909 k tomato
závazku přistoupilo a tak sabvepci zabezpečilo,
přinášejíc ovšem oběť nemalou. Čípaost jednoty,
jakož i peníze jí sebrané nejeví se však oaprošto
jako bezůčelné, neboť po opravných pracích na
vnějšku chrámu zůstává tu ještě široké pole oprav
vnitřních. A protože právě ku konci března po
staveno bylo lešení, aby počaty byly přípravy
k restauraci vnitřní, [se doufati, že nyní jednota
rozvine činnost co nejintensivoější, aby celý chrám
sastkvěl ae v úplné svojí kráse. Jodnatelská zpráva

schválena byla bez debaty a p. jednatoli vadánydíky za jeho obsáhlou a plodoou agendu.
správy pokladnoiční patrao, že přes to, že polet
členstva, zvláště přispívajícího klesl, jednota přece
slušnou samu se krátkoa dobu nasbromáždila. Číníť
jmění její 13877 K 38 ha!. Pp. revisoři ahledali
účty oprávnými a navrhojí absolutorium, oož val
nou hromadou přijato. Do výboru navržení od
volabní komise p t. pp. Čermák Kl., ředitel dív
čich škol,J. Jeřábek, měst. rada, G. Schejbal,c. k.
fin. sekretář, A. Růžička, feditel záložny. Za re
visory: pp. Sázavský, majitel domu a MUDr.K.
Tosař, školní a obrodní lékař. Všichni také zvo
leni. Při volných návrzích rozpfedla se Široká de
bata o tom, jak rozmnožiti řady členstva. Konečně
ponecháno to na starost výboru jednoty s tou dl
rektivou, aby vyzváni byli baď členové výbora
s místalmi kněžími, nebo členstvo apolku av. Lad
mily a spolku paní a dívek, aby agitací od domu
k domu jednak dárce, Jednak nové členy získali.
Spola také, aby zvolen byl nový sluha spolkový,
který by sl vybírání příspěvků bedlivá všímal. Žá
dáno ovšem zcela správně, aby se to stalo co
nejrychleji a = plnou opravdovostí. Poněvadě bě
hom debaty značná řada členů místnost opnetila
a jiných návrhů nebylo, končí předseda valnou
hromadu a slibuje všem přfsím 00 mojiépe vyho
věti. — Volná myčlenka ala maceško-.
vou promonáda do Dasíkova divadla na svátek
Zvěstování P. Marie k přednášce bývalého pane.
pátera, nyní spisovatele A. Racka s Prahy, o bibli,
cirkvi a vědě. Účastemství bylo proti dřívějším.
produkcím daleko ohabější a nebýtí ovšem naších:
spoluobčanů vyzoání mojtíšského, něco evangelíků
a soc. demokratů, kteří všichni musí ehoditi ex
offo tam, kde ne proti katolíkům mlaví, bylo by.
divadlo zelo prásdnotou. Podirahodno ovšem jest,.
še mobou tleskati útokům na Starý zákoa, kolem
něhož ve přece vždycky všecka „nčesest“ volno
myllenkářů točí, šidé a útokům na bibli vůbec.
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smepošáěžeí vetejcé konstatovati. Již drabý de
totiž zapomíná se na spolek -pro pošporacadých
tudujících c. k. gymnasia čášlavákáho,ač po,

trováni jsou tímto spolkem napořád vozisělí žáci
"úra. Vsysěíších poměrechdrahotních
Itéžto shání třebné prostředky a kdyš i
zástav venkova fa venko é žactv> zapomíná, což

'Doofáme, že najde se v řadě delegátů záložny
zdobrá duše, která tento stesk bude tlumočiti a Ise
"čekati, Be řediteletví se přestane — zatvrsovati.
: A nící na Čáslavsku 6 volnými
myslitěli jedna ruka. Dne28. březnaodbý

dla n organisace pro Potěhy a okolí veřejnou sebůsiv Tupadlích,ča ja ohlášén Za
řečníko p. poslanecJ. Drořák ze Sán. Kdo vkro
+šil do dr hostince p. Zelinky, Amed dyl wpo
sornén vyhláškou na schůsi „Volné Myšlenky“
Marně jeme Čekali,ada aspoň jodemográrník se
ezve, proč agrární třídní středa má tlovžiti sa
berana škůdcům lidu rolnického proti venkova“
mům katolickým. Schůze sama byle velice slsbě
mavátivena. Byli sde valnou většinou stoupenci
daši, národní sociálové s socitlot demokratě.
Agrárníci byli v sagatroé. menbině. Psa Drořák
nepřijel, zato však rozproudil avou výmluvnost
kandidát inženýrství p. J. Steblík z Hostoulic.
Bozucí se, že vypovídal rozbodný boj straně
naší. Jako by katoličtí zemědělci byli horšími

j ttdmíeb zájmů rolnických neš sov. de
inokraté! Pen řečník zmiňoval se také o zému

"Mm poslanci Kubrovi. Neřekl však, že týž měl
© příčině katolíků roshodně jiné náhledy. Víme,
Jak vřele a přátelsky rozmlouval60 stoupenci .na
dimi, jak jim odílel odborné pokyny. Věděl tati
dobře, jsk by prospěla venkovu sndšelivost dvou
třídaš blíských strav. Teď věsk agrárníci spojují

kteří svými borsami stav oblý poškozují.Koúsčně i nynějšíp. poslanecFr. Blaželt| jiní ro
rumnější sgrárníci soudí o poměra strany naší k
agrárním zsjmům mnobem střízlivěji než pan Ste
hlík. Jestliže však rozbodojící agráral živlové

chtějí hnáti sápas +“ pu Špičku nože, my jimbráiti ném e, ale portavimeBeza sebe
et abdíjnně, pi buďon protlikaloličtífanatikové

překvapení. Pan Steblfk předěltal též různé vy
tržené výroky z katolických listů. Marně jeme
čekali, že přešte aspoň něco z hustých lží „Ospu“
Daodatralující přídád. jek ce Utvát, nadávat a
lhát nemá. Nábodou našinci znají už „poctivost“

„agráfaíbo tisků volmi dobře. My půjdeme proti
agrárním volnomyšlonkářm vítězně vpřed.

-S Kuptesi 8
důležitý opis:

OTEC VLASTI.
Cens 32' bal. Při bromadných objednávkác

větší slevy. .
Objednávky vyfizoje

administrace„ČasovýchÚrak“vIradelKrál.
Výutraba.. V Licibořicícha snad i jinde

dostali našinci agrároí brožuru: „Ústřední jednota
českým lidem dobré vůle.“ Jistě těm pánům teče
bodné voda do bot, jestliže už tskovým způsobem
chtějí obhájiti své posice a převésti našince do
svých řad. Vhodné poučení, které v naších Hstech
najdete, bude zajisté dostatečnou zbraní proti to
mutoSútoku na naše řady.

Prohlášení de Dobrašky. Prohlašuji
tímto, že jsem bezdůvodně s křivě obviail dp.
Františka Smetanu, kaplana v Doljrušce r nemrav
ného jednání, Lituji toho a žádám téhož za od
puštění a savarají 6e na soamení učiněné litosti
zaplatiti veškeré útraty právního zástupce k rukám
p. dr. Bedřicha Petza. Pecháček Ant.

Činěves. (Sv. missie.) Na Bílou sobotu po
čala ve farml osadě v Číněvsí sv. miBsie, kterou
Hdili kněží z kongregace Nejsv. Vykapitele: P.
Fr. Pivnička, rektor na sv. Hoře u Příbramě, P.
B. Čáka a P. J. Kučera. Prostorný chrám Páně
byl věřícími velmi pilně navštěvován zvláště při

vynikajíchh slavnostech k uctění Nejav. SvátostiOltářní, Redičky Boží a sv. kříte. Ačkoliv farnost
je malá, přece přistoupilo 886 dí ku sv. přijí
máaí. Můžeme s povným přesvědčením říci, že av.
miasie méla velmi zdárný výsledek. Nadšení do
stoupilo vrchole svého v dem ukončení ov. missie
dne 4. dubna, kdy kostel ve všech svých prosto
ráchbyl tak přepiběn, že dítky aš oa stupalch

-filavního oltáře se tímaily,abydostatečného místa
pro dospělejší se získalo. Důstojsým otcům podě

kovali pp. Kustapeovédddírch dkolních A venípísemné poděkov: olníc horii
vým a obětsvým missionářům, k němuž díky své
ústně připojily křesťanské pazay s mládesci. Za
odchásejícími missionářivoláme z plna srdce: Za
plat Pán Bth s na hledanou!
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Jí mladíci, jichž celá že vofaí
„Řlosofe“ spočívá na přečtení fletů,

odpadají od církve k berkonfgssí, k 08 sreformován) od moderních buvifů| ATe tšňtoÚdvý
proud jest velice zboubaý, to vidíme tla demaich
případech, které si ovůdcové 38ráječek pedají.
Na př. ve Straškovicích několiksvedených lidí

anon od naší víry. A se prsřéubláznilosmnáctijetý boch ze ( špatných Eatoli
ckých novin. Obodil po Úpicis novináší v race,
mluvil o Hasovi, proti kněžím a jindy zase tásal
se kolemjdoucích, co je lépál, zda pravda čí lež.
Ostataš máme zde více příkladů, še četba volno
myšlenkátekých tiskovin vychovává pro blázinec ;

věru R jest p na abohéobětivolnomyŠenkařákéýeh rejďů. Jenjest velikou zvláštností
to, še „obětaví“ svůdcové sami z církve mevysta
pojí; dobré postavení jest jim totiž milejší než
provádění zásad, jimž učí lidi jiné. Problédnou
už leněčně svedení nebožáci, jací jsou jejich růd
cové6 co jim vlastnědobréhopřinášejí?

Wpolečenské poměry v Úplel nejsou
příliš utěšené. Loučili se u nás tři nár. sociálaí
antimilitaristi. Jeden odsouzen na 3 měsíce, drahý
ma pět, třetí na patnáct. Tedy tresty dosti těžké.
Jsme roshodně proti svádění mladíků ke krokům
uepředlošeným. Jelikož však se podobá, že by
měli trpěti aplše ještě jiní než ti polapení, máme
s mladíky soustrast. Věra novíme, zda by se tak
břitce postapovalo proti wolfánům, kteří přece
státa oatropili nesnází daloko víc než čeští mla
díci. Praví se, že odsouzence nyní četníci shánějí;
snad prý prchli za hranice. Zato věsk zatčen Jiný
"sárod. soclál na obvišění, že prý a Vaeků ovei
neprozřetelného při loučení s antimiliteristy pro
mlavil. — Na podsim zde nastanou volby. Soc.
demokraté už si brousí předem zuby. Zich chce
tnýtiještě pokrokovějšízastupitelstvo. Jest musad
ještě málo osmi židá v městské radě? Zvláštní,
kdo všecko.nž bude nad katolickým občanstvem

půndřati ) em Zičh mě: dobrého a hstlivého

tee v:šidovském advokfkovip. dra, dnSen Jest skoto při každé sóhůzibes, zultup
stva, volá k vodpovědaosti a vysvětlení hned toho
kued onbho, ačkoli sám skutečným členem obec.
zastupitelstva není, nýbrž jen poslachačem. — Měl
zde pohřeb eyp p. Ferdiuande Témina, zdejšího
"gouseda; zesnulý ubožálí měl býti přářvěo svátcích

prohlášen ga profešsora. Soustrast nádsmrtí lao mýže jest veliké. n- -o
Velnemyšlenkářské schůnzov Přiby

kovat své fráze o poměru moderního člověka k ná

„Šeknevěnuje uš trochu víc vědě, když ji tolik
chválí! Spokojiti se s frázemi starými, které jiš

| padesátkrát přemlel jinde —-jest věru prapodiv

ke pokrokem. Dobře, že do schůze přišli takéúěkteří našínci, kteří nemínili nepravdy mlčevím
pominouti. Hned odpoledne uvedl dr Bartoška p.

osvicená hlava Bartošková slibovala odpověď at
večer. A večer rozpředlu se mezi dr Bartoškem
a kaplanem z Čes. Bělé zajímavé debata, aledo
vaná se živým zájmem. Dra Bartoškoví dokázáno
věcně, jak mluví nepravda s jak široké mezery
vykazuje jebo vědění o věcech, které by měl k vůli
thematu avých opakovaných přednášek co nejlépe
zuáti. Na četné důležité výtky volnomyšlenkářský
obr a sloup pokrokové vědy zůstal zcela šosácky
odpověď dložen; dokárána mu nelogičnost a ne
spalost základních našich pravd náboženských.
Debata trvala až do půl dvanácté v noci a 8ami
naši protivníci se vyjadřovali, že vip. Tažín po
věděl hodně pravdy. Všecka čest p..Němcovi, který
otevřeně hájil své přesvědčení a vůbec všechněm,
kteří nezůstali za pecí, ale šli evou víru brániti.

Městská spořitelna ve Vysokém
Mýtě vykarnje za měsíc březen 1910: vloženo
na knížky K 268.66130; vybráno K 165.772—,
vloženo na běžný účet K 66.07715, vybráno K
40 6893-14;sástatok vkladů na knížky K6,332.749-86;
na běžný účet koran 1,310.90564; úbruem K
6,648 65550; bypotečních půjček vyplaceno K
448.900-—; splaceno K 2.439-11; zůstatek hypote
čních půjček K 4,468.984-21; směnek eskompto
váno za K 63.86357, eplaceno K 43.183:47, zů
statek K 478.656-68; do jiných ústavů vloženo
K 40053346, vybráno K 600.80008, zůstatek
vkladů v jiných ústavech K 1,108 987.04; cen
ných papírů v zásobě za K 2,993.504'55, záloh
lombardních K 8.620-— b, botovost pokladní
K 18.467-90;obsat účetní s-pokladní za čas od
1. ledme do S1. března 1910 K 14,027.397.

| Různé zprávy. —

vm. PARKUonadT nů vlek. mátů mém10
miliiard marek, zčobožna evropské státy přípa

vsrostly veškeré dlaby na 84, roku 1870 na 78
millisrd, na kteréžto sumě súčastněna jest Evropa
59, Amerika 16 a Asie 4 millisrdami. Do r. 1906
vzrostly dloby států na obrovskou sumu 177 mil
lierd marek, s nichž 192 millisrd připadalo na
Evropa. 21 miliard na Ameriku, 5 ne Afriku, 12
ne Asii a 6 milliard se Australii. Čelnější evrop
ské státy jsou sáčastněny na celkovém dlahu né
sledovně: MiH.marek: Na 1 obyv. marek:
Francie 24 8638 633
BRasko 18.769:4 184
Německo 16.168-1 266
Velká Britenie 16.7798 316
Rakousko-Uhersko 12.7772 266
Italie 11.1689 329
Španělsko 7.6713 834
Portugalsko A681 . 681

Belgie 2.6080 2T2

Nisosemí 1991% kRomuasko "1.1003 1
Šrédsko 4819 86
Švýcary 4208 114
Norvélsko 386-1 196
Srbsko 3494 136
Dánsko 2606 96
Je tedy nejzadluženější — Franele.

Dobrá pověst í
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýzkem,
jakož i její všeobecná obliba odůvodňují se vý

tečnon jakoatí výrobků firmy
Jindř. Francka synové

v Pardubicích.
Doporučujeme tento domstí výrobek co nejvřeleji.

Města a lidské zdravi. Jest přesnévé
decky dokázáno, že v městech působí na zdraví
Můské.škodlivě daleko více příčin než na venkově,
Nové doklady k tomu i příčiny toho podával ne
dávno prof. dr. Gruber z Mnichova na sjezdu be
„vorskóho „družstva bytového“ Řekl v podstaté
asi toto: Obyvatelstvo v méstech dosud se nepři
upůsobilo, a kdyby bylo odkázáno jedině na sebe,
sebylo by schopno se udržeti. Průměrně 60%,
městských dětí trpí chodokrevností, 909/, má ne
sdravě zůby. a třetina křivá záda. Města dávají
mnobem menší procento mladíků schopných k vo
jenské slušbě, než vesnice, což je důkazem fy
sloké slabosti obyvatelstva městského. U mujů
mezi 25. a 60. rokem života jest úmrtnost o 509,

"pyššl, nešli na vesnici. Nejhlavnější příčioou toho
"o> kromě růsných nebezpečenství a škodlivých 0
"Kolnosti života továrního — jest především zoěn
"ivání nápojů alkoholických a choroby pohlavní.
. dvě věci působí také škodlivě na pot.metro

'fíně 27%, všechmanželství jest bezdětných. Zdraví

Senik obyvatelstvaškodí také nezdravé,těsné

Českoslovanská zálošna v Prase

j89, -upsavých podílů 362, splacených sodílů
-17 655 k, vkladů 241.954 K 11 hal., zápůjček

Haneelář Ústřední Matice Školské
přestěhovala se' dne 2. dubna do domu číslo 3.
v Hasově tř. v Praze I., který Ústř. Matici Šk.
připadl svým časem dědictvím. Dům byl tak za
tížen dlaby, že projednávání pozůstalosti a vyba
vování domu z různých závad trvalo plných 10 let.
Poněvadž byly v domě také četné zdravotní závady,
dům prodati nebylo možno(jsou v něm historické
památky), upravila Ústř. Matice Šk. z výpůjčky,
kterou na dům učinila, místnosti pro své účely
kancelářské a získala tak uprostřed města Prahy
pro své úřadovny trvalý, byť i ekrovoý a luciný
útolek. Dnes již úřaduje se v nových místnostech,
s zajisté každý upřímný Čech přeje Matici, aby
se jí ve vlastním domě dařilo alespoň tak, jako
pod cisía krovem.

Jak velké obliby došla Gráfovahotová
bověsí polévka v kostce za 6 hal., dokazuje za
Jisté ta okolnost, že béhem půl roku byl obrovský
obrat 25 milionů kusů pouze v Čechách docílen.
Firma R. Steyepal, Praba 917-VII. zavedla nyní
též i druh v detailní ceně 5 hal.

Na posvátném Velehradě se budou
komati duobovní ovičení pro členky venkovské
omladiny od 27. dubna večer až do 1. května
ráno. Za stravu, nocleh atd. platí členka 3 K.
Nápoj se platí zvlášť. Žádoueno jest, by účastnice
ve středa 27. dubna o Ó. hod. večor byly na Ve

pohraé-spy odlě ehovoeů děsné sůčastujti, ab to " e do 39.dubna výhradně
kolleji Tov. Jež. ma Velehradě.

Trénií zprávy.
V Hredol Králové, dne 1. dubaa 1010. 14l

pisaice K 10-70--8040, biče K 1800 — 1280, ječma
« K 080—00n, prom K 14*00—16-00,vikve K 1200
ně 1600, bracha K3400—30-00, ovn K 600—1-20,
Sošky K 14-00—30*00, jahel K 34-00—26'00, krep K



2300-4400, bramborů K 3*40—500, jelalového
semeneúmrvonéhoK00000-90000,1 bi. jeholováho
esmínka raak. K00090— 00000, málu K3009
22.00, lněného oomene K 0000—4900, 100 kg
lilných olrub K 1400—9000, 100kg. půsmičných
etrab 14'00—00.00, 1 kg másle čerstvého K 160
aš 020, 1 kg másla převeřeného K 000 — 0-00,
1 bg cúdla vepřového K 120—240, 1 ky tvarohu

ymém bo K005—006, 1kopaoerele E 0-00000, 1 potráolo E040—0-00, 1kopa kapasty
K 400-640, 1hi olbule K 8:00—4-20, 1 kopa drobné

klainy K 200—v40, 4 pytel mrkve K 1.40—4-20,okurek 000 —0"00, Soli K 980—000, 1
bečku drontek K0:0—0"0, 1 hi jablek K 10:00—1$*00,
1 Mlhrašek K 0'00—0000. — Na týhodní trh
v Hradci Králové dme 30. února 1009 odbývaný
přireneno bylo: 1) obllí: | pšenice 98 koktol., dita
185, ječmene 30, ovsa 274, prone O, vikve 31, hra
chu 8, dočky “ krap 2, jahel 6, j “
míska 00!,, olejky 00, máku 2 — 2) Zeleniny:
pokrňele00kop,careleOkop,knpusty10 kop,cibule
16hl, okurekOkop,saláta0 kop,mrkve18pytlů,brambor401 hi, malí6kop,droboéseleniny24kop.

G0AO, rate ©bošek,Krk o A a:
Podavinčet 466 kusů, kůslat 186 kusů.

Slavným patronátuím a důstojným
farním úřadům.

Dovoluji si uotivě osnámiti, še závod pro stavbu
varhan a harmonií zesnulém otci svém dále
vedu. Nabyv po dloaboletém pobytu v oisině hojných
zkušeností, mohu všem požadavkům, kleré 6e moder
nímu varhanářství kladou, úplně vyhověti. Taktéž pro
vádím veškeré přestavby a opravy varhan. Harmonia
snámé dobré jakosti vooaách levných vždy na akladě.

Douťám, še příseň, mému otel po drahné léta
věnovaná, i mně v míře neztenčené znohována bude.

. Karel Čápek,
wtaritel varhan a harmonií v Pollěee (Čeohy).

se Kathreinerova sladová káva Knelpp
ova v každé domácnosti jako nejsna
menitější přísada ku kávě zrnkové a
jako náhrada 2a ni, kde byla pro jeji
rozčilující účinky zakázána.: Pro děti
není zdravějšího kávového nápoje, než

čirá Kathreinerova.

Jaksejim přitamvýtečně daří!
6

sc

Právě vyšel obsažný spis:
„Úkoly soolální

politiky"
Cena spisu 3 K, pro abonenty „Cas.

Úvah“,-přímoobjednávajícíu administrace,
10, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v HradciKrálové.

okilePaporá;v
Olét

-Ovyrodinné
šicí stroje ;

(a. akelorá společnost pro šll stroje.

za niž

Právě vyšlo a začíná se rozeellati

nahrálené nejů.kol. Ordneriátom20. srpna

Bozšitené / saka davky:Litani

za umířejítí s Přsložnými modlitbami (sbreve),nejnověji schválenou litanii k av. Josefu,
eumnoustať O církvích nepravých diss hard
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijakmení znesnadněno ulívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvodu“ varban.

Pro žádoucí přesnou úpravu kuihkupecké
provise bylo nutno stasoviti ceny nového vydání
takto:

Gens kmihkapecká— krámské
v plochýcharších 50 kusůfranko 32 K60 h

100 » » 4K—h

bos (rakntary 1výtiskvpoloplátněsčerv.ořízkou.... (65
plátaě .. U

vplátně se slaoenýmkřlákom|- . ©
v celokůži se sleceným kříškom a

slacenouořískoa.... 23K10b 2K60b
Není připustao ku fraakovazým. plochým

archům žádati řikládání jiných druhů knih ať
Oltáře nebokatechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoudodatek „0 ojrkvích mopra
vých“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožarku archorou sa 5 hal.

Litanie k sv. Josefa (jinýpřídavekno-.
vého vydání Oltáře) prodává se na lístcích 8*
100 kusů za K 120.

Biskupské„knihtiskárna
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v Hraděi Králové.

ručí:

HH+PrPootttttttEKOSK NE
Nejlevnější a nejbezpečnější

poskytuje Jubilejaí, vzájemač dobročinný

živnostenskýspolek„Ohaeštas/! r HradciKrál.,

jenž zalošeajsa r. 1908 ma zásadě křestanské
svépomocí, za dobu stého trvání během
2 jet vyplatilv 12 případ.úmrtícelkem 18.575K,
sískav 805členů. Jak děkovné dopisy avěděl,

podarovaným podpora v době nojtru
ako pravé dobrodiní.

. Spolekpřijímámuže6k
obalí ©EEspiJednoupro vědyjest:do 30let 2 det

4K, 046 det 0K. Kašdýdea baarazaje, de
splalí při úmrtí A K, ješ te vy
bes průtabu baď zákomitým příbuzným aneb
' a orobám, jež si člen písemsým problášením v

: boru za svého Života označil.

"Spolek střádá jměníDEpro úlevu -ovýchčlenův budoucnosti a pro případy úmrtí po
skytuje záraku svým nos šůjetoh členů, takže
nějaký dpadek je při tomtoživém kapitáluvyloučen.

Duchovní eprévy a katolické spolky měly by
upozorňovati ca výhody, -spolkem naším po
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby avými penězi neživil své
nepřátele,nýbrž sám sebo.

Pište sl opřiblášku Da adresu:

Spol„Chanie“vHradciKron
Váel. Jenšovský,

Jednatel.
Dr. Frant. Beyl,

předseda.

ANejvětší X

asnejlepšíší

Hradeona
Palackého tř,80,
proti Grandhotelu.SE NGGSS55

í Filiálky: v PRAŽE,čsSkm-kenor V SEMILECHa TURNOVĚ.

Akci)kanál OD“ maknižkyvkladní oa únovlažení| Frovsdívelké oboboly
MEEDYS| rka | ŽÁRŘÍVĚMÍTU on omAA m mí ho zva



-Příloha
-Kulturní hlídka,

Výstidnácharakteristika.rjad„Bczbled“ v 1. Cale píše tyto opřímné řádky:
„Zdůrasduji: seeurovělijeme| Dobrý mrav upadá!
Nemí smyslu pro slašnost vůbec v ničem! Neští
time se nejhousnějších a nejpod sbpšát,
abychom omlčeli politického či jinakého protivníka.
Co je nám po lidských citech, co po ródinných
evaacích a osobní cti! Batas v nás! Nezpámu do
derní ušlechtilosti, nevíme ničeho o součítu, jeně
nám alonží jen k ukojení zvědavosti a zkonejdení

krvelačnosti, dřímající bestie voa k příjemnémupolehtání «gojsmo. 8 roskoší brodímo se v kala,
abychom jim pobázelí Čisté tělo, a závistí planoncí
srak konejšímo kouřící se krví, v níž se sálíbné
koapojí naše nečisté pracky! Není pro nás větší
radosti, jako když můžeme roavěšiti Špinavé prádlo
spoločlověkovo na veřejněmprostranatví | Krademe
a loupíme čest a dobré jménr, — ovšem am
symněl A přijímáme snonymitu za bernoa minci
Jako věc kladnou, skutečnost aamu. Beze stedu za
ni přijímáme odměnu a usnáváme, že jest to tak
v potádku, macnce al v závětří nee“ — Věru
výstišná charakteristika pokrokářských majitelů
nadkřesťanské morálky! Netancu vám při tom na
mygi mativé výpady pohrokářských listů a pérk
sype Heoliova, který ma věcnou kritiku odpovídá

nažral » mětivýmivýpady?Jenše — pobré„Dásnické“ ta slova (jako:mezek, dareba,
lup, atd.) jsou rajskéu kudbou.

Slavmo slnvně .. . Ale dřívsoad máme
aspoň trochu poznati ty české ralikány, jichž uče
nosti složili se vším nadšením bold sami přední
učenci cizích národů. „Den“ však si myslí, že
bade tím učenějším, čím méně bude o učencích
českých (zvláště ovšem „klerikálních“) věděti.
Aspcň napsal dne 21. března: „Vysoamenaný
český cestovatel. Řádný professor biblických po=
mocných věd a arubaké řeči na Českém vysokém
učení pražekém ([!) dr. Al. Musil vyznamenán
byl v uznání za svá bádání v Arabii komtarským
ktíšem řádo Františka Josefa“

Prý vlonží národní KdyžvPraze byla
vystavěsa nová synogoge, kdyš tam byla otev
ena německo-židovskáškola rabínská, „Čas“ ne
okrblil reklamou. Zato věak dělá různé jízlivé,
nemastné poznámky (které chtějí býti pishlavými)
na Spolek pro vystavění katolického českého chtá
mu v Holešovicích. Tato stavba jest také „kleri
kelismem“, že de o oi masí fanatické péro tolik
otírati? Když někteří židovětí vydřidaší prchli z

Romunska hněvem vyssávaných sedláků,
„vědy demokratický „Čas“ uveřejnil provolání ku
sbírce na ty oprchlé semitské „chudáky.“ Jako:
by haed v sousedních Uhrách neměli židovětí
milionáři peněz dost. Zato však sle Se horšil, že
na pomoc kořícímu staroslávadmu českému klá
šťeru v Želivě byla poslána paroí stříkačka z
Hompolce.

V „Čase“ Machar velice pečlivé vypočítá
val, co by se všecko dalo poříditi za jmění bis
kopů. Že při svém zarytém fanatismu se hodně
a přímo komicky přepočetl, není divu; zato však
v témě listě ani slovem se mezmínil co by se
dalo všecko koupiti za milliony jeho tidovských
pledstarvených, ač přece jako úředník židovské

Oaeky může míti lepší informace o kapitálu židovském než o jméní českých biskupů.
„Čas“ pro Wabrmnnda horoval, protože se

ho zastávali německc-židovětí baršáci. O Hlíakn

Bod Všdyť jest Hlinka židům velice neponý.

-aantikvariát
doporučuje

východočeské kmihkupectví| ©

k TULMANÁ
v HradoliKrálové.

SRP- Zásilky ná venek franko
při poslání peněz předem. - 

Seznamy zdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

Hospodářská hlídka.
- | Sitmace na světovém trhu obílním.
8 jarní dobou vždy nastává na světovém trhu o
bilí okamžik, kdy zájem odvrací se od kampaně
tlaré a obrací se ke kampani oastávající, Po delší
dobu trvaly starosti o to, zdali loňeká skliseň vy
stačí konsumu až do nové kampaně a tyto sta
rostí nyní d: Úoitivně amizely. Nehledě k letošníma
ohromnému výrosa £ Raska má Iadie skvělou ú
roda pšenice a vedle toho rekordaí sklizeň rýže,
cof ua vývoz peňice nezůstane bez vlivu. Také

vývony s Australie json amačnó s tak nejen že ozbytek kampaně je dobře postaráno, ale [ze oče
kávati, že do nové kampaně půjde avětový trh
6 dosti za. čnými zásobami. Pověvadě pak až dosud
vyblídky na novou aklízeň v hlavních prodakéních
zemích nejsou nepřízoivy, Ise očekávati v nová
kampani spíše nižší ceny. — To vyjádřeno jest
jič v oceňování podsimní:h lhůt a v Americe nové
Itůty snamenejí o 2 K níže než lhůty blízké
Oršem o nějakém pronikavém poklesu cen nemůže
býti řeči, poněvadě atále ještě vzrůst konsumu se
vzrůstem světové ukl:zoé jest v nepoméru. Bude
docíleno pouze toho, že snad největší výstřelky
cenové z loňského ruku nebudou 8e již opakovati.
U nás letos je situace zcela zvláštní. Od I. čer
vence 1909 do 15. břesna t. r. dovezeno do R:
kouska 87 mil. metr. centů pšenice. O nějských
soačnějších zásobách starého zboží při počátko
nové kampaně nebude a nás řeči a tak i příští
měsíce budou ještě státi pod dojmem vysských
cen loňských. Ověem i u nás vzhledem k přízni
vějším vyhlídkám na světovou sklizeň pšenice oce
ňuje se podzimní lbůta značně níže než pohotové
zboží (0 45) K), při čemž všsk přeco znamensná
tu cena 23 K za metr. cent není nikterak nízkou.
Poněvadž příští rok i a nás očekává se co rok
normální, musí cena 23 K natiti k přemýšlení o
tom, byk-li zvýšení obřlních cel pří ozavření po
aledních smluv oprávněno.

Nákladné stavby mnohéjiž přivedlyna
misinu, zejména však rolnické rodiny zničily, když
sačaly zvelebovati hospodářatví stavbami drahými.
Místo, aby se spukojil hospodář s nejlacinější, ale
účelnon přístavbou, strhl starodávaá obydlí, ros
kopal usedlost snad méně úblednou, ale jinak
zcela ještě vyhovující a postavil na úvěr panské
obydlí, krásné stáje, roslehlé stodoly a kůlny.
Prostavěl tisíce, a když pak místo čekaného roz
květu dostavila se tíseň, nehoda atibla rodinu a
statek, břemeno stavbami povstalé zatílilo tak, že
nezbylo, než dražba dobrovolná ueb nucená. Ne
jeden zámožný v počátcích rolník stal se chuďasem,
jenž zmisel bsze stopy v bahuš velkoměstském
jenom proto, že stavbami nad poměry a potřebu
se zadlužil. Nestavme — leč nejnutnější budovy
a provádějme stavby účelně sice, leč bez nádberná
úpravy odkladné, abychom sebe a rod svůj nepři
vedli do tísně a zkázy.

Pitná veda pro lidi nevhodná se nehodí
ami pro dobytek. Co úkodi lidem, dobytku nepro
spívá. Je tedy velice mylný náhled, že voda ze
stadní bnojůvkou a pod. znečištěných se nehodí
pro lidi, pro dobytek že však za nápoj může býti
užívána. Jenom úplač čistá, Čeratvá voda zdravá
za nápoj se hodí pro dobytek, zvláště pro dojnice.

Jenom človék zdravotnictví zcela naknj domníváse, že nesáleží na tom, co dobytek pije, jenom
když se vůbec napije a Žízeň ubasí.

BRóva vimná na stěnách jihovýchodních a

jihozápadních daří se obstojně i v drsnějšíchpolobách, obsahuje-lt úrodná půda dosti vápna a ko
stíku. Z četných drahů doporačují se nejvíce od
růdy nejrannější, zejména jakabské či madlenka
modrá, madlenka ranná a královská, lipské ranné
(I vgliatice), lánské ranné, malvazinka ranné, jež
u nás všude se daří a včas zrejí.

Naším holubářům, pokud cizí plemena
mají v oblibě, doporučujeme k chovu slepičáky
forentinské, jiš tvarem ai barvou podobejí Be
maltezákům. Nejoblíbenější jsou černí strakáči, již
mají novelikou hlaru kulatoa, hladkou, široké čelo,
silný zobák mírně ohautý, barvy černé a medové.
Kolem očí mají títo slepičáci úský kroufek čer
vený, žlutou neb červenou hnědou dubovku. Záda
má vydutá, široké, krátký ocas široký a vztýčený,
břicho kulaté, plné, nohy tmavě červené, holé,
kratší než maltezák. Pravý fiorentihan má blavu,
křídla a ocas černý, červený, modrý, žlutý. Holu
bice dobře haolzdí i holoubata mají jemné maso.
Hnízdí pilně a jsou otažilí.

Plány a medely semědělských budov
majícletošním rokem bude vystavovati Ústřední

ospodářská společnost pro královatví DA
své hospodářské výstavě. Plány jsou pro budovy
obytné a bospodářské, pojímaje v to i laciné a
účelné domky pro hospodářské dělnictvo s případ
nými rospočty. Na letošní výstavě (od 14. do. 32.
května) bude mimo to také vystaven vsor domku
pro dělníka zemědělského = pěcbované blíny dle
plánku a rozpočtu stavitele Kubce v Chorvatsku
aa rosp.čtený obnos 1907 K (délka 1480 m,
liťka 6 m).

Zemědělský Archiv. Časopis věnovaný
vědě a praxi výroby zemědělské. Roč. 1, neš. 3.
Obsah velmi bohatý a praktický. V redakčním vý
bora draží ee 12 vyvikajících českých hospodářů
a národohospodáfů. Zem Archiv vycbásí jeduon
měsíčně za roč. pfedplatné 12 K. Administrace
v Praze II., Václav. nám.

Hospodáře'ý llet. Týdenník věnovaný
rolnictví, bospodář. průmysla, národ. hospodářství
a samosprávě, Řídí Ad. Eckert. Roč. předplatné
19 K u administrace v Chrudimi.

Sociální besídka.
Rozkvět Všeodbor. sdružení křesť. děl

mietva pro království České (ae efdlem v Hradci
Králové) atěšeně pokračaje. Jest pernou hrad
bvo národnostní, eociální i náboženskou českého
dělnictva katolického. Nyní fest již rozvoj jeho
tak veliký, Ze se odhodlává k rozmachům ši
roce založeným. V době osmi let svého trvání
Všeodb. adružení vyplatilo nemocnémučlenstva
43704 K3 h, nezaměstnaným a stávkajícím
11901 K; pcdpora cestovní a stěhovací činila
932 K 28 h, úmrt.í a právní 1.342 K 26 b;
oa mimořádných podpcrách vyplaceno 414 K
70 h. Colkem vydáno za ten čas na podporách
68 294 K 27 hb.Věru slušné to číslo, uvážíme-li,
že ty obnosy vydávány výbraduě Z peučz sku
tečoých dělníků, kteří svépoTosí tak vysoce
se povznesli k finanční soběstatečnosti. Toto
sdružení zaslouží, aby katolické dělnictvo všade
přistoupilo pod jehu prapor. Letáky, organi
sačul pokyny atd. na požádání zašlo: Všeod=
borové sdrožení v Hradci Králové.

Rudí finančníci. V Dachcově dobyli soc.
demckraté před rokem pokladou, slibujíce
zdravé reformy. A reforma velikáuž jest tady;
pokladna totiž vykaznje deficit 8259 K. —
Z Warnadorfa oprcbl radý pokladník „Unie“
rak. textilniků a soudrozi jsou zarmouceni,
protože potřeboval maoho peněz na cestu.

Kupte sí poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkander,
Napsal Vilém Tihelka. Stran 32, Cena pouze 8 hal

ObjednávkyvyřídíEBlekupská kníh=tiskárna v EradociKrálové.

FOTOGRAFIE

nejlepší při osmáchnejpříznivějších dodává

ela, král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
mm Hradec Hrálevé, Adalbertinum.==

Velké obrazy od 10 korun. výše.

Skuplay rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

Paramenta.

Ignáce V. Noškudla syn
i (protokolovaná firma)

ši v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E (drate P, J. Hošknály, faráře vo Výpraehtislch)

MNdoporačuje P. T. veledůstoje. duchovenstva
1 svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
i všeth kostelních paramentů,
: praporů a kovového náčiní.
: i roucha hotová na ukázku jf

jm“ napožádáníání fazko salon.
káněiuteoueáuteointináunněnký údběnhBED$O



+ . 1Ó

„duchovenstvaa 
slavným patronátním
úřadůmúovelajesidopo

Mešní vína!|
V hade rá Biskupské©konsistoriumv Hradc ové ověřilo mne dodávati reěiti veškeré kostelní nádoby a

ravá přírodní vína k obětem mše sv. Sn ds monstrance,balicby,
l vámpak azasílámv soudkáchod Sieny!lampy,[adtelalce U

i ž 25 litrů výdo:Lissánské,uhraká a rakouská KA bodolašií“ výroby,předpísta
n u u vína za 1 litrpo 60, 68, 72, 80, 90hal. a církevním vyhovojicí.Starépředravuje v původní intenci a

výše franko na každou stanici. p dk) EO EAÉHnebo proti do
plstku za nové vyměňuje. Hotové

Předměty neb výkresy amaílé na uALOIS ČÍŽEK, kázkofrankobeszávaznostikoupě.
V

Jana Kofrče velkoobchodvínem Sllad Ma 20posíláposvěcené.anoruční.m V HUMPOLCI. 1 || 60, Ros,nárnskáK,BOT
Mnohopochralných dopisů po moe protený, tab Přřtmmtíhovědy ad pravého

G. k, mistodržitelstrím konoessovaná Žán oblímnéconniky, Stará zlate, výříbro©drahobomybupejeza nejvyššícaj

prostředkovací JAN STANĚK,

aainítour)ŘÍM.n zachráněnézboží,mnohotisíckusůnádherných,

vwHradci Král. Aanelových born | Ů "a 2. D16 a 4 p) A j |

(proti poště)
krásných, nejnovějších vzorků a modních barev, hedvábím

lemovaných,majícíchzcelane;hodi bee"odpoA: Eno ke skvrnyen od vody. Přikrývkyse h ro každou

- lepší domácnost ku přikrýváníposteli“ a2osob, jsou e 9velmi jemné, teplé a pevné, 180cm dlouhé a 180 cm liroké:

Zasllámdobírkou9kusyflanelovýchlem.přikrývekza NR p ohřební ústav4 kusy nelemovanýchza .

hospodářské deky fluté neb kostkované 4 kusy 1 12k
prostředkuje sereztépůrkovédokyokodiců1km m 8x. : a zasílatelství :Prošívané, vatou plněné

nádherné, bledě m neb bordeaux, 2 kusy sa 14K.
Krásné silné koberce 1Umetrů za .. „ 10K.

při 2 provisi objemtěší p.t. čtenářtohotoinserturačiža důvěrou Hradec Králové,

prodejkoupi =
R. Bekera, továrnískladw SŠolniob, Čechy.

veškerých druhů

m realit, m LÁTKY Na NÁBYTEK zapsanéspolečenstvosručenímobmezeným
kretonové, orepové, ripsové, gobelinové rálo
polo- i celohedvábné v mejmodernějších o ordkotpři nahodilých par- vzorech.

přijímá vklady na knišky

Rozšiřujtez% ©

V úvěrníspolečnost

celacích skládá |- PLYSŠE = —
Wow hladkéa vzorkovanév různýchjakostech.% za o až Běl =

přiměřenéobnosy PŘ K nábyikovýmlán 6 "8" Ablllály mpodánísome 9
odícíjako: dry,ststřapce,tře- Uhlí nejlepšíjakostico záruku peniatd — — — — — — 00 nejlevněji. «

.. LINOLEUM, .. BEOOOKOOKO
VOSKOVANÁPLÁTNA Služební výkaz

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd. jako příloha k žádosti o
- sa nejlevnější .- (dle Ord. lista č. 8., str. 88

jlevnější cena nabízí firma dostati lze 1 kne za 3 kal. < 50 kont

správnosti provedení.

Kupuje(E YSOTLYPRAJákl | E o kan
na svůj účet za hotové ' | Me 0x Aerv,

a Prmí Českýkatolickýzárod 16 Vídní. Veškeré plechovéprodává
vlastní objekty za František Ruber hudební náslrojeDílna ku

a zhotovení ko. vlastní výroby,nejnovějšíosvědčenésoustavy,co
výhodných Č stolních rouch, nejpečlivějipracované,přesně ladící, doporoněl

platebních korouhní(alde F Pi í
c , nebes a * );

podminek = PP. Pleskot
Obrat 4,320.000 K. vovénádoby,kř v Josefově

atd. (dříve IK.J. Saibert.)

Vídeň, Tmtéžse dosti:baboyoslké| malé,pravéVIL 0., Kai e, basy, maadolioy, kytary, cítery,
©„rasse5: vedleLa-| bousle, smyčce,pouzdra, podbradalky, ladičkya

Páně. lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústaí vo velkém
Ne ukásku zasílá výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

ne vše č laděné druby. Pro slavné obce a apolky:
franoo. bay, trabky, poreiky,, pomocovky. —%a člslé,

nk kono přesné laděníseračí. "Správkyse rychlevyřizaj



Doporučujeme

Českoslovánská záložna VPraze
Spálená ul. č. 9.

přijímá
vklady Da4'/,9/,úrokbezvýpovědi,

. 4/4 A 8SOdennívýpovědí,
» 4%% 860denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výbodnýchpodmínek,prodává s kupaje u

„cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slojními pošt. spořitelny, které
zašloo se na požádání. — Záložna pod

Založeno r. 1880.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujes

první a mojstaršíodbornádílnapasířskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
etolních nádob so
bronzu a jinýchkovů,od nej
Jednodudšíhodo nejakvostnějAche

a ryse církevním slohu.

Vše přezně, čistě a důkladně
nhotovuje se + mé vlastní dílná
jen ručně, čímžumožněso
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
aměleckou za ceny příměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Blskupskon Hilostí reride
vány.

Mešní nádoby v hal
slatím 18 ocBY V lovné.

Veškeré opravy nádob ko
malních so Fyvule, řádně a
levně vyřizují.

Vle zasílám jen posvécené.
Vo roupočty, nákresy i

hotovéz oží 28ukáaka franko
se sailou.

Chodším kostelem možnosplácet bes přirážek.A> Staodporačeníačestnýchuznáníporuce.>
Prosim vejedůstojné duchovenstvo 0 laskavou přísoň

a důvěruzároda domácímu.

Spolkémdoporučyjirychlé slevné provodení

VGEJXCBDXCODXCODXCBDX
Jan Horák,*

soukenník ý
š v Bychnověnad KněžnouX

zasílá na požádání vždy 4
dle roční salsony kollekel
nejnovějších druhů pravých

viměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
o zemských.
Cetná uzmání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

X sluze mého ryze křesťanskéhozávodu zadobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Folejemnolátky nataláry.
g Téžna vylátkybezzvýšeníosu!
XG0DG0BX G6 XAEDXG8DX

603

X

XG3LXIX

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod uvůj veledůstojnému ducho
vemstvu s si. patronátním úřadům k opravování

a přeslacování

oltářů, kazatelem, kříšových cest
i veškorých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních kříšů,

rlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu s provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu j Í dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a broazová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP*>Závod založen r. 1898. "MS

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal parameniů
prádle, praporů. příkrovů, koberců s
kovového máčimí ve výrobnách jmejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Legitimace | DR
do důvěrných schůzí

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

dostati ize levně "ns :
v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové"EEE

> © 8-5 BE>" E
ae m 339 5095,855z « FO Ašěs SŘEBŠ R
BM agáBo %5 SeŘa-EE k
ša E ší BBEoně546 = o, > BM 9S sE% 234 nĚB54 M -A dRSdSS48UE 55 Hon 480%| Po . SaBpŠšÍzooŽiřšáší

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

en a

|bb ME EhudE
bad brnadř- DA deč Učeho © A £

o
poměa

Pohovky
všech druhů cd nejjednodušších do nejbobatších.

Křesla
pro nemocné £. zv. spací, dále křesla kožené, zvlášt

umělecky provedená (bez konkurence).

Soubory
všech drahů a slohů.

Matrace
pérové, dále třídílné žíněné, afrikové z dřevité vlny.

Slamníky
+444 prošívané,trvanlivé.| *49th4

Rolety
psteutní, semočinné, s výšivkami, rolety hladké

obyčejné.
Veškeré věci se zárukou přesně řemesiněprovedené.

Ceny velice mírné.
Písemné objednávky se pečlivě « správně vyřídí.

Jos, Thoř, Hradec Král.

planší nábylok,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

KV. Skuherský, Rradec Králové,
200000|0000|+00000|000000©

G. E |:SAMZ

Hrtátu Hor

synovec, nástupce)

—uměleckýnárod-M BBO POLY
= malbu© AZLŘR

oken kostelních,

PRAHA—I,

č. 145 st., Malá Karlovs
ul. čís. 29nové blíže Ma

DĚee
„JE ASE 4guralnímu [ea |

sioe i 36 delemými
rámy, sítému,osaseními.
Vefkérérozpočty,akizsy | odbornárada bexpistně,beze

všízávaznostikudefinitivníohjednárce.
RY" Nosčetnáveřejná |písemná pochralná ozné L<

Založeno roku 1886.

000000|9000|0000|000000



Kněžské kolárky a náprsonky!

l Klatovské prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravat — Deštníky — Kapes
niky — Dámeké pasy. — Košené zboží
— Modní hřebenové soupravy s jehlice

| do účesů torbanových a pod. zboží na
bízí modní a galanteroí závod

Fejsl X£Byčiště
— Hradec Králové, Diradelní ulice. —-8

Va rh a ny poeumatikého
evropskáop káká harmonia

v každé velikosti, krásného £ plného hlasu za
ceny solidní doporučaje a uctivě nabízí

Václav Poláček,
stavitel varhán a harmonií

v Rychnově n. Kn.
Opravy, přestavby a ladění.
my- Nojsolidnější provedení. “U%

Rozpočty a cenníky oa požádání a bez závazku.

i Spiritismus a
zdokonalením křesťanství?

u

Pod tímto titulem vyšla z péra dra
Jos. Novotného v „Knihovně Obnovy“
důkladná studie, v níž velmi bystře vy
světlen původ a charakter spiritismu,
jakost medií, písmo a kresba dachů atd.
Autor promlouvá o kroužcích spiriti
stických, zjevech světelných, jasnozření,
o theorii síly psychické, magické. Srov
névá učení křesťanské se zásadami spi
ritistickými a dospívá k důkladně odů
vodněnému závěru, že spiritismus jest
zvrácením rozarmného myšlení, že škodí
duši i tělu.

Kniha má pěknoa úpravu. Stran259.Cena2K60hb.

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

„LI

EM
Objednávky vyřídí obratem

Gráfova kostka
velejemaá

za 6 haléřů

Ve vlastním zájmu žádejte původní krabičky
(GF 10 kusů sa GObal. UB

(Ku čelení soutěží zavedená

Gráfovakostka hajemná“na 5 I
předět daleko kašdou napodobeninu, o čemž
jediný pokns přesvěděli

R. STEYSPAL, velkovýr.požív.PRAHA VIE..917.

Kupie si tento spla:

KareliV. jako křesťana vlastenec.
Píše Jití Sahula, Cena 4 K.

Objednávky vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

—

P Továrna na cottagová americkáM

HARMONIA
též evropského systému

Rudolízdr spol
v Hradci Králové.

Budapešť,VII. kor József
kórát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —
Videš-VII., Mariahilferstr.

86.-a

Vmělodky pravověůě

OBRAZY, KŘÍŽOVÉ CESTY,

DLTÁŘE BOŽÍHO HROBU,

SDDHY2:zz5 VZKŘÍŠENÍ
dovoluje si veledůstojnému dachovanstru

nabídnonti absolrent c. k. odboraé školy

BOBONIL BBK VHDŘR KUTNÉ,

DÍLNA

PROUMĚLECKÉPRÁCEZEDŘEVA.

3Frant Votrubaodborný

závad nakrývačský

vHradci Králové,
fil. v KOSTELCI n. Orl.

Doporučuje všem P. T. stavitelům a majitelům
domů ku provedení i opravě všech stávajících
krytin, jako jsou: břidlice přírodní i pat.
Eternit, obyč. i glas., kurky, dřevocement,
lepenka, isolace stěn, vlhkých bytů a podlah.

Veškeré materlalie dodávám
a účtuji v cenách továrních.

FRANT. VOTRUBA,
rávoúpokrývačskýa asfsitérskývHradciKrál.

ANB PU: a XWZx"

Prosppějele,objednáte- Jivlněné“
aky plátna sirtinky,kr naroby,

hem itury,vůbec
ské, úfirmy

NONONANDO

Založeno r. 1802.
SPECIALITA

pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy
hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostiedek doporučovaný,nabízí

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

Taktéž doporučuje se ku koopi pravého frame.

COZRACU,L srěmské slivovice jakožipův. jamrumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách

B P. T. pánůmobchodníkůmaostinským povolují se zvlášťvýhodné ceny.
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Krise v pracovních poměrech zemědělských
jest stále palčivější. Jestliče některý hospodář
ský produkt lépe se zpeněží, strádá rolník
dvojnásobně nedostatkem spolehlivé čeledi,
čímž trpí bospodářské poměry nesmírně. Vždyť
právě z tó příčiny často prodává český rolník
evůj grout, aby se sbavil trapných starostí,
třebas i ojzinci. Zaplatí v záložně dlah, který
ho dlouhá léta tísnil a věnoje se jinému za
městnání.

A přeos právě v Čechách musíme dbáti
tobo, aby stav rolnický €o nejvíce prospíval.

by je v Anglii zemědělský stav tísnivon soutěší plodin cizokrajných téměř vyhynal, po
znala vláda brzy neblabó následky toho zmaru

nickébo. Nikdo tak opřímně nedovede hájitů
práva rodné země a svého národa, jako muž,
který v téže vlasti nazývá kus půdy svým mu
jetkem, který srostl od dětství s půdou, jež
mu poskytuje výživa dostatečnou.

V Rosku rozvinal se v posledních letech

volační nepokoje, ta fabrikanti z Moakvy, Var
časy, Lodže a jiných měst rychle prchali
e mijliony roblů sa hranice. Nechávaly továrny
prázdné, statislce dělníků přicháseloo zaměst
nácí. Raští dežitelé půdy věnk v rozsáhlém
státě tom vydrželi neochvějně, ačkoli bylo as
"bohatší krvavě útočeno. Přiznáváme, že exi
stenoe dělnictva ghospodářského zlepšiti sa

musí. ' Jastliše povykale protifabdkant U jskoproti „vyssaváčš“j takový Buc. orokrat který
týdně bere 36 K, má rozhodoě čeledín více
příčin k sociálním steskům.

-Jiná však jast otázka, zda za skrovné,
málo závidění hodné postavení dělnické čeledi
mohoo sami rolníci. Některý fnbrikant započal
-s několika stovkami vlastního jmění a v osmi
Jetech Jest z něbo veliký boháč, ačkoli platí
dělníkům víc než statkář čeledi. Kolik však
nejpilnějších dršitelů hospodářství při největší
obezřelosti může majetek svůj © osmi leteob
sdvrojnásobiti? K tomu ještě přistupaje tea
smatný fakf, že jen malé procento hospodář
ských usedlostí není hypothekárně silné zadlu
ženo. [ v roce velice úrodném často polovice

pens stršených ze plodiny patuje do záložnyvyrovnání nejnalobavéjší platební povinnosti.
A přece bněv dělnicíva venkovského vrhá

Bevpřední řadě proti hospodářům, kteří často
schopné dělníky přes zimu s vlastní strátou
vydržují, aby nemascilína jaře a zvláštěv létě
shánátí pracovní síly po všech krajích. Několik
s0e. demokratických achůzí, na nichž rozdávají
placení čtváči„lásku a ochranu atiskovaným“
svým jasykem v míře nejštědřojší, přemeie i
bodné dělníky k nepoznání. A křivé názory
sociáloí šíří se rychle i mezi dělnictvem tím,
které s radon stranou nechce společně jíti. A
i když se dělniotvu dokáže, že s0e. demokraté
jsou přáteli nepoctivými, zištnými, osten a
předsadek tkví v erdci chuďasově pevně. Marno
pak jest dělníkovi dokazovati, že pracovní a
mzdový poměr dělníka hospodářského nelze
stotožníti s matorielním a pracovním postava
ním dělníka průmyslového a že sociální pc
měry v hospodářství jeou daleko splotitější,
pvíselnější než v továrně. Dělník poznává
jalovost svého předsudku obyčejně teprve
tehdy, kdyš probne od pluhu do města. Mu
aí-li platiti byt, otop a jídlo hotovými, teprve
pak ceznává, jak jej zk a naděje oa větší
zisk. Ale dělník takový aaj pak se nevrací rád
do hospodářství, které opustil a raději tře ve
městě bída.

Dělnietvo i zemědělské jest rozeštváno
od soc. demokratů tolik, že ne již vyskytojí
hrosby generální stávkou v čas šní. Strašná
zbraň proti zaměstnavatelům, ale sároveň dvoj
nočná. Jestliže by ne měli hospodáři celý rok
přede žněmi obávati, že po vší lopotné prácí
a otarosti jejich dělalotvo náhle před sklizní
prácl zastaví, pak by raději všeho nechali
anebo by si dršeli jenom tolik pozemků, 00

(V Hradci Králové, dne 15. dubna 1910.

eh obdělatí a sklíditi.
to pomáhají, sato bc

vědychy a mohou veliký pc
čet usedlostí v jediném roce přívésti ne boben.

Sami továrníci francouzští předpovídají,
že při dalším nezkrotvém řádění anarchických
rejdů dělnických fabrikanti radůjí nechají všeho
a velkoprůmysl francouzský zahyne. Není za
jisté věcí příjemnoú, musí-li továrník keždou
chvíli prebati před rozeštvaným davem A ne
chat si drancovati dům. Co mají teprve říkati
rolníci, kteří jsou odkázání oa součinnost vět
šiho počtu dělnictva? A-co bůde u nás, až

přede Zněmi příjde bezohledný roskst z rtého ústředí? VeFraocií až to velice neblaze
začíná, Hospodářského děloiotva jest veliký
nedostatek, tak že hospodáři jihofranoouzští
povolávají ka pomoci předešněmi i větší po
čet dělnictva ze samé Haliče,

Tomu nezdravéma proudu má go věnovati
co největší pozornost, což egrárnici nečiní.
Sebeobrana jest ta chabá, aby se evo. demo
kratický štáb příliš nerozčili), protože potře
bojí agrárníci 800. demokratické pomoci při
volbách proti — rolníkům odchylných názorů
kulturních. A že dělnictvo renkovské silným
počtem vstapaje du řad soc. demokratických,
nezdá se, že by agrárníky příliš mrzelo. A
přece vědí, že radá akce směřuje na rozervání
patriarchálního poměru mesi hospodářem a
čĎeládkou; jakmile tento vlídgý poměr v dědi
nách přestane, nastanou rozérěky borší než vo
fabrikách, poslední stopy utěšené venkovské
idyly zmisí, ostrý severák Dbesohlednéhoxi
steněního boje roadělí lidi aa poli společně
pracující vo--dvů krajně nepřátelská vojeka.
Horší, prooničtější bude šití na venkově než
ve městě. Přerve-li ee patřinrohální poměr
mezi hospodářem a olužebnicttem, pak badou
žírné lány bynonti na nedozírnou Škodu ná
roda celého.

A jest již nejvyšší čas, aby se soustavně
pracovalo k. tomao, aby se dělník připoutal
k půdě. V nedávných dobách byla čeládka j
při menším plata epokojena; poznala dobře
otoovskou láska hospodářovu, který ji neo
pouštěl ani v nemoci ani ve stáří. Nyní všude
ploo nespokojenosti, Hanáčtí sedláci však do
sad dobře potřebám čeládky rozamějí, otí
práci svých pomooníků. Pracojí k toma, aby
šetraí dělníci si mohli proaajmouti polea etáti
se domkáři, což se v praksi a velikým úspě
chem provádí. Dělník projde dobrou školou,

osná, co mu činiti, aby ae nestal proletářem
sko dělník průmyslový. Všude — zvláště vo

krajích chadších — to ovšem tak hladce ne
půjde, ale přiložiti ruka k soastavné práci
v tom aměru jest nutno přec, aby 6e venkov
nevylidňoval.

Křesť. soc. strana naše v tom eměru pra
ouje dosti horlivě, „Všsodbor. edražení křest.
dělnictva“ v Hradci Králové má zemědělský
odbor. V něm nalezá hospodářský dělník 0
chranu, aniž by 96 štvalo proti bospodářům.
Dělník platí týdně 18hal. členského příspěvku,
což zajisté není tíživým břemenem. Je-li člen
tři vimní měsíce bez zaměstnání, tak že ne
platí, počítá se za Člona dále. Za výče uvedený
skrovný příspěvek má člen právo na podpora
v nemoci, v nezaměstnanosti, při stěhování, na
právní a eventnelně i na mimořádnou podporu;
platí se mu pohřebné a spolkový časopis do
stává zdarma.

To již znamená pomoc značnou. A kdybysgrárníci chtěli pochopiti důkladně prospěc
stava rolnického, tu by se měli sami starati,
aby jejich dělnictvo v hojném počta k „Všeodb.
sdrožení“ našemu přistapovalo a to dříve, než
ge začervená na venkově karafiátů víc než pla
ných máků na polích. Každému což jeho jest!

p krvší práce placenýchdemagogůbude znemožněna.

Dopis z Prahy.
Zneužívání velbýchj romáčeh

Hamu. Prvého dns mšstce dabné Uvořojnily

některé pražské listy inserty, jimiž jistý bu
dební závod formou úmrtního oznámení uváděl
© nejširší vědomost, že Bedřich Smetana, Zde
něk Fibich a Antonio Dvořák doporačojí bu
debniny Mojmíra Urbánka, jehož sáhodlouhá
titaletora bylu připojena. Ačkoli rek.ama
v Praze praktikoje se nejrůznějším způsobem,
ačkoli nešetří se při tum ani mimořádného
hambogu, přece jenom jsou jisté konce, k nimž
v tomto ohledu možno dojíti. Myslíme však,
že by znehodnocování památky velkých mužů
v reklamních iosertech mělo býti nepřípustn?.
Žádá toho veřejný zájem i pieta k mrtvým ve
likánům, jejichž slavná jména nemohou přece
býti předmětem reklamy.

o “ o

„Národní listy“ sa mových okolností. Od 5.
ledna letošního roku, kdy poslaneca předseda
etrany mladočeské dr. K. Kramář převzal koupí
„Národní Listy“, neuplvne téměř týdne, aby
některý z pražských listů neuveřejnil nějakou
všeobecně překvapující zprávu o novém vedení
tohoto listu i činnosti osob jema blízkých. Jednon
odpovídá na tyto novinářské zvěsti redakce,
jindy poročník nezletilých dítek zakladatele
listu dra. Julia Grégra, poslanec Anýž, jindy
opět vybrožají odpovédí v „Národních Listech“
sondním stíháním toma kterému listu. Ať věcí
se mají však jakkoli, tolik jest jisto, že noví
majitelé „Národních listů“ vynakládají všechna
svou póči a starost jenom na to, aby jich c
sobnosti byly stále předmětem rozprav a zájmu
širokých krabů pražské společnosti.

Svého času, když dr. Ed. Baštýř propustil
dva členy redakce „Hlasu Národa“, s půlroční
výpovědí, byly to „Národní Listy“, které jed
nání toto podrobily nejostřejší kritice, prohla
šovaly je za nejotrlejší čin a úkaz politování
hodný. Nynější případ v „Národních Liatech“
jest však ještě mnohemvíze povážlivější, nebot

o sedmnáctíleté působnosti byl zbaven dlouhc
etý člen redakce Ph. Dr. Jaromír Borecký bez

ohledně místa v redakci, a dáno mu na 8roz
uměnou, že okamžitě byl nahražen osobností
Jinou. + 4.“

Jak jest postaráno o sdravotnictví v Praze
sa nového fysika, Švakra starosty dra Groše,
dra P. Procházky, o tom podává nejlepší do
klad okolnost ta, že nový pan fysik dostal ji
řád— ? — — I toto — jenom důtku od c.
k. mistodržitolstvf král. Českého, a sice za
to, že epidemii nešťoviční, která v minulém
měsíci v Praze vypukla, věnováno z fysikátu
příliš málo pozornosti, tak že opidemie se ší
řila a způsobila mnoho oprávněných obav.
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Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezmsta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu. '

Stran 722. Cena 4 K.
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Obrana.
očejná bankrotu pokre

k „ ch snah“. Co jemo
tvrdili již dávno, k tomu 6e sačívají malo
mooní naši odpůrcové konečně sami přísnávati.
Blova, sa která jeme dříve trpěli šlehání, nyní
pánové ve své tísni začínají papouškovatí po
nás. Nešiní tak ovšem z žádné lásky k straně
naší, sle s citelné noase; posneli totiž, še sou
stavným lbaním a besuzdným štvaním již nelze
utlookati katolíky v době, kdy udravý kato
lický tisk jest tolik rozšířen.

Zatím se osývá jedno pokrokářeké křídlo.
„Čes. Slovo“ napsalo dne 9. t. m.: „Často, až
přiliš často jeme se gešli s inteligenty, kteří
si sskládají na vědeckémrásu svého boje proti
klorikalisma a proti ofrkevnictví. A zrovna
tito inteligenti odbývali naše upozornění, še
k boji protiklerikálnímu patří jistá emalosts0w

slev nábolonských a nejméně snalosí evan
gelit, pohrdavou poznámkou: Kdo pak “
takovými včemi sabýval! Škoda času. Dokášu
jednoduše vědecky, že takové věci jsou ne
možny. To je mně přístupnější a užitečnější.“
— Přiznáme se, že necháépeme dobře takovou
vědeckost. Jak pak může člověkpoctivě vědecky
bojovat proti věcem,jichě nemá? I kdyš už tedy
někdo považuje nábošenatví za nemoc lidetva
— má je dobře znáti, chce-li tuto „nemoc“
léčit. Proti neznámému else bojovat pocítvě a
dokonce uš me vědecky poctivě Právě proto by
udělali takoví „vědečtí“ bojovníci lépe, kdyby
zůstali stranou. Kdo si neobce dát až ani tolik
práce, aby pozoal, proti čemu chce bojovat,
měl by míti aspoň tolik vědomí, že se do boje
nehodí, že jej může často poškodit — a málo
kdy prospět. Trváme na tom, že je nutno znát
nejen náboženské soustavy, proti nimž kdo chce
bojovat, nýbrž také psychologii náboženského
člověka. Tato „vědeckost“, o níž jsme mlovilí,
není než aprioristické (již předem rozhodnuté)
zamítání věci neznámé. Je to aprioristická anti
patie (nechuť), která u vědeckého pracovníka
je nepřípustna. Nené lo vlastně nic, než nesvědo
milost vyrostlá « podceňování protivníka, ze
znehodnocování věcí nesympatické (nemilé). A
taková nesvědomitost ee vždycky metí.“

O nesolidnosti naších odpůrců píše
„Čes. Blovo“ dne 12. t m. (v pokračování
Úvahy o „rovisi protiklerikálního boje“): „Tak
na př. je celý protiklerikální svět za jedno, že
dopouští se podlého bídáctví kněz, který de
nunouje učitele, profesora nebo vůbec někoho
jiného, ať až pro „nenáboženeké“ chování 60
či pro něco jiného. Ale denwmcovatkaěse — po

vašuje se sa ýčim . .. Neníto příliš
dávno, co V. M. („Volná Myšlenka“) rozesýlala
hotové detektivní dotazy o soukromém životě
jednotlivých kněží. . . . Řekne se snad, že je
tau půjčka za oplátku. Jenže v takových věcech
je.tento důvod pouhá výmluva — nic více
Odveta je přípastna jen tam, kde je nezbytně
nutnou. Ta však není notnu — ani účelna.
Je-li kněz denunolant, stačilo by přece praný
řovat denancianta s dát mu jeho jednání také
společensky cítit. Ale denunovvaf sa lo třeba
řadu jinýchJměší —je nepoctivéa surové.

Rovněž málo radikální a solidní je postup
roti „obřadnictví“. Tak na př. umře člověk,
enž se ohlubil celý život naprosto necírkevním

smýšlením. Farář mu odepře církevní pohřeb
— « skoro kde který protiklerikální list po
važoje za povionost pranýřovat faráře prý za
nesnášenlivost. To je bezcharakterní, Kdo se
obešel bez církve za živa, musí se přece umět
bez ní obejít i po emrti, t. j. jeho příbuzní
nebo kteří strojí pohřeb, mají býti tak ohar

akterní, aby nežádali proň vůbec ofrkovnípohřeb ... Podobně málo charakterní jsou taha

nice o štolové poplatky. Doredeme pochopiti,kdyš člověk nechce za jednoduché církovál;
úkony, k nimě je do značné míry nucen,platit
jinak, než dle josefinské sazby. Kdyš církev a
kněžetvo mermomocí udršují gastaralé zákony,
ať json také dle zastaralé Stolové sazby pla
ceni. Ale objednává-li ai kdo slavnější úkony
olrkévní at při svatbě neb při pobřba či při
jiné přiležitosti — ať nekřičí, že ho farář „na
tábl“. Neobjednávej parádu, oebudeš natáhnout.
Nvemíme se zastávat nikoho takového. Je ne
správno a pošetilo, hájiti takové lidi. Tím!20
jen upevňojí drozí v přesvědčení „po právo“
pa alavné obřady — místo abybyli vedeni
k odvykání si od nich. Takoví lidé zajisté as
jsou protiklerikélní z přesvědčení, z vnit 3
potřeby. Ohtěli by pouze církovní parádu co
možná sadarmo. To je celý ten jejich proti
klerikaliem, nad nějž nemůže býti wnad nio
už odpornějšího.

4+, Nesolidní a pošetilý je také boj,
který na př. vznamování kostelních slavností

katolických pranýřeje jako klerikaligmno,zatímco aš 4měšně svědomitě oznamuje kde jakóa
bohoslužbu evangelickou nebo třebas i židov=
skou. Výmluva, že o klerikalismu ovapgolickém
nebo Zidovskémh“netřední mlávít, prótoše prý |
je a nás bez významu, je plané,

+ 6 pochybenoutakfiků
vaŠujemo a po ootisy 6
sa náboženské obřady a vůbec na to,cokterý
věřící povašuje za posvátné, Sem počítáme|
okřívání voltairovských historek a vtipů, je?

ani pověstný „esprit“ nečiní méně„pprostýmia onrovými. — Jsou věci, ktoré se vtipemne
odbývají a nesmějí odbývati nikdy.

... Mizerná je komečnětaké taktika
těch, kdo z nemravnosti jedeotlivých vysne
vačů určité koniese chtějí dokazovat nospráv
nost učení

.. . Žádnázásadanosí ani vícesni mésě

pravdivá proto, še ji pronesl člověk více neboméně bezůhonný.
... Kdyby oprávněnost reformace ně

mecké na př. měla býti dokezována 1 airav
níbo charakteru Latherova, nebo kdyby na
něm závisele, dopadalo byto s ní stejné bledě,
jako e oprávněností revoluce francouzské,
kdyby byla závjelá na osobní mravnosti ency
klopedistů nebo hraběte Mirabeau a všelikých
těch Dantonů, Meratů a Robespierrů. Takové
osobní „důkasy“ odvracejí prostě od jádra věci
a oddalují skutečné rosbodnotí sporu. — Je
tedy nutno, aby se na nich až jednou konečně
přestalo stavět i hnutí protiklerikální.“

Všimneme-li si obojí zde avedené kritiky
protiklerikálního boje blíže, poznáme, še „Ob
nova“ tytéž myšlenky pronášela k aším hlu
chým jit dávno nejrůznějším způsobem, tak že
by 66 dala z podobných výroků našich aesta
viti celá koiha. Leč — mluvili jsme k fanati
kům, kteří logicky a pokrokově přemýšleti ne
chtěli; odpovídali nám soflamatya nemastnými
pošklebky. Nyní teprva po celé řadě let došli
k názorům, jež „tmáři“ vyslovili již dávno.

Modlia volnemyšlenkářů a pokre
kářských něltelů Haeckel dostáváposlední
amrticí rány i v nekatolickém tisku českém.
Němečtí učenci již dávno projevili veřejně hnus
nad tím, že protikřesťanské fráze tohoto Švin
dléře, oděné vědeckým ronchem, docházely
slucbu u širokých davů. Universitní docent
dr. Rádl vysvětlil, jakým komickým bajkám
Haecklovým volnomyšlenkářští monisté bez
myšlenkovitě uvěřili a dodal:

„Haeockelovihned na počátku jeho vědecké
činnosti bylo dokázáno, že vědomě klamal své
čtenáře, že kreslil obrasy předmětů, kterých
neviděl a že obrazy jiných předmětů nesprávně
nakreslil, aby tak měl opora pro svá tvrzení.
Haeckel předkládal evým čtenářům své osobní
náhledy jako objektivní vědecké poznatky s
lidé ma věřili.Dnestrneme hněvem,že Haeckol
si dovolil opičímu zárodku nastaviti lidskou
hlavu a předložití obraz tento světu jako
lidský zárodek. Ale k takovým koncům musel
doapěti ten, jenž zoásilňováním fakt chce pře
ovědčovati, takových koneň dospívá ten, u ně
hož cíl přemáhá pravdn.“

Co toma říkají volnomyšlenkářští ctitelé
Haeoklovi? Jestliže to stálé šermování vědoa
a see vědou míní opřímně, ta jestprávě jejich
přední povinností pověděti ohloupenéma lidu,
Da jaké podvody se dal chytiti. Kdoukradne
něco z hladu v osenářském krámě, hned jest
trestán kriminálem. Co by zasloužil universitní
professor Hueckel, který beze vší potřeby, jen
ze slobné zavilosti kradl rozam millionům lidí
osvědčenými podvody? Proč semi universitní
nekatoličtí profossoři nevystoupí svoruě proti
tak drzému znehodnocování universitní vědy,
proč nyní nevydávají resoluci doovědčující, že
plášť uuiversitní svobody nikdy nemá skrývati
a chrániti fanatickou novázanost a podvodné
machry? Teď by měly ohloupené české davy
řádně súčtovati s pokrokářským učitelstvem,
které při rozslvání Haecklových nesmyslů se
pokrytecky tvářilo, jako by podávalo vědu

vým mužem Mohamedán, který věří v pouvát
nost kameno v Mekce, může býti poctivý rabín,
který si myslí, že některé stati s Talmuda
jsou učením Božím. Ale refinovaným podvod
níkem jest člověk takový, který papouškování
Haecklových lží vyhlašuje sa výsledek volného
vědeckého myšlení. .

Otevřené slovo blskupevo. „Nemičte
— vydejte svědectví pravděl“ Tak vybídl náš
nejd. aroipastýř věrné diecesány k odhodla

biskup dr. Hayn pak promlavil o velikonoční
valné hromadě katolických rolníků mořav

dnes musím zde říci, že za našich dnů s vírou
katolickou je ohrožena i svoboda katolíků
a to právě lidmi svobodomyslnými.....
Všimli jste ei jistě, se jakým jásotem oví
taly liberální noviny, když moravský semský
sněm přijal tato resoluci: „O. k. vláda s0 vy
sývá, aby všemi zákonnými prostředky zamo
sila zneužívání víry, náboženství a sřísení
olrkevních a zejména zneužívání kozatelen a
nedovolenou kol ži k účelům volebním a
politickým.“ Copak si myslili naši odpůrci pod
slovenr „snevžívání? Kdyžey, vaši: biskapové,

papíšeme pastýřský NEDkatolike, již je to u našich odpůrců sneužívání

Bvětostoltářnía komázerjzté Šas
byli muži katolickyalticí,je to teké zneužívání

tví. Když řekne kašs: Volte, katojíci,

katolíka, — jeto sms uodýpůredomega TÍšívání nábošenství a kazatelny. Zkrátka: $
pokya, aby katolický lidvolil jak 6e tao
líka Je seenšívání náboženství Toft dů
kas, jek jest ohrošena svobodá katolíků jiš i
vkostele. Vpátém přikázaní Božímre dje
katochiemu zakazuje čkoditi bližnímu jak se
těle, tak na daší Mábiskup, má kněa
kdyš vidí, jak posladel, jak sborg,
vyvrátiti ohtěji víru se ardcí: lidékých? We
smějí mlčetil A proto, že nechoeme- mičeti, vo
lají na nás vláda, volají na nás státní orgápy.
Nedáme as zastrašiti.“

V pravdě možné,zdravéa věsené to
hlášení pastýře logicky, důsledně myalictho;

takové otevřené vyznání činí koneo polikýmprohnilým kompromisům, které by si s a
srdce přáli amši nepřátelé, uby měli látkuk
jízlivým pošklebkům. Ale ejhlet Právě lidě ti,
kteří se posmívalí, že cirkev žije pouze z mi
losti byrokracie, které prý dělánavsájem pod
rakou nechvalné ústupky, vrhli se s ploým
záštím proti biskupovi, který otevřeně při
znal, že musí církov ve veřejném životě v
praksi prováděti to, oo v theorii hlásá,

Oo by řeklí charakterní šidé takovému
souvěrci, který by volil do sněma odpověd
ného nepřítele mojšíšského vyznání? Co by
řekli vlastenci Čechovi, který by v úzavírané
území volil odrodilce? Jak by asi byli pokro
káři spokojení, kdyby člen jejich organisace
volil rozhodného katolíka ? Takovým voličům
by se řeklo, že jsou lidmi bozoharaktorními,
protože již před volbou mějí přiznati barvu.
Zato věsk katolíci mají býti poslušným voleb
ním stádem, jdoncím tam, kam káže politická
bůl nevěrcova. Mají dokazovati „snášelivost“
volbou fanatických protikatolíků, kteří nábo
ženství ze škol vyhazují a kteří se odvděčají
prostomyslným voličům karabáčem. Mošno vě
řiti v charakternost a důslodnost katolíka ta
kového, který dá volební Jístek protikatoli
okémuštváčí?

Vidí-li katolík, jak evoboda našeho vy
snání jest ohrožena, e jakou drsosti zapovídají
docela volnomyšlenkářští učitelé samým ro
dičům náboženskou výchova dětí — nemá ge
modliti, aby zlobs fanatických nepřátel nezví
tězila? Proč ge sami apoštolé za zdar církve
Kristovy modlili? Slylí-li katolík, jaké pusté

nájezdy ee dějí proti samému jménu vpositelova, páchal by hříšné ramenářství, kdyby za
nedbal odevzdati lístek pro takového kandi
dáta, který proti takovému zesurovění bojuje.
Proto každý logicky myslící člověk vítá s vděč
ností otevřené slovo bdělého a meohrošeného
arcipastýře. a

Politický přehled.
Blovouská jednota © boji. Ke čtvrtočníma

hlasování © poslanecké aměmovně, kdy sveden
sápas o to, má-li první čtení vládní předlohy
o 182 mil. koranové půjčce zůstat na prvním
místě, či má-li býti dána přednost předloze o:
slažební pragmatice, strany vládní i opposiční
mobilisovaly ové lidi do posledního muže; bály
se prostě výsledku — blasování. Vědí listy ně
meoké, že hlasování o denním pořádko jest jen

vvní sráškou, nikoliv však rozhodojící bitvou.
e Bienorthova vláda s nymější svojí většinou

dlouho se neudrží, jest jasno bar. Bienerthovi
i německým stranám. Dělaost parlamentu jest
pouze děloostí zdánlivou, se které nelze pro
vést nic velkého. Než jedná se o to, aby ny
nější eystém odstraněn byl co nejdříve, aby
oěmeetvu nedopřálo se tolik času, kolik po
třebuje k provedení svých úmyslů, zvláště
v Čechách a aby proto vláda bar. Bienortha
byla očiněns nemožnon už v tomto zasedání.
O to masí jíti Slovanské jednotě.

O německé takiioe promluvil « Brně člen
panské sněmovny dr. Eppioger. Doanal, že od
savedení mového volebního řáda nemají Němci
Gami v říšské radě většiny s proto musejí se
ohlížet po spojencích a sískati vi je. Kdyby

Němci samotní ohtěliApřenit ové zájmy, byliby uš předem poražeal, neboť brutální ojla
číslio otála by proti nim..

-O smíru česko-německém©mluvil v pondělí
ve Vídni vrobal prokarátor posl. Stelner:
Hlavním úkolem kabisetu Bieoerthova jest

ekutečnění českonómeckého vyrovnání. Kdyby
Češi a Němcis královstvíčeského anina čes
kém sněmu ani v poslanecké sněmovně. sepři
kročili k ústavnímu vyřízení osnov předlože
ných kabisstem Bienerthovým, pak jest vláda
povinoa vyhledati spravedlivou střední linii a
v oboru své vlaatní působnosti učiniti ona zá
konitá opatření, která jeom nesbytně nutna,
aby apolažití obou národností v kaltarně a

Zoopodářeky tak vyvinuté samí, jako jsouČechy, bylo umožněno. Tím bylo by pak také
umošněno utvořenípracovní: většity v
necké sněmovně a rekonstrakce kabinetu.



+ Boj 0 němedkéhomínisira Zatím 00
00 gerca němečtí radikálové s německýmiJibe
vůly s Česh o kandidáta pro německékrajanské
mteieterntro, které v nojblišší době vůbec ob
ep8000 nebude, vystopuje také něm. křesť. so
elálvní strana s požadavkem, aby budoucí mi
sistr krajan byl vzst z její řady. Křest. soci
lové mají v posl. sněmovně svých 96 křest.
sástopců, kdošto vedle nich sedá pouze 77
aěm. liberálních poslanců. Tento poladavek
kéest. sociálů způsobil bouři nevole v táboře
liberálním a a synů israelsbých.

Finančnítmě ve nastala následkem
trvalé obstrukce Slovinců na aměmu zemském.
Zemský výbor dal škrtnoati všechny výdajné
položky, ke kterým není naprosto zavázán.

Polebné ruch © Uhrách. Volby do uher
ského sněmu budou se konat ve dnech od 2.
do 12. červena. Volebal agitaci ve prospěch
"kandidátů strany práce řídí hiavač členové
ministerstva uherského, kteří vystupují ostře
proti straně Jasthově. Na Slovensko jest ruch
volební živý. — Bývalý aber. ministr vnitra
Krietofy prohlásil: Politika následníka trůna
arcivévody Františka Ferdinanda neodchyloje
ee od politiky koruny. Následník také kdysi

' prohlásil, že v Rakonsku bylo zbytečno za
váděti všeobecné právo hlasovaci, ale v Ubrách
že se tuk státi must, poněvadě jest to státní
nezbytností.

Povstáná v Albamii v posledních duaech
snepokojilo saue Evropo. Albancům nelíbí se
mladotarecké opravy, nelíbí ae jim ani nový
oultán, hlavně se jim však nelíbí, že by měli
také platit daně, čemnž se dosud dovedli vždy
vyhnout. Zajímavo jest, že Albanci vybrožají

Bohatý sklad
knih, hudebnin
-aantikvariát

doporučuje

východočeské knihkapectví

w IMXradoiKrálové.

b SMD- Zásilky na venek franko
* pří poslání peněz předem. - 
4

Nikdy nic nechybí, věe vždy na
skladě i v počtu největším.

Mumiřice. Dne 1.kv přednáší vadp. dr.
Frnat. Reyl, konsistorsí role a ředitelsenináře
2 Hradce Král. v křest lidovémepolka pro Ho
lehlavy a okolí se sídlem ve Smiřicích: „Machar
akřesťanství“ — vsále měst. boteln. Začátek o
půlětvrté hod.

Nová Ves m./P. Dae 4. dabaa o 3. hod.
odp. odbývalase u másveřejnáschůze křesťansko

ní sírany, na níž promlavil snámý oblíbený
k p. Frant. Šupia, redaktor „Štítu“. Již pouhé

jméno řečníkovo dodávalo naděje, že účast bude
"veliká; a věru nezklamalijsme se, zehofmístnost,
kterou nám propůjčil hostisský p. Josef Nosek,
byla obocenstvom přeplněsa.Dle odbadu bylo
účastníků domácích i bostůna 600. Schůzizahájil
mistní kooperator dp. Joa. Hamzlík, jenš po sahá
Jení a volbě předsednictva odělil slovo p. J. Zají
cevi, známému pracovníku z Roveaska, jenž tla
mačil pozdrav od tamějších našich bratří. Nato
uděleno bylo slovo p. Šupkovi. Po ém úvodě,
v úěmě dokázal, že příčinou dnelaich, špatných
pezměrůbospodářekých a politielrých bylo uplatnění
20 liberaliama od Jet GOtých, přešel k věci
a Uovy přesvědčnjícími vylíčil nám, co „klerika
lismus“ vlasně jest a jak vůcchny strany £. zv.
pokrokové podvádějl timto jménem lid. Rovněš

doklady ukásal, jakon šalby a komedij
jak zvaný strany pokrokové a rů

Pomné,nedáte vypa 4 můšeja pokopitjepřítomné, té vy 4 může je opit jen

ukmkvšhníberondja,mašvěao,stravě jak v jou mužovéj šeny,stírali

ky lag, nabo přopakáraj potlesk,toby,jb. av pu idárodové. Na, oehtší přítomní

k,dle
dojímavě,anebo.

níei jiných stran, Hteří,sčpo schůzíkoslovu vy
nopřihlásili; patrné byli přesvěd

čení, že dákasy p. ředaíka nedají ao vyvrátiti.
Sebůse skončena byla v 6 hod. Dlouho trvající
potlesk byl p. řečaíkovi odměnou; ale nejen tento,
nýbrž i vroucí přání všech přítomných, aby dobro
tivý Běh nám p.řečníka ještě po dlouhá po
nechala v jeho těš úkola sílil,abyk nám
častěji savitatí mohl.

(Choceň. Dne 4. dobna konals se schůze
mládeže v místnostech Katolické jednoty. Četaš se
dostavili mladíci j dívky z dalekých vesnic, aby

i opravdu zajímavý program. Předseda p.
os. Hoátek se Skorenic ardečnými slovy pro

mluvil „O povolání mládeže“, dp. Aug. Michálek
s Chocně vzal al thema „O tisku“ a v mnohém
otevřel nám oči; teké dívky měly lví podíl na
programu. 81. Marie Fridrichová nás svým the
matem „O společnosti lidské“ poučila, jak vlastně
máme ze dívati na lidatvo; zábavné s poučným
amísilu s). Terasie Ondráčková, taktéž z Hemže,
svým proslovem „O účincích kuchyně ua domácí
Štěstí“. V pausách zazpívali jame několik písní a
tak posílení sa duobu, rozešli jeme se do rodaých
chat ; těšíme se všichni na příští schůzi, jíž volám:
„Zdař Bůh“. J H. B.

Čes. Třebová. „B'vbutí do tobo, půl je
hotovo“, tak můžeme posouditi činnost zdejší or
Ganisace. Proto konána hned prvuí neděli posjezda
vejkonočním členská schůze, aby skutkem se stalo
usnesení sjezdu. Delegáti objasnili organisační řád
i program strany. Hoed svolen nový výbor 8 u
tvofena svláštní sekce žen jednak s důvodů prak
tíckých — ježto nelze, aby se všichni členové
v místnosti směstnalí — jednak proto, že jest na
říseno org. řádem. Že 8e toto rozdělení osvéděl
při dobrém a pevném vedení, nepochybujeme ani
okamžik, znajíce sápal a obětavost našich žen pro
práce organisační. O činnosti přineseme zprávy
podrobnější. Smíme také až nyní prozraditi, že
v nejbližáích dnech zahájí činnoat télocv.čná jed
Bota naší mládeže. Tím budeme míti u nás celou
strana křest. sociální v malém. — Starost, která
tížíla několik neděl hlavy výboru strao apolkové
místnosti, odstraněna ke spokojenosti všech. Do
staloť se organisaci vlídnébo přijetí „a Andrlíků.“
Pro pohodlí členstva umístěna koihovna spolsová
i kolportáž časopisů se svolením děkana vldp.
Matějky na děkanství. Ježto vldp. děkan ochotně
přislíbil i otop pro půjdovnu kaih, můšeme jej
právem počítati ke kněžím, kteří se snahami bnutí
křest. sociálního se atotožňují a je dle možnosti
podporají. Srdečné díky! — Majíce takto uprave
vou činnost místní, přičisíme ae, aby v život vešla
i organisece okresní a žádáme p. okresního dů
věrníka, aby pomýšlel v době dohledné ua svo
lání okreaní konference.

Hronov m M. Dne 27. března přednášel
o drahé cesté do Lurd.v naší odbočce ve Zlišku
v hostipci p. Jane Hanzia dp. Řezníček s Červ.
Kostelce. Poutavá ta přednáška.“při níž bylo užito
světelných obrazů, vyslechnute byla s největší po
zorností. Odměnou psou přednášejícímu byl blučný
potlesk. Vzdáváme nejvřelejší díkdp. katechetovi,
jakož i všem, kteří nás avojí návětěrou poctili.
Doporučujeme všem naším stoupencům, aby také
hleděli tak krásnou přednáška si uspořádati. Čistý
výtěžek jamo věnovali Ústřední Matici. Zdat Bůb
přá dalšíl- — Pořadatelé.

Beveň. Dne 10. dubna sehrála nadekuto
lická jednots spolu s organisací mládeže divadelní
kus: Jakou našel Jakub meflu na zlou Tekla. —

Již pouhé jméno tohoto divadelního kusu Pinebílo četné hoati nejen s Rovně, ale i z Holic,
s Chvojebce a £ Platěnic. — Členové usšich orga
nisací zdařile sehráli své úlohy. Díky vřelé vzdá
váme našemu vletp. řídícímu v. v. Frant. Orlovi
sa jeho obětavost a námahu, která k sdařilému

rovedení tohoto kusu velice přispěla. Díky všem
lenům a hostím. Kéž roste, mohutní a zkvétá

naše jednota! Zdař Bůh!
Bedlee m Hory Kutné. Křestansko-0

ciálol spolek „Vlasť? v Sedlci připravuje se k
slavnosti svěcení praporu na ddn 12. června L r.
Dráha jert v místě a vhodné spojení k Oseku i
Čáslavi, mimo to Sedlec bonosí se světovými pe
mátkami umění, proto Ise se nadíti velkého účas
tenství bratrských spolků ua ten den. Prozatím
alužné žádáme, aby blízké katolické spolky a or
(aninscetoho dno šádsých chůzí a zájav. šopo
řádaly, aje svou vzácnou účastí naše řady toz
množily. Zdař Buh!

Kolin. Spolek křest. 800. i v roce 1910 je.
borlivě činsý, jak viděti s L čtvrtletí, kdy konal.
© přednášekza velice hojného dčastenstrí.— 1.
ledaa dp. P. Aug. Kabes se světelnými
obrazy „Na moři Baltickém.“)— 9. Jedna promin
vil vadp. dr. Fr. Šalo o poměru českého člověka
k Římu. — 6. února dp. V. Oigánek o hospodář

B segiálníchs kultgrníchpoměrachFAmerice,opět be avětelnými obragy.,— 13. února, vadp,
P. Al. Majer se Lnář o peal katolíka v dnešoí
společnosti. — 18. břez. přednášel dp. P. K.Toman
r Hloubětína na thema: V avépomoci budoucaost.
— 8. dubna veleváš. p. řídící učitel V. Špaček o
křesťanské výchovědítek -v rodiné e ve škole. —
Dne 27./11 bylo sehráno div. představení „Diblík“
ve prospěob..čes, bohoslažeb ve Vidal, ke které
maš účelu odvedeno 50 K,

Bjenů mládoše v Opočně. Občasné
sjezdy staly so jaksi naší životní potřebou. Ve
lice správně prohlásil o sjezdu jeden mladý dů
věrník, že sjezdy neslouží jenom k ukázání naší
síly, nýbrž i k tomu, abychom se vespolek po
znali, osvěžili, k další práci povzbudili. Sjezd
v Opočně možno právem čítati k nejzdařilejším.
Ač nebe nebylo nám právě nejpříznivější a již
od rána padal drobný deštík, přece účast byla
velkolepá. Když po 1 hod. odpol. dne 10. dubna
prodralo se sjunko mračny a vrhlo první své
zlatité paprsky do prostorného sálu Kodymova
Národ. domu, tísnilo se v něm na 90 lidí,
z nichž většinu representovala naše mládež.
Přesně o '/„2 hod. zahajuje starosta Sdružení
dp. Petrásek sjezd po velebných zvucích hymny
mládeže, kterou zpívá veliká organisace mládeža
z Přepych řízením svého duchovního rádce dp.
Rávy. Na jeviště vstupují dvě bíle oděné dívky
sl. Hamerská a Hodovalová z Opočna, které
vítají vldp. Dr. Šulce a dp. Petráska a oběma
podávají kytice. Zřejmě dojat děkuje starosta
za tento projev a prohlašuje sjezd za zabájený
a uděluje slovo prvnímu řečníkovi vldp. Dr. Fr.
Šulooví, který mluví na théma „Úkoly katolíků
v čes. národě.“ V procítěné řeči své líčí nám
nutnost zdokonalení se každého Čecha, hlásá
lásku k rodné hroudě a k řeči, dokazuje, že
skutky pomůžeme nejlépe ohrožené vlasti. Mezi
tím vzmáhá se na chodbách hluk. To zfanati
sovaný lid agrární chce dostati se do sálu pod
vedením svých vůdců. Vstup si vymohli a krá
čejí vítězně do sálu, který však do posledního
místa přeplněn, takže nezbývá jim než zůstati
v zadním menším sále. Dr. Šulc právě mluví
o nepochopení práce národní u některých stran,
a vytýká přímo straně agrární, že ona vidí
přední úkol svůj v rozbíjení schůzí katol, Slova
jeho působí jak ledová sprcha. Nadšení vyvo
lávají jeho slova k mládeži. Za bouřlivého sou
hlasu a potlesku řečník končí. Dále mluví
místostarostka sl. Kosařová o poslání dívky
v dobách nynějších. Sympatickým hlasem
tlamočí snahy a cíle organisovaného dívčího
dorostu ve Sdružení, kárá vady a nedostatky,
prakticky ukazuje, kterak možno v organisacích
mládeže pro dívky pracovat. Ku konci nad
šené své řeči prosí přítomné dívky, aby pod
porovaly organisace dívčí. K pozdravu za o
kresní organisaci mládeže kosteleoko-rychnovské
přihlašuje se sl. Hana Čermáková. Desítiminu
tovou řečí získala si ardce všech přítomnýcha
možno doufati, že naše Sdražení má o jedna
výbornou agitatorku zase více. Po přestávce
promluvil na thema „Proč zakládáme organi
sa0e mládeže“ p. Lochman, rol. syn z Očelic.
Bozvinul velioe pěkně program organisované
mládeže katolické. Tajemník Sdružení p. Orlický
mlavil o národohbospodářské práci v našich or
ganisaofoh. Příklady ukázal, jak otázka hospo
dářská se luští v jiných zemích a co znamená
býti národem chudáků. Ke konci dp. starosta
poděkoval všem účastníkům. O půl 6. hod. ve
černí byl sjezd za zvuků bymny Kde domov
můj ukončen. Sekretariát děkuje srdečné
všechněm, kteří ae o zdar slavnosti zasloužilit
Při sjezdu vybráno na katol. paedagogium20K 43h

Pláv opolok koná vo čtvrtek dne 28.
dubna t. r. o půl 2. — a kdyby se dostatečný
počet členů nesešel — o 3. hod. odpol. v malém
sále Žofinakém řádnou valnou hromadu s tímto
pořadem: 1. Proslov předsedůr. 2. Čtení protokola
minulé valné hromady. 3. Zpráva jeduatelská, po
kladní a revisorů. 4. O zřizování odboček Piova
spolku. 6. Doplňající volos 4 členů výbora a 7
nábradníků (již die$ 13. změněnýchstanov vystu
pojí svýbora a mohou opět volení býti ) 6. Volné
návrby, jež masí nejméně S day před valnou hro
mados býti písemač výboru spolku (Praba 1040-L)
osnámeny. — Saažač prosíme všecky členy Piova
spolku, aby svůj zájem o katolický tisk dokázali
úěnstevstvím co nejbojačjším; zvláště očekáváma,
de zo všech vikariátů přijdon delegáti, aby pro»
jevili svá přání; proto volili jsme čtvrtek a tak:
časnou bodimu odpolední, abychom členům voz
kovakým účast amožaili. Všecky katolické čase
pisy prosíme.o lsakavé otisknati,

Všem mistním organisacim strany.
Dle organisačního řádu, norě na Yelikonočním:
ojesdu strany příjatého, mé každá místaí organi
Bace po ojesta vykonati nové volby v místní or
Ganisaci, a Bice volí: se místní důvěrník a Óčlenný
orgaoisačaí výbor (předseda, místopředseda, po-
klsdotk, jedmatci, kolportér). ©Vybízíme| todíš
všechny místní organisace stravy, aby co nejdříro
volby tyto provedly a výsledek sekretariátu strany
oznámily. Volby se konají na 2 roky, od jedaobo
sjezda do druhého. Organisace nechť neopomenon 
vybrati od členů přís.nšoou daň strany dle ně
které akupiny této: I měs. 2 b, IL měs. 4 hb,
HII més. 6 h, IV. měa. 8 bh, V. měs. 10h, VL
měsíčně 30 h a přísloánou vybranou čtvrtina daně
té necht ssůlou pokladníku strany p. Josefe Šin

j, úředníhu ma Král. Vinohradech čp. 818.
Jednu čtvrtinu daně té si mletol organisace pope
chají, jednu odvedou okresní orgaalsaci a jednu
pomechají v uschorání pro organisaci krajskvu



aby, jskmije v život uvedena bude, příslušnou
část ji odvedly. Nový organisačeí řád, program

a nové Uenské legitimace budou dány
© brsku do tisku a zašlou se pak organisacím
strany v tom počtu, jský si jichobjednají. Všechoy
místní organisace nechť změní si | příslušná ra
sítka. Případné objednávky razítek přijímáme A
vyřídíme, a to kus sa 4 K 10b. Konference
krajů budou během léta provedeny. Okresní dů
věrníci nechť ovolejí také s dorosuměním výkon
ného výbora strany konference okresní, na nichž
by se provedly nové volby okresních funkcionářů.
— Výkomný výbor České strany křesťansko-nociál.
v Praze-II , Opatovická ul. 10. (Dne 9. ledna 1910.)

Zprávy místní a z kraje.
Generální vísitace a sv. biřmování

ve vikarlátě kopidlenském. J. Ex. ndp.
biskup dr Josef Doubravapokračoje na své
apoštolské cestě v neděli 24. dubna ve Veliší,
v pondělí 25. v Ostružně, 26. v Saměině, večer
vždy ve Velíši; ve středu 27. ve Slatinách,
26. v Nemyčevsi, 20. v pátek odpočinek, 30.
v Hradišťku, v neděli 1. května ve Vysokém
Veselí, večer vždy v Jičínovsi.

Sohůze móstské rady dne 11. dubna
t.r. Žádost učitelské jednoty „Budeč“ v Kukle
nách za subvenci na l4denní universitní kursy
učitelské, pořádané o nastávajících hlavních
prázdninách v Hradci Králové a žádost Spolku
pro zvýšení lidového blahobytu za změnu regu
lační čáry bloku F, kde hodlá týž na parc, č.
B. postaviti nárožní živnostenský dům, postou
peny byly městskému zastupitelstvu. — Výkaz
pokladní hotovosti ze dne 5. t. m. byl vzat na
vědomí. — „ádost p. Ant. MiKaleckého za kon
cessi hostinskou pro novostavbu p. K. V. Sku
herského v bloku VIIL v Karlově třídě a žádost
p. Josefa Hrádka, společníka fy. Bělohlávek a
Hrádek v Král. Městci za koncessí knihtiskař
skou postoupeny byly živnostenskému odboru
— Výkazy činnosti policejní stráže v březnu
byly vzaty na vědomí. — Panu K. Jandovi, ú
ředníků“ Spořitelny uděleno bylo povolení ku
zřízenípergolyna jižní straněa postavení plotu
na straně uliční při ville jeho v bloku Xu
„Střelnice“

Komeert českého kvartetta v Kilo
perově divadle. Slavná pověst,která předohá
zela umělce, nezklamala nás ani v nejmenším.
Každý, koho vážná hudba jen trochu zajímá, ma
sil odcházeti z koncertu přímo aadšen. Není to
to anad jenom brillantaí teuhnika, kterou kvar
tetto vyaiká, nýbrž po přednosti úšasná souhra,
tak že so zdá, jakoby jeden umělec na jediný
nástroj koncertoval. Program byl velmi zajímavý:
nejprv moderní Dvořákovo Aa dor,po mómukázka
klassického Beethovena a na konec perla Smeta
nova tolik nám milá a tak málo alýchaná: „Z
mého života.“ Všecka čísle byla přednosena u ide
úlním pochopením a živá pochrala byla jeg malou
odměnou dokonalým umělcům za překrásné jich
výkony. Dr. Aliguis.

Koncert české filharmenie. V Klic
perově divadle dne 26. t. m. dojde k produkci
osvědčené české filharmonie. V živé paměti jsou
výkony, jimiž excellovalanaše filharmonie v městě
našem. Těšíme se srdečně, še ae povolaným po
podařilo dokunale toto těieso k novému kon
certu. zlskati.

+ Prof. Václav Vorerka. Delšídobu
těžce churavěl v Prare bratr zdejšího vldp.
konsist. rady a professora J. Veverky, až dne
11. t m, v Dl. roce svého života dokončil fi
votní pouť. V Pánu zesnulý byl velmi dobře
znám v kruzích hradeokých. Narodil se jako
syn bodrého, posud žijícího rolníka r. 1858 ve
Vlkově; stadoval v Hradci Králové a v Praze;
suploval v letech 1883-—7na zdejším gymnasiu,
r. 1887 stal se professorem v Třeboni a r. 1880
na pražském gymnamu v Trahlářské ulici. Ze
snulý byl výtečným vychovatelem, pravým ot
cem svěřené mládeže. V uměleckých kruzích
byl nadšeně vítán jako výborný tenorista. I
naše obecenstvo seznalo na produkoích jeho
zvonivý, vyškolený zpěv. Jeho literární činnost
byla horlivá. Přispíval veršem i prosou do
předních našich časopisů. Vydal samostatně
sbírku básní „Od-hvězd až do lůna země“, pře
ložil £ vlaštiny novely Farinovy, zpracoval pro
Matici lidu řecké a římské bájesloví; nveřejnil
jako velice talentovaný filolog mistrné překlady
řecké lyriky, zejména z Pindara. Smrtelná cho
roba ho stihla právě v prostřed nejpilnější
kladatelské práce zřeckých lyriků. Každý, kdo
zesnulého znal, vzpomíná s uznáním na jeho

t. m. za veliké účasti na hřbitověvinohradském.
Odpočívej v poRéji,

Těsnoplamý kurs původnívšeslovanaké
soustavy Josefa ený v Hradai Kr.
B. ledna 1910, byl 13. dubna t. r. řádně ukončen.
Mimobodiau sahajovací a zvláštníhodinu písma
kyrilského bylo v kašdém ze 2 oddělení celkem

12 bodin vyučovacích. Přiblíženo| především
k theorii, pob Čas dovoloval| k ; zvléštaí
posoraost věnována novějším pub! s oboru
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o rn najměslovanského.Čartníků vytrvali až do konce, úspěch je patrný
a projevaje aozejména tate, kde pozorován zvláštní
zájem, horlivost a nadšení. Kurs potrrdil aanoro
pravdivost slov vědeckého sboru těsnopisného, še
„Sonstava oplývá množstvím sdravých, originálních
myllenek, přihlíží také nejvíce ko stanovisku vše

pjlo dožadováno resolucemisjezdu brněnského.“ Vem ber rozdiln, kdož ja
kýmkoli způsobem o zdar a prospěch kursu zá
eloh si dobyli, vsdárá „Spolek českých stenografi
v Hradci Králové“ vřelé díky. „a

Otevřenínové advokátní kanceláře.
JUDr. T. Šašek, advokát ze Skutče přesídlildo
Hradce Králová čp. 308, Jifkova třída (dům p.
K. V. Skuherského, c. k. dvor. dodavatele).

Šermířská akademte pořádánabyla
se vší akuratesou po dobré přípravě dne 9.
t.m. v „Adalbertinu.“ S prvním veřejným vy
stoupením mobou býti členové zdejšího šermíř
ského klubu zcela spokojení. K zápasu se též
dostavili: A. ryt. Sokolowski, diplom. mistr šer
mu z Prahy, členové „Pražského šermířakého
klubu," členové pražského klubu „Spada“ asl.
Štychová z Prahy. Program zápasu byl velios
pestrý, napínavý, předvedeno šavlové, fleure
tové i kordové assaut, fleuret proti dýkám;
ukázky damské fieuratové a šavlové školy před
vedli A. ryt. Sokolowski se slč. Štychovov. Z4
pasů 16 řízením maitre d'assauts p. dr. Kium
para. Obecenstva bylo poměrně tentokráte málo.
Myslíme, že tu ani tak nevadilo vyšší vstupné
jako ohabéporozumění rytířskému sportu, který
přece se daleko lépe vyjímá než „Kopaná“, při
níž bývají tak veliké davy. Při šermu ovičí se
zápasníci v mrštnosti, v síle, v ráznosti a Ba
prosto nehrubnou. Důstojnictvo dostavilo se
v počtu značném. Mistrné výkony odměňovány
častým potleskem znaloů. V přestávkách a po
představení hrála pěkně hudba 18. pěš. pluku.
Každý počátek nejtěžší; tak zajisté smýšlejí
i členové šermířského klubu, kteří budou statně
praoovati dále. Po úspěchu morálním zajisté
dostaví se vbrzku i úspěch pováeahný.

Hins = obecenstva. Věřící,kteří se sů
častňují v neděli mše sv. o */, na 9. hod., ne
bývají valně povznesení hrou varhan. Myslíme,
že hudba chrámová má povznášeti, k modlitbě
povzbuzovati. Zatím však vten čas působí var
hany jen roztržitost a nelibost. Na př. zahrají
se pištivé kvapíkové kudrlinky, pak tatáž do
vádivost o dvě oktávy níž, pak zapraskne pedál
sólo, znovu vřískavý akkord naboře atd. Ta
ková Eertovná ovi do 'ohrámu rozhodně ne
patří. Ať se zde rozléhá hudba opravdu ve
lebná. — Účastníci -©

Vsájma byglemy. Vposledních teplých
dnech zvláště k večeru zdvihala se celá mračna
prachu, rozvířená sterými povozy. Kdo spěchal
ven z prachu dílny nebo. kanceláře, užil praohn
v trojnásobném množství. Tudíž by častější
kropéní neškodilo.

Do odbadní komise pro osobní daň

=příjmu byli na období let 1910—1918 odJeho Ezcelleacepana c. k. ministra financí vý
nosem se due 20. března 1910 č. 16776 jmenování
následující pánové: 1. za členy: Jaroslav Rosůlek,
c. k. berní asaistont v Hradci Král., Karel Světlík,
zámečník v Třebechovicích, a Antonín Mandelík,
vroh. inspektor pojišť, společnosti v Hradci Král.
2. sa zástupce členů: Jan Špaček, c. k. poštmistr
v Nechanicích, Zdenko Ježek, majitel závodu ka
menického a majitel domu +«Hradci Králové a
František Mrha, sedlář v Třebechovicích.

Nádherná květinová nahrada pře
kvapí mile každého ohodoe na pokraji Pouohova
u výstavného domu p. Vognara. Oko divákovo
jest okouzleno ohnivými barvami atkvostných
moderních květů nejrůznějších druhů Pan
Vognar dodává za mírné ceny zvlášť vhodná
drahy květin na hroby a také potřebnou s jím
práci velice vkusně provádí. Odporučujeme jej
00 výborného odborníka.

Žteby. Koncerttamburašů. katol. jednoty:
královéhradecké pořádá dne 17. t. m. organi
sace mládeže. Začátek o půl 8. hod.. Spolu
účinkovati laskavě přislíbili: veleat. paní Marie
Keselerová ze Sprengeisenn a váž, pp.: MUDr.
Josef Kessler ze Sprengeisenu, [Otto Fitzner a
Fr. Šulo. Vstupné: osoba 1 K, rodina 2 K, bez
obmezení dobročinnosti, poněvadž čistý výnos
věnován bude na pořízení praporu. Hudbu
jihoslovanskou řídí dp. Jiří la.

Z letošní výsitační cesty J. H. mdp.
biskupa královébradockého. Dane3.dubas

riátě Královéhradeckém (mimo město). První štace
byla vLochenicích, kdež je sídlo vdp.
Aloise Boukupa. Četné obecenstvo s madvý
duchovenstva vyšel před půl 8. bod. v

ndp. visitátora, přijíšdějícímuv průvoděkanovníkavsdp.dra. Soukupaa dp.ceremonáředra. H
Kuvítání dostavil se s HradceKrálovép.
dršitelskýradaStelnfelds p. ©.k.okres.čzol.in

š

Krčmářem, starosta místní a zástupce
Předméřického, Jakož1 zástapce učitelotta

přiměřeným oslore
ním uvítali ndp. vre' ního diecésního pastýře, jakož

i dražičke dkolní. ástapcové různých katolickýchkostelních epolkův a místní vdp farářvikář. Arci
pastýř všem řečníkům a přítomným účastníkům
srdečně poděkoval a ubíral se sa blahola svonů
do fary a odtud do kostela, jenž přepiněn byl vě
Hefemipo celý den. Celá slavnost visttační, udílení
av. biřmování a skouška z náboženství (v kosťele)
odbyla te za vzormého pořádku a nejlepšího ú
spěchu, takše splnilo se přání promesené při uví
tání ndp. arcipastýřem, toužícím, aby dobrý po
čátek a záruka šťastné letošní visltace staly- se
bned na první štaci v Lochenieleh. — Dne 7. a
8. dabna konala se g+nerální visitace na Pouchové,
kamž přijel sa Hradec Král. místo p. purkmistra
jeho náměstek p Piloáček, jeně jako zástupoe pa
tronátního městského úřada uvítal J. E. odp. bi
skopa vhodnou řečí. Po p. Pilaáčkovi předatoupili
tři páni starostové (z Rasku, Slatiny a Slezského
Předměstí),. jichž jménem a sbromážděného obe
cenatra pozdravil dp. vísitátora pan starosta
Hračíř. Po něm uvítali J. E školní dítky: 24
přespolaí školy šák Fr. Sochor ze Slatiny, sa
místní školu žákyně Picková z Pouchora. Nymí
předetupovali mluvčí různých katolických sp:
a organisací. Prvním byl p. Hynek, velitel basiéů
slatioských, sborové ae dostavivích; poněm zá
stapkyné dívčí organísace katolické z Puucbovaa
okoli slečny Turková, Voláková a Špeldová, pak
předáci zdejších mužských katol. organisací a
spolků, pánové Turek z Piletic, Valtera ze Bla
tioy, Volák a Špelda se Pouchov, Netuka a Řehák
ze Slezakého Předměstí (za katol. Jednota a Rai
foisenku), Kublček a Doležal za Vásodbor. sdry
žení, Čepek a Paltar za spolek av. Bonifáce a pí
Picková s pl Machkovou za orginisací katol žen.
Věsoky tyto řečnlce a vělohkniřečníci byli osdobení
apolkovými odzoaky: ženy a dívky ma$lemi, muži
karafiáty. Po uvítání místním dachovaím a po
slovech odp. biskupa hnul se průvod k faře zs
vedení bujarého bamderie, které až do Hradce
k residenci biskupaké pro J. E. ni dojelo a as
večer zase ho tim doprovodilo. Za všecky biř
movance roslončil so v kostele s adp. biskupem

gra stadající Jan Kotlaud, za školáky žákyněřováková, oba s Ponchova. V pátek po mši ar.
konala se se školáky věkošskými a vskými
veřejná zkouška z náboženství ve úkole pouchov
ské (ostatní školy přespolní byly jiš ve čtvrtek

dopolednezkoušenyv K ené byl nejdp.bískap přijat místaí Akolní r a pányuči
oboo Šio!, Pouohovský starosta pan JaseíPoll
jako předseda m. 5. r. a pan Jos. Pochyba jako
řídící školy místní uvítali ma prabu koly nejda.

které přítomni byli miíno jmenované pány
kolnich dítek a pp. Juzsk a Vogmar, jako
nové m.. rady. Ndp. biskap bral osobně živou účesí
sa skoušte téměř 2 hodiny trvající a podepašy

9e do pamětní školní knihy, odebral se nafaru,
odkud o !/,2. bod: odp. odejel. Ke cti obyvatel
stva všeho dlužoo vysnatí, še všichoi chovali te
vzerně. 9v. biřmování núčastníly se nejen všecky
úkolní k tomu ecbopné dítky (táměřbez výjimky),
ale i čelní dospělí biřmovanci, mezi nimit byl

k vdazýchjen adezatých m . Odé.slar

p mělaráz čistěcírikovnía nejlepší.ojem.
Nový Hradec Králové (Mjese.)8 r

dosti vspomínáme na'dny misaiého týdne,kdy
3. do 10. dubna konsl u nás sv. misaie vdp. P.

KarelLerch8.3 nj rojů Pooánostbyla po všecky day opoledno pol
velmi četně, ba možno říci nad očekávání navětě
vováns. Nadšená a přesvědělvákásaní, srdočná a
dojímavá křesť. cvičení pro jednotlivé stavy a
vroucí promluvy před sv. zpovědí a před sv. při
jimásím k dítkám, připravujícím se k av, biřmo
vání ne don 14. dubna, zanechaly hlaboký dojem
v sřdejch věřících. Přes 1900 osob přistoupilo ke“
av. svátostem. Za upřímaocusnahu a borlirest za
plat Pána Bůh!

Třebechovice. Došlynás tyto novéřádky:
Před obecními volbami va známé sve. demokratické“
echůzi „uJarkovských“ prohlásil pokrokář p. R.
Vitonšek, še ti „mtařítatici“ (t. |. členové obec.
zmatupiteletva) tam nie nedělají. I po nových vel

B.Vitoušek esli byde © kojeu. Poprvé můžep. Vito s ním e spo 0 může se
na věčnou Paměť zarnamonati do kalhy,"
že L P.1910, když byl porkmistrem p. K.S ť
prvním radním p. J. Bujet, dále p. J. Škarodi
obchodník atd., sražen starobylý obyčej o Hro:
nicích a na Květnou neděli. O Vzkříšení však naše:
obecní representace byla tak galantní, že
vidp. děkanovi vzkaz, že páni až neponesou

ýn... No— Oreb se proto na nás
eaDědinadále tiše plyne, Naši pokrokářijiž .
tím do věnos ových úspěchů zaznamenali vořba :

zsámébo kářekého uč .
boru sáložny. Kdyby na místě jeho zvolen byl:
všeobecně populární rolaík p. Bouček anebo známý“
behodeíkp. Fáborský, 00 bybylo více nedeme

poněžnímaky zák r ponochávámekažiéma d „Loltohle oj; boršímaličkosti, byť ; je to



wteu elektrikou. Na svrchu uvedenéechůzi „u
Justovských“ důrazně kladl ý řečník občan
Homp! soudrahím na srdce, budonelm rvolenetm
do obevoího zastupitelstva, aby důležitější věci,

které se týkají- věsho obyvatelstva, bylyPeknyvobec. zastnpitelstvu, ale | na všeobecný
schárích občanských, ktomu účeli schválně ovola
ných, kde by se věc důkladně probrala a úvášile.

Vývody ty r s frenetickým potleskem— | apokrokářů. Bedá to theorie! Tuhle na schůzi
obecního zastupitelstva z čista jasna předlošíl již
botovos a uváženou „elektrickou kaši“ radní p.
Bujet a všichni, i stoupenci vývodů občena Hampia
si libovali; a tak jednomyslně přijata nabídka sou
kromého podnikatele a současně (!) obec. radního
p. Dotřeia, aby město bylo elektricky osvětlováno,
ale světlo a olektrickon sílu soukromníkům — to
všecko ponecháno na dobré sdání a libovůli j pra
vomoci p. Dotřela. Os vo všem má rozhodovati a
konkurent nesmí ae tu objeviti po 16 let. — Nyaí
po městě je rozšiřován soc. dem. časopis „Živnost
ník“, v němž se nalesá dlouhý článek, v kterém
s0e. demokratický pisatel perné čte levity soudru
bům členém sastopitelstva pro jejich hlasování,
což u zasvěcených působí mnobo veselosti. Je do
prosté komedie. Bezmyšlenkovitě něco achváliti a
potem páchati novinářské články plné jeremiad!
— Z tobo ze všeho je viděti, če nejen naši staří
pokrokářští tatíci, ale| mladí tatíci se tuží jen
coš! O delších zajímavých zjeveoh neopomenema
dále referovati. -E

Pokrokářská svobodomyslnostvTře
bechovieich skončilebankrotemjíš dávno. Naše
Katolická jednota, kdyby dělsls co dělala, našim
znejmilejším pokrokářům — samo sebon se ro
zum — nikdy se sezarděčí. Kdyby sem přišel kde
který světoběžník anebo bavsírník třeba s agar
chistickým sboším, má svatý pokoj; ano pánové
beď mu aselstují aesbo jinak „zatlačí“, aby tu
dobře pochodil. Jenom Katolickájednota dle je
jich soudu nemá práva na existenci. Téměř s de
tektivním pudem se rogvinuje horečná činnost,
aby každý podnik naší jednoty provázen byl proti
podnikem. Když to nepomáhá, děje se i nátlak na
všemožné činitele, aby nám místnost byla odepřena
a roztodivné šikamování k tomu ještě přidáno.
Leč všechno merno a tak máme akoro obava, že

eneralissitmus všeho tohoto šlechetného snažení
darmo se jenom ze svých neúspěchů ještě „uce
ruje“ a snad bude nucea po svých „úspěších“ (či
bo spasí „dětský deo“ ?) dáti sobě do štítu ne
sokolské beslo: „Ať jsem bit, jen když so pe
ru“... Jako jindy, tak tomu bylo i v neděli. Ka
tolická jednota, vědomé své síly a váby mezí ob
čamstvem. dávala v sále pí K. Jarkovské divad.
předst. „Potlouklo“ od Boreckého. Ač uebyla pra
žádné agitace — což svláště zdůrazňujeme — ná
větěrabyla taková, še se všóm amimlst nedo
stalo. Vějehni úělakující s chutí a láskou zhostili
te svých“ úlob — zvláště p. V. Hofmana mistrně
svou úlobu schrál. Není tedy divu, še výsledek
Jakpo stráace mravní,tak 5bmotnébyl nám od
měnou. Jak to dopadlo a tracpodniksem — af se
pochlabí pokrokáři. — Dorost.

"Heřice jsou známou baštou mladočeskou,
ač jsou tu 1 jiné strany zastoupeny; též pokrokáří
čítají sde několik stoupenců, jichž domýšlivost není
menší, neš jejich t. Dělají, co mobou, ale ne
daří se. jim a kdybymladočeši vzali do rakou
vzdělávací spolek, byli by ve veřejnosti hotovi.
Orgánem, * BěmĚ 86 sem fam ošvoU, jsou jim
Jičízské „Pokrokové listy“, odkud metají střely na
vóe,co nenese cejchu pokrokářakého. Pouse rad
miční pány dotří,čímě prozrazují, odkud vítr fouké,
Všecko zlé se na avěté matí; isuje-li se kom
kers na nějaké misto, at ačřtelslé, ať obecal, vy
bírá se jako kandidát nejlépe kvalifikovaný — po
krokář. Kdyš se ohřeje, počne pánům satápěti.
Tentokráte mebylo to -obecní hospodářství, ale
klerikalismus, jejá dopisovatel jičíaských listů
Hořieům vytýká. di Bacobo — klerikalismus
v Hořicích! Může býti ubespočen, na ta výtku se
mu odpovědi nedostane. — Píše: „Pan děkan je
opokojen.“ Věnuje elegickouvspomínko,jak- rázné
kroky podnikly ae dřív proti „klerikálům“a proto
bědaje nad sdarom kře 6 olavnosti „Vzkří

že letos obvyklá promenáda .2 kostelníků a 3—4

pera bude „uvědomělým a pokrokovým“ (dle
hoderaky. kod: by mapode doraýoh pánůnobade , y na o

| jediné , 47 Bostadem a hošvem
byli jsme svědky toho, jak nejen ubosí nevědomci,
ale i ti, kdož s0 staví lidu za vůdce, kdož chvá
stají so svou pokrokovostí a svobodomyslností, o
svědčili avé přesvědčení aavůj charakter. Největší
svobodotnyalníci,největšíradikálové měli vokaech

najméně po dvou kopách avíček, a kdyby měli vícoken, dali bytřeba 10kop. Sbíháse v
chce se plivnout, ale není tobo třeba. Tilidé na
plili semi sobě ve tvář, maplili v oči svému pře
svědčění a svému charakteru.“ Tak jičívaké „Po
krokové.“ Silnější češtinou nemobjo to býti vyslo

Ce ubývá onakaus, nebokrokářský naplít do očíls tním n m amrteluíkům,

rn pokrokovoupong t a pomyslitsio ohorobě, neklamným
úkazem, jíš lékařiHkají „rahlestí ena nám,

při vakříšení povašovati v pří
sa projev náboženského přesvědčení; mnohý

th

osvítí avůj příbytek jen proto, že to činí jiní, že
—jsk rám dopisovatelpraví —je to starým
svym, lépe „Starou křesťanskouslavností,
a že — nechová k náboženství, k němož se
přiseárá,zrovnalásky—nechorátakézášti,Jaká
z každého tádku pokrokářského dopisovatele čiší.
Ptáme se však: co je lidem bez náboženství do
nábožesského přesvědčení. anebo aspoň do konání
jisých lidí?! Tak ee projevoje avobodomyslaoat?
Pávi pokrokáři rádi by to náboženství zničili ne
jedenráza proto koupilisi nato bič; tak čeratva
to však, milí pánové, přese nepůjde. Musíte ještě
chvilku počkat! — Sociální demokracie zakládá u
nás, jako i jinde, sdružení domkářů; marné však
volání. Kdo něco má a kdyby to byl jan domak,
na ten lep nesedne. Právě této chvíle jedná se o
povolení 180milionové výpůjčky vládě, kterou tato
dostune za pomoci 800 demokratů proti Slovanské
jednotě. Co záleží soc. demokratům na 190 mil
lionech! Oni to platit nebudou, to zaplatí domkáři.

Badý tisk © rolnletva čibuzském.
Prý jest náboženství věcí soukromou| Tak volají
soc. demokratičtí řečníci, aby popletli lidi takové,
kteří podkopnou nevěreckou práci soc. dernokratů
neznají. Missionáři přišli do Čibuze výhradně
v sájmu víry, nedotýkali se politických sporů růz
ných odrodních stran, utvrzovali věřící rolníky
v přesvědčení křesťanském. Ale tato čistě nábo
ženské čionost jak migsionářů tak rolníků mnuila
býti přece jen pokálena děberem eprostého kale,
jejž vychrstl dne 8. t.m. rudý list „Podkrkonošské
Roshledy“, nepsav tyto jedovaté řádky: „Koncem
března zalíbilo se Hospodinu oblažiti obec Čibaz
přítomností sv. Miseionářů. Zbožní otcové rýpali
v potu tváře vinici páně a pokání potřebující ovce
i beraní z celého kraje i Smiřic táhly denně v ce
lých boufeob, by svému těžkému svědom! v Čibuzi
odlehěili. Ku konci migsií avěcen kříž, při kteréž
slavnosti nescházeli aci mládenci, ani drůžičky a
jím (!) potřebný tancerak. Trochu pelyňku do slav
nostní číše zbožných missionářů přimísili učitelé
z Číbnze, kteří odmítli vésti školní dítky při prů
vodu, takže tyto byli (stkvostoý pravopisí)odká
sány na vedení různých strýeů z Cibnze.u konci

třeba outi, že následky zpovídání ani ná
sledky slavnosti nejsou dosud na nikom pozorovány
— snad až později?“ Tedy takovým ulidoictvím,
prováděným proti upracovaným poctivým rolníkům,
chtějí zaváděti „Podkrkonošské Rozhledy“ „vyšší
pokrok s vyšší mravouku.“ ©Nábožní rolníci jsou
nasýrání berany a kmotry. Že hromadná účast
čibusské zachovalé obce plyoula z důvodů čistě
náboženských, to patrno nejvíce z toho, že sdejší
rolajci nemají posud „klerikální“ organisaci. Ale

fes to to jim nepřeje pokoj ani v kostele. Proti
aní farářů evangelických mebo rabínů „Podk.

Rozhledy“ ani úeplsknou. Néhodou se můšeme
lehce domyaliti, kdo to uličnictví do „Rozbledů“
nepsal. Jestliže p. spravodajpraví, že ma nás není
dosud snáti následiy slavnosti, snad se vysmivá
naší trpělivosti. Leč jen ať si příliš maoho ne
přeje, aby se ty následky

plvaného lida katolického. Divíme se, Že 8 ta
ovými tupiteli lidu venkovského spojují 60

schůsích agrární předáci proti rolníkům katoli
amýžlejícím.

— Pokrokářské uličmletví v Boro
hrádku. „Právo lidu“ 7./4. 1910 č. 95.toto do
slovně uveřejeilo: „Bebevražda faráře v Boro
hrádku. Z Borohrádku u Rychmova a /Kn. se nám
sděluje: Vpondělí dne 4. t m.oběsil se v sa
hradě farní zs kolnou adejší Biletý farář P. Fran
tišek Vacek. Oburvaíci Ledeč a Šrámekmrtvolu
pebevrahovu uřísli, sňali a odnesli do obsoní
kuley. Příčinou soufalóbo činu faráře Vacka byly
neorornané poměry. Případ je předmětem vše
obecného byroru.“ — Dosud mnohý nevěděl, proč
tento soc. dem. časopis má název „Právo“. Iuu
proto, že má „právo“ faráře oběsit a mrtvola od
nést do obecní kuloy! A jak je to stou pravdou?
Pravda je ta, že celá ta správa „Práva Lidu“ je
sprostá, oičemnálež, kterou ten lists radostí uve
řejnil, protoše to byla voda na jeho mlýa. A kdo

je příčinou 'vylbané té zprávy? Socialisté jako šíJení po městečku běbali a se došovali, zvláště jich
předseda, še oni o ničem novědí, u jejich středa
že prý to nevyšlo! Tentokráte trochu věřímea
máme jistou stopu a známku, še „kiukovinats je
rodem pokrokářeká!“ Tak „čestných“ zbraní uží
vají proti osobě p. faráře někteří pokrokáři, kteří
počtem zde jsou dva a půl. Aaad u nás konečně
prohlédnou i ti dobří sice, ale báslivi lidé, kteří
Jsor ploi ohledu s strachu i před ledujským v ú
pédku s rozkladu jeoucím člověkem a před bo
pami myčinou oucími. — Kdyby Pr. L.sebe
déle vycházelo,nikdy nebude ošetřenovýtky, jak

lehovérně správy proti knězi přijímalo — ba
ení jehooprava nikdy nemůže „Právo L“ očistiti,
když 9/4. t.r. vě. 97. píše: „Domačlé sebevražda
borobrádeckého faráře. Dne 7. t m. v č. 96. na.

i jame zpráva o domnělé sebe
vraždě faráře Fr. Vacka. Jak jsme se nyní pře
ověděili z přípisu našeho důvěrníka, není sa věci
ani slůvkapravdy.FarářP. Fraat.Vaceknaživot
si netáhl, poněvadě k tomu nemá nejmeažích

sebevraždě bez jizlivých poznámek. Přesvěděivše
ně ale o tom, že je úplně vylbána, jsme sbavesi
obvyklých obledů k pisateli téže a jsme ochotní
rukopis, na němž podepsán je Ant. Holzbod, klo
boačník v Borohbrádku, dát komukoliv k disposici. “
— Poznamenáváme, že v Borobrádku jména Holz
bod vůbec není, ba ani klobončník zde žádný, ač

u ho zde bylo nesmírně třeba, aby dělal dobré
obouky ne ochrano proti vysýchání pokrokář

ských mozků. Smyšlené jméno Holz — dříví a
bod — bot čili bota asi. významně poukazuje na
původce. Jeden zachází prý s dřívím a drahý s bo
temi! — Tfetí byl pisatelom. Tak vypadají v praxi
zásady pokrokářaké. Loupežník béře na sebe Škra
bošku, chce-li někobo olonpit o život; pokrokář
sabolí se smyšleným jménem a oloupí kněze o jeho
čest av novinách jej oběsí! To je jistě „žDame
uitý“ pokrok!

Potěhy. Důstojně ae rozloučila se svým
milým kaplanem dp. Mar. Smrčkou farnost naše.
Již v pondělí dne 4. dubna večer ebromáždily 8e
v Bračicích v počtu imposantoím organisace kře
stansko-sociálof jak dospělých tak mládeše s Bračic,
z Přibyslavic a Adamova, aby naposledy se svým
milým duchovním rádcem pobesedovaly a s ním
se rozloučily. Dojemné řeči na rozlončenou pro
nesly jménem organiencf mládeže sl. Běboaoková
a al. Čapková. Drahá slavnost na rozloučenou po
řádána byla obecním zastopitelatvem obce Potéhy
ve čtvrtek dne 7. dubna. Na slavnosti této braly
podílu všechoy i ty nejvzdálenější obce celé far
nosti. Dostavili se páni starostové z Potěch, z To

podel, zo Schořova, ze Zbudovic, z Břesí a z Přiyslavic. Večer byl uspořádán za obrovského ú
častenství lidu pochodňový průvod s hudbou,
který dostavil se k faře a odvedl volebnéhopána,
Dyal nově jmenovaného faráře pro Nasavrky, do
krásně dekorovaného sálu. Tak mnobo lidí dosta
vilo se k rozloučení, že objemný 8ál nemohl ani
všechny účastatky pojmouti. Dospělí i mládež, bo
hatí i chudí — všichni přišli se rozloučit s p. fa
rářem Bmrčkou, který ci .ak velikých zásluh získal
o křesťansko-sociální organisaci na Čáslavsku.Zde
ukázalo so opět zřetelně, jsk jedině kněz, dobrý,
statečný, lidový kněz může všechny vratvynároda
kolem sebe shromáždíti od chudého dělníka až
k nejbobatšímu rolníku Řeči ua rozloučenou zs
organisace mládeže pronesly al. Slavíkova sa Po
těby a al. Sajdlova za Schofřov. Starosta = Potěch
pan Havelka děkoval ve jménu obce za obětavost
a práci, kterou nový pan farář věnoval osadě po
téžské a p. Havelka č. 16. děkoval jménem užšího
kroužku důvěrných přátel páně farářových. Slav
nosti této na rosloučenou zúčastnil se též domácí
pan farář a pam děkan z Golč. Jeníkova. Skoro
se všech úst bylo slyšeti: „Škoda velebného pána
Smrčky! Kóž by sem přišel zase takový kněr !“
Přejeme odcházejícímu panu farářina jeho novém

pobil hojně požehnání Božího a mooho sdaru.
ůb vám odplať za vše dobré, co jste zdevykonal.

Chotěbeřsko. (Čtyři na jedaoho.)
Podrobil jsem článek © „Obnovy“ nové amalysi,
a srovnav to Se článečkem uveřejněným v „Hla
sech s Posázaví,“ seznal jsem, še jsou tam tak
čtyry, pět bodů, které vás přivedly téměř k ší
lené zařivosti. A v tomto rozpološebí mysli vrhli
Jste se na mne, abyste ze mne udělali člověka
hodného šibenice, úplného vyvrhele lidí. Ale v tom
jste se silně pře i. Kápli jste na pravého.
Musím se vám přiznati, že celkově se článkem
„Obnovy“ souhlasím. O-šem nedivím se, že dotek
na nejchoalostivějším místě působil takovým do
jmem. Myslím, že to byla zmínka o vánočním
stromku, polévkovém fondu, žalobách nabajnébo,
úplatcích do kuchyně, a konečně zmíoka o tom
selském chomoutu, jež vás tak podráždila. V tom
článečku není ani jedné vaší vlastní royilenky ;
všecky jste převsalí ze článku Obnovy a místo
na sebe, obrátili jste je na mae, coš činí děti, když
te dostanou do hádky. A nyní, vy velice počestat
mažové, táři se vásjako také počestný mut přímo.
A odposťte, jestliže také hned na otázky odpo
vídám. Byl ze zbytku výletového pořízen vánoční
stromek pro ty nejchadší dít4y? Odpovídám: Ne
byl! Byl z čistého výtěšku divadla „Jesličky“
(hráno dvakráte při vyprodaném domě) sařísen
polávkový fond zase pr) ty nejchudší dítky ? Ne
byl! Co se týče bajného, přisnáváte se sami, še
Jste jednali s jeho nadřízenými. Aže jsteho
nize) nechválili, jest nad slunce jasnější. Vy jste
totiž, vyjma sebe, nikoho ještě nepochválili. A
8 mím že jste osobně nejednali? Vzpomeňtesi,
jak ho musela „psnímáma hajaá“ před vámi zav-
Hiti, a to jen pro to, že si hájil kousek toho svého
pozemku, který jste mu také chtěli vyškrábnouti.
Brali jste dary, vyjímaje ty dva poslední, od lidí,
kteří k vám přicházelise Žádostí o půjčku. pro
dloušení půjčky, za příčinou osvobuzení dětí atd?

ogpověď vám dají vrabci ne važílípě, kteřídobřevidí. A o tom krocanu to dále nerozbalujte; ze
ptejte se raději toho, který se tak vyjádřil. Pou
bým omlouváním a pomlouváním nezmění 0e ma
celé věci ničeho. Jestliže byly pemíse určeny na
tak ostře naléhavé, tak ideálně krásné uč.ly, jako
Jest nasycení dítek s přespolních vesaje, které
často sa kruté zimy o konsku suchébo chleba nebo
dvou třech bramboračkách tráví celý denve škole,

0 k)n: nabyl če nadílkyzase prosa peněs těch,
micboršíbo,tedyalespoňzměněn? Saadmávo



řejeost prárodověděti 00, na účely věc

PER ze A, ran panal všsk, ať sl byl už je

koli, jemuž jste pemísehd věnovali, nevyvášíomen, jemuž byly předem ny. Já alespoň ne
dovedu si nic krásnějšího představitiů Tvrdíte, še
, 2 veřejných produkcí žáků bývá kdesi pro

tokolován. Věřím tomu. Snad jest to pravda. Kdo
však přejímá revigi nad tím, če badou účelu
svému odevzdány, to neříkáte. Akonečně dovolte
tal ještě jednu otázku. Víte, co jest to důkaz
pravdy před soudem? Z vašich jádivem prodlou

lených obličejů soudím, že nevíte. Naže, ten jsem
o těchto čtyřech, nebo pěti bodech odhodlán pro
vésti pomocí svědků, budu-li od vás šalován. Po
kladnictví v sáložně si ponechte nadále. Kdyby
bylo v okolí třeba 20 spolků, chtěli byste v kaž
dém míti alespoň pokladnictví. Je sice pravda,
kdybych „místo“ to dostal, že bych byl živ 8a
mými vejci, máslem, smetanou atd. Ale na mě by
to bylo moc. Já bychse vtom nevyznal. To musí
vésti jen uadělověk, hyperinteligent. Ostatně tou
svou inteligencí nemusíte tak stláti, nemáte jí ta
kový přebytek. Čte-li kdo tu vaši „Včelka“, snadno
tam nalezne i hrabé poklesky proti i a y. Něco
Jiného by bylo, kdyby se inteligence měřila dle
počtu praček, nebo dle počtu mrgutostí s jinými
lidmi. Vím, že to byli učitelé, kteří ze mne něco
kloudnějšího udělali, ale jména Jejich sní poněkud
alavněji, než ta, jimiž vy jste ae podepasli. Na
šemu p. řídícímu (rektoru) Mká se Jeho Magni
ficence. Také mi nabízíte zušlechtění duše a citu
ve svých večerních kursech, nebo jak vy tomu
Hkáte besídkách. No — tam bych toho chytil!
Předně o četbě nemůže býti ani řeči; té tam
vůbec nepěstojete, ač by to bylo té mládeži, jak
ji znám, mnohem prospěšnější, kdybyste tam sní
opakovali čtení na hlas, po případě násobilku, než
do ní vtloukali nějaké písně, hraničící s odrho
vačkami, a otřepané deklamovánky. Já alespoň
myslím, že píseň „Naše Káča pláče“ a jí podobné

Mliš cit mládeže nezjemní, ducha nezušlechtí.
7 potřebujete lidi jen takové, kteří se vším, co

jim navrhnete, jsou spokojeni, ku všemu vám ký
vají, protože do ničeho nevidí, a jinak vám dají
ve všem polroj a svobodu jednání. Proto vyskyt
ne-li se člověk, který se vám zdá jen trochu ne

ým, ihned voláte: „Od takových lidí ucho
vej nás, Panel“ Nedivím se Vám. Ono to kaž

ruší, když jest ze sladkého spánku vybar
cován. Ale proto jest štika v řece, aby líní ka
rasi nedřímali. Čtyři na jednobo! Jest to sice
trochu mnoho, ale já to snesu. Převahu tělesnou
mále vy, duševní já. A jelikož se, bohudík, vedo
boj duševní (k tělesné já bych se nosní
žil), mám naději na vítězství. Za laskavé dočitení
aš ku konci „vám satím pěkněděkuju,až sc

? r elko výknasmilodará prepoo
vední peokoné v Fřebevětlelch.Ku
předečlýmvýkazům -sluší připojiti ještě milodary:odvld.děkan.úřaduvChrasti20K,odfar.úřadu
v Míčově opětně 13 K, v Moravanech opět 406 K,
v Dašicích 10 K a v Knapovci n Ústí n. Orl.
410 K, takže celkom věnováno: od Nejd. Bisk.
Koasistoře v Hradci Králové abírkou v diecési
povolenou: 2590 K, far. úřad v Hadvčevsípřijel
1019-28 K, tudíš. — 5519-28 K. Z tobo c. k. okr.

hejtm. v Nové Pace sasléno dle výslovnéhopřese. k. okr. hejtmana p. Dra Pecky: 2600K, od
Nejd. Bisk. Konsistoře,od far. úřadu v Hněvčevsí :
100 K na zakoupení místa pro. stavbu -nových
domků postiženým, jimě far. úřad rozdal přímo

Pýsldok oabírd"eech do- 80. litop. 1908byl:k sbírek „ listop. :
54.11968 K. — Jest mi milou povinoostí, abych
všem dobrodincům svláště Nejdůat. Bisk. Kansistoři
a vld. far. úřadům jménem postižených vzdal nej
netivější dík: „Zaplst Pán Bůb!“ Farní úřad
v Hněvčevsí dne 10. dubna 1910. — M. Panský,
b. notář, farář.

Agrární schůnovPokřikověa Skutče.
Agrárníci mají obromný vztek. Proč? Scbůse jim
dopadla velice špatně. Agrárník, dříve jako skoro
vějekni ostatní mladočech Suchý z Oldřetic jde
se schůze všecek zardělý. Ptají se ho, copak tak
brsy? „Svatí to rosbili.“ Opravdu, sohůse agrární

ro Ale jakse tostalo? Kdo tim vipen?
— Agrárníci sami. Schůzi pořádali proto, aby or
ganisaci české křestanako-sociální strany abili. Ne
tajilise tím, ale naopak ještě roshlašovali,že mají
pohromaděmnožství holí maroztřískánívšebo. Na
Řinci však si řekli: ma ocbůzi půjdeme a navrh
neme za předseda muže znašich stoupenců, nebof
dle staré zkušenosti víme, že bychom třebas ani
nedostali slova. Košumberk jest v živé paměti,
Jednání předsedů echůzí dřívějších, pastora
starosty. sábořského Macháčim také. Jak bude

af ze strany kterékoliv, podro

jinak. „Zásluhu“ o to má v první řadě jmenovaný
jž starosta se Záboře.u Proseče Macháček, známý

„praktický“ hospodář a přitom „ohromný okresní
ký mlavka. Ten přijel se zem. poslancem

Sosborem, říš. posl. Paďoar nepřijel. Měli mlaviti
opolit. situaci a o nových daních. Jako velel páni
přijeli později než. bylo určeno, Sotva že přijeli,

okresní skatečské organisace 8 ma povolení o. k.

Apřodaeda Výlejné schůze a še tobo také
, nedalí líběti s žádali,Aby předaodaotran bylo voláno:

eictro, sohůze je veřejná, dejte
předsedu! ©Dlužno uvésti, že našiaci si počí
slušně, kromě uvedených a podobných výrokůulo
urážlivého nevoláno, le od spravedlivého pola
davku volby přednedníctva nevstoupili, ač sta
rosta Macháček zuřil a c.k. sondy a tresty hrozil.
Tak chtéj nechtéějmasil achůsi rozpastit. Sám tím
byl vinen 60 svými stoupenci; měl provésti volbu
předsednictva. Alo kdepak, aby on nebyl předse
dou anebo některý « jebo druhů! Toť by jejich
panovačné ardce puklo bolestí. Ani po rozpuštění
účastníci se nehýbali, jmenovité když předáci a
gráraíků (evangeličtí klerikálové volnomyálenkářští)
8 jimisvedenýcha vedenýchkatolickýchpoňetilců
se ukazovali v pravém avětlo. Sturosta Machá
ček ze samé vzdělanosti a osvícenosti nadaj na
šincům zabedněnců. Pane Macháčku, ti „zabed
němci“ hospodaří lépe, pokrokovéji než vy. Vědí
aspoň tolik, že sezením přiděbánku se polní práce
a utarosti neodbodou. Jinýagrární sedlák nadal
sedlákům našim „chraponnů a dobytka“ Tak se
tedy zastával venkovských lidí proti „měšťákům.“
Trhal také za kabát rolníka p. Dachovakébo. Jiný
zase kopl do nohy mladého našince a lomcoval
jedním dělníkem. Taká široko daleko známý po
ctivoo truhlář Hrničko účastnil se boje proti ka
tolíkům plnými plícemi. Když viděli, že se účast
níci nohýbou a nehnoa, odešli předáci agrární do
malé vedlejší místnosti, kde měli kratičkon sebůzi,
po níž posl. Sochor, Macháček a j. odjeli. tou
penci české křest. sociální strany odešli meszitím
také do druhého hostince pě Kzčilova, kde měli
schůsi důvěrnou velmi četně navětívonou, ne níž
p. redaktor Adámek z Vojtěchora měl překrásnou
řeč o shromašďovacím a sopolčovacím zákoně, o
polit. situaci, o agrárním bcepodářství a pod. Kdo
slyšel red. Adámka, musli se smáti při vzpomínce,
Že starosta Macháček jej chtěl poučovati. K nám
by se chtěl hrabati! Vždyť je v ohledu vódomostí
a vloh proti red. Adámkovi trpaslíkem. Marně se
starosta zábořský Macháček chvástá arod. Adámka
snižuje v Záboří a kde může; je již p. Machálek
prokouknut madobro. Takó pánům nepomůže teď
povídání, že chtěl p. vymoci subveaci ne
úkolu a teké zastávku postaviti zdarme. Ale teď
ně še je komec. Na takové povídání chytite leda
nějakého hejla, ale takové hojly musíte hledati
Jen mezi sebou a svými stoupenci.

Velká Řetová. Převelmi palčivá otázka
stavby nové čtyřtřídaí obecné školy rozřešena a
uskutečněna zadáním práce té p, erori, sta
viteli v Čes. Třebové za 82.000 K. Litovati jen
sluší, že nebude Střídní, ješto školních dítek ra
pidně sde přibývá. — Rádi uvidíme, ada-li naří
sená ce.k. místodršiteletvím (po dvouletém rekursu)
obecní doplňovací volba dojde svého kýšeného
epinění a rosetne již jedaou tengordický uzel

všeobecn: smetků, n ů, mesvárů s pro
obecné blaho tak záhubných účinků.— Naše ko
stelaí hodiny, ač ae úplné aaplacené milod
(schátející obnos přes 500K doplatiti museljeji
takřka hlavní Šnndátor se svého), tento rok jaksi
častokráte stávkovaly a. to jedině s toho maliober.,
ného důvoda, že jich nechtěl hrobník zadarmo
natabovat; šádal odměny pouze 1 Kměsíčně. Ten
chadák, kterému postavením vlastních hřbitovů
v Řetůvcs a Přívratě hlavní zdroj příjmů uply
aul, mesi třikřát denně klekání zvoniti a měch
šlapati. Někteří lidé politovali chudáka a učinili

sbírku (ovšem s povolením blavy naší děder),čímž zabozpečen chod. resp. natahování o
čanoměra na dejší dobu a nebude obava, že so
stroj pokazí. Od prvních totiž nechtěla obeo za
platiti hodináři sa správku, tudíš si je tento jed

nodubo ponechal a předal: je. Pro málo netrat
———Pobřeb ve Velké Řetové. Dne 3. t. m.
uložili jeme tělesné pozůstatky v Pánu zesnulého,
sotva BOletého sdejšího rodáka, p. Fraatiška Voj
těcha Koláře v posváteou půdu hřbitovní, v onu

Šcenou semi, kterou po machá léta jako
robaík sa -věčnálůška sdejších $ osadníků u

pravoval. Byl malfřem=emoukem; i v kostele a
na hřbitově prováděl ové umělecké práce ku vy
svání ových důstojných představených. Malovalt i
na Moravě v chrámech50 snámým uměloem+

VáclavemVíškemaj je nd Vina firem(vývésních štítů) a dalekého okolí pro
vedena jest dovednou jeho rekou,. Ač neměl ani
vlastaíhe bydla, přece po, 17 roků ve spolku
sdějších Mobrerol basičá nez ab
působil. Zvěčnělý byl ihorlivým činovaíkem„V
odborového -sd křesťanského dělaiotva.“ Od

založení této ce v místě byl zeje dušíJejí a4-do svého těžkého onemocoční. Jak pěkně
a vzorně měl eúčtováno a napsáno, dovedou jo

Přehásn PEplnsnedljen dvě KERÝbou. kal.y. A es dy .
VPánu zesnulého oplskává vdova a 8 dítek,
s níchž dvanejstarší jsou výbornýmimalíři. Jsoutě

také jedinod: avé a té an 8ch sestřiček. Otec zesnulého Vojtěch Kolář jako
člostřelec r. 1848 va válos v Uhrách ze úhájení

šs s Ě Bohu. Velikoa radostí byla mu upřímnost jeho
6 vychovaných synů, nak vědy pama

tovali, vše co mobli, mu obětajíce. Vědyjen zářil,
čta jejich dopisy. Protož, ač jes vobadičké rakvi,
bez palem a věnců, přece pohřeb jeho byl velmi
slavný, v pravdě imposantní, ale také plně za
sloušený. Sáčastnil se ho obrovský dav občanstva.
sdejšího 1 s okolí! Odpočívej v pokoji!

Bůmézprávy.
Agrárníkům teče silně veda do bet.

O agrársím poslanci Staňkovi, ktorého tak ailné
vychvaloval agrární farář Vacek, píše dne 81.
března moravská „Ochrana“: Teprve nedávno pře-
barvil vodoneckóho p. Kuchaříka na zeleno. ale,
Jak se zdá, má již více generálů než vojsíe. Proto
nyní sbání i „kmény“ do své armády. Alo ježto
Jeho vyřídilka (ač mu jede jek namazané) přese

čicke ma již hoří šogy a roston mn vóade „kle
rikáli“ jako houby po dešti, rozlobil ne na ně, a
chce do nich bušiti „Cepem“. Ani plat nechce sa
svoje mlácení, naopak svoje „Cepy“ zaplatí všem
jejich čtenářům sám. Nepřeháníme! Že máme
psavdu, dosvědčuje tento dopis zaslaný jistému
p- starostovi, a jím nám odevzdaný vlastnoručné
podepsaný „šem. a říše. posl. F. Staňkem.“ Dopis.
sní: „Vážený příteli! Dovoloji si Vám zaslsti ně
kolik výtiská „Cepu“ agrárního časopisu našebo
úplně sdarma a prosím Vás jenom o jeho rozdě
lení ve Vaší obei našim lidem s po případě i těm,
o nichž byste věděl, že jej budou číst. Prosím o
správu, zda budete ochoten dám to rozdávati, či
doporučujete-li někoho jiného ve Vaší obci. Dále
prosím o správu, Jak so časopis líbí a nepotřebo
veleli byste saad více čísel. Doufám, že časopis
ve Vaší obci se uchytí, osb jest předplacení velmi.
laciné a oznámil jsem do Prahy redakci, že sa
Vás ma čívrí roku předplelím časopis lento sám.
Tento dopis si prosím uschovejte co důkaz ode
mne. Očekávaje Vaší et. správa, soamonácmse Váš,
s přátelským pozdravem oddaný F. Staněk, zemoký

poslane0.“a
Lopší taky-kntolici. Hlasy s Podmad

hoště přinesly správa: „Přímo obromiti musí ka
ždého citlivého člověka i jinověrce jednání agrár
níků v Lechoticích, kteří nejeprostším způsobem
ee rouhali Pásu Bohua sesmědňovaliukřižovaného
Krista Pána! Člověku stydhe krev v žilách, když

korenu s »
blavu mu dávali, se židlí do povětří sdvihali ©
pak na klín položili. Rány mu bervili tesařskow:
barvou. Jeden z nich zastával Jidáše, drahý Pb
láte, jiní představovali lotry. Ba i kaly měli. Am
Maří Majdalena s Veroaihou 1 Zp
stlíci agrárnívybrali si k tropeníkomedienejvád
nější a nejbolestivější kus života našeho Božského
Vykapitele.... Takje agráraíkům náboženství
věcí soukromou! Tak je vychováván venkovský“
lid — agrární četbou! O sbovadilosti sgráraíků
dovědělo se četnictve miškovické, ktoré zavedlov
vyšetřování. Agrárníci nymí sapírají, seč jim aflys
stačil! PámaBoha ne nebáli, ale krimisélune bojít
—NedávnosasagrárnídorostvČehericíchvy
tloakl kaplička sv. Prokopa a znenetii sochu Panny

Marie. bo uvšem: za jednotlivee nemůže
strana. Ale kdo Gesurovaje mládež a štve proti!
katolickému náboženství f — Agrármické :
„Moravský Venkov“ na př., list agrární č. 89 su:
dne 2. dubna byl sabavem pro štvaní proti kafo
lické církvi; vtémže číslo posměšně píší © P.
MariivLárdech.—TakovoastranachtějínaVe
laásku rozšiřovat poslaneo Kratsl asoadřus.“ —

Němel proti svinckému výbora. 0
kresní starosta trutnovský dr, Kluge osnáfeil v ©
Iuesním sastapitelstvu, še somský výbor král,

Českého odmíti pro fnsnčaí tíseňpříspěvek nénemocnici. Okresní výbor proti totnato CA
protestuje a brosí, še zavře nemocnici,nobudo-lí
subvence vyplacema. — Jak vidět, řešen Němci“
obstrakcí do vlastního masa.

Eměne vysmání ma Bael. Od 16doby,
co duma ruská odhlasovaja svoboďa vysaání,
etoupilo s pravoslavné církve 301.460 esob. Z ale
stslo se katolíky (hlavně v Polsku, na Litvě «
v Ukrajině) 293.800, eva j 14.500, 506.000
mohamedany, 3400 budhisty, tidy, 160 do
konce pohany. Mezi novými katolíky jest většina,
ichě 6katolíky byli, ale násřlímk pravodavíKpaner

Agrárnická stavovská , Agrár
níci aje so dllnáj sed Ják sám pokrokářský :

tisk poavítil na finanční umění agrární da C0 1jednoty hospodářských společenator.
dat řeč;a hdri ;

akanknh ddpovědkíjimpohae:



kářv „Čase“ sporutelik.pádnými doku
s8jim ztohobylo horko.V Praze tedy
úředníci agrární ce mnobo novy
tedy agrárnictvo pomáhátřídním zájmům rolnictva
azpošna venkovů?Nato dávázajímavouodpo
věď agrární „Věstaík dorostu“ dne 3. dubna té
mito slovy: „Je to smatná pravda: Kdyby nebylo
strany sgrární, klerikalismne (dle Masaryka kle
rikalinmas — katolická oírker) by zaplavil dvě

br S venkova.Eroshlorikální(protéhošoláabý) bojvybojeje jedéné strana agrární.Jak
mile se klerikální občan sbaví rozčarování,ješ
a aěho působí klerika (!!!), pak jest klorikalie
mes navědy ztracen. Velikouarmádu protikleri
hální (S protikatolickou) vysbrojoje strans ve

svém . Je radost « práce sgrárního do
rosa a ovoce její budeme Jedenkráte kiidit | v
politice. . . . Ano, schůze — jako protiklerikální
práce| Podívejte ae do „Vemnkova“a „Cepa“ a
oosLáte, Že dnes a zítra koná se po českém ven
kově přes 80 agrárních schůzí a přednášek“ —
Toble jest zajisté jasné přiznání, jakým spůsobem
ehtějí agrárníci pomáhati českým selským grun

tům.AbyKm odLpolickýchnajnotpodážských kotrmeleů s p , oddávají se

protikatolickému štvaní, dělajíce tak zbytečně ve
kos konkorenci soc. demokratům.

BRaskášlechta proti židům. Našestém
kongrese ruské šlechty bylousneseno: 1. aby ši
dům zakázán byl přístup do armády vůbec; 2. aby
nebyli připuštění k vysokoškolskéma studiu ; 3. aby
et křtěným ať nezřtěným židům zakázán byl přístup
do schůzí zemstev; 4. aby židé nebyli přijímání
-do služeb měst a obcí; 6. aby bylo nepřípustno,
by židé směli zastávat Čestné úřady ve správě
obcí; 6, aby židé nebyli vůbec povolávání do
porot; 7. aby mebyli přijímání do služby soudoí;
8. aby židé nesměli býti advokáty. Židům přející
roský tisk má strach, žo prý tato usnesení roské
šlechty špatné poslouží umístění ruských cenných
papírů ns evropských bursách.

Nejvyšší komím ma světě mají, jak 80
samo sebon rozumí, sase v Americe. Dosud byl
nejvyšší 140 metrový komín v buti ve Frelberku

Jak

míp 164 m vysoký. Na celém ovětě jen 8 staveb
tento komlu převyšaje: wasbingstonský obelisk,
Eiflovavěž,věžeulmsléhoa kolínskéhodomu84
sávratné činžáky vNov. Yorku. Při bostonském ko

*míně jest ještě postaráno o mošnost zvýšit jej o 18
m. Bude pak Jednou se tří nejvyšších staveb na
světě. Pro stavbu tohoto komínu byla zřízena
svláětní cibolna, ješ dodávala denně 100 tun cihel.

Oy dopravoványbyly na stavba zvláštnídrahoua udvibánybyly třemi oleklrickými zdvihadly.
Btavba provedena byla sa 06 dní.

Prospekty různých lázeňskýchmíst
v Rahonsku možno dostati besplatně v Zem
ském Svazu pro povznešení návštěvy cizinců ma
Moravě a ve Slezsku, Velké nám. č. 21., kterář
ochotně podá také informace o všech cestovních
podmínkách naprosto bespistně, při čemž upozor
Řuje, že všechen výdej jízdních lístků, jskož i
event. saopatření na cestách ochotně obstará: „Mo
ravská cestovní kacelář v Brně“, která má savé
místnosti vedle místností Cisiaeckého Svasu.

Továrna ma uzenářské boží č. p. 4.
v Hradci Králové 2. (Pražské Předměstí) se za
řízeným krámem, byty a prostornými dílnami,
opatřenými moderním zařízenímstrojním, bensino
vým motorem, hnacími tranamissemi prodá se ná
tledkem úmrtí majitele ve dražbě veřejné u c. k.
okresního soudu v Hradoi Králové dae 25. dubna
1910 o 9. bod. dopol. č. 35, II. patro. Blifší
informaci podá J.U.Dr. Josef Tausik, advokát v
Hradci Králové co zástupce účastníků.

+ (Zasláno) .
Problašaji tímto, že nemokap. Falta, rolníka

u Divte, =aišekonečestného vnit “
Pe Josef Medek.

Listárna reodakoe.
Borohrádek, Smiřice atd. Bude uve

tojuěno v příštím čísle.

Dovolojisi uctivěoznámit,še závodprostavbu

„skúšeností, mohu všem požadavkům, které se moder
nímu varhanářetví kladou, úp!ně vyhověti. Taktéž pro
vádím veškeré vby s opravy varhan. Harmoale
uzámédobréjakostiv lovnýchovíiyna kladů.

: Doufám, še přízeň, mámo otéi-po drahné léto
vwěmované,i mně v míře mostenčené zachována bude.

s3 osmeno K 8300—3400,

kapasty
, drobné

K 080—1'80, 1 pytel mrkve K 3.40—2140,
okurek000 —0*00,zelí K 10-00—000, 1

K00—09, 1 hl jablek K 10-00—1800,
0-00—0000.— No týhodaf trh

Králové dne 9. dabna 1909 odbývaný
lo: 1) obllí: pšenice 144 hoktol., Site

51, ovsa 304, prosa 0, vikve 25, hra
ni

bĚ ip;
rz

musí býti skutečná rodinná káva. ©o

shoduje se u WKalthreinerovy sladové

kávy Kneippovy. pokud dává každá
domácípanípozor při nákupu, zdůraz
ňujíc jméno Kathreiner a přijímajic

pouze původní baličky s tímto jménem
a s obrázkem faráře Kneippa, jako

cx | ekrannou známkou.(9.

míti 4 č v
František Ruběr

Maa zhotovení ko
PEN“ stelníchrouch,

ii. korouhví tbalda
— chýnů), nebes a

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

strasse O., vedlo La
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.= : =
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“ Kaple si obsažný splo:

„ÚkolysoolálníKarel Čápe NPKK (=
sort rzhnao novíveoveleno(ódy.| m politiky"

"Tržní zprávy. | Sepsal:Dr.Fr. Reyl.
; VHradel Králové, dne 9. dabas 1910. 1bl

plale K ==11-10, : =1700,'jelue:| |,Cena spisu 8 K, abonenty „Cas.
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Jan VWognar,
obchodní zahradník

Po U ch OV u HradceKrálové,
doporučuje k jarnímu období

své bohaté zásoby rostlin do Zá

hrad, za okna, sap“ na balkony,
Sadba květinovái zeleninová.
Veškeré práce vazněské ve vkus

ném a rychlém provedení.

Všechny práce v obor
zahradnický spadající,

Obsluha přesná, ceny mírné.
Starý osvědčený závod

zahradnický.
206600066 606666966

dan Kryčpín,
(J. Sylvaterův 8

synovec,nástupce)BG VP

—uměloský závod — m

= Mbu © B

okon kostelních A EKC

PRAHA-I, 0 Aráda WWASZá.
lébo náměstí, dříve přes; KAA A V
60 roků ma YYVYVYZERESNN

ju dodáníoken.chrá-X 19) c
žá až 4 dolatémuře- UČO

rámy, slíčm, vsaseními.
Veákarérozpočty, akizzy i odbornérada hezplatně, bone
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Příloha

Kulturní hlídka,
-© Věda a umění.

Kilustrovaný katechismus. Význam
imiby té pro oživení a usnadnění vyučování kate
chismu jest samozřejmý. Vyučování může za po
moci této kniby dosáhnouti anačně lepších vý
sledků. Svými obrázky stává se katechismus mlá
deží knihou milou a zajímavou. Iilastrace ty jsou
stkvostnými akáskami církevního umění. Vydavatel

přised knize veliké oběti hmotné, by cena její mohlafti co nejnižší. A tek jen možno vkusně vázaný vý

tisk prodávati za velicelevnou cenu 1 K 60 b.,spoštmásilkou 1 K 80 h. Při objednávce nejméně5 vý
tlsků najednou poštovné se neúčtuje. Při objed
márce 10 výtisků přidává se 1 výtisk zdarma.
(Mimo to vyšlo vydání tištěné na volínovém pa
píře; výtisk vázaný prodává se za 2 K, e pošt.
zás. 2 K 90 h.) Výtěžek věnován jest „Utulku

ro opuštěné a smrsačené dívky“ („Růžencová
Výroba" v Prato I. Také kašdý baléř nad kupní
cenu dobročinnou rakou při aásijoe peněe přidaný
jest almužnou pro ústav ten. Jest to jediný ústav
v Čechách, jenž věnuje svou péči ubohým zmrza
čeným, osiřelým anebo opuštěným dívkám. Objed

nák přijímá Dr. Ant. Podlaha, metropolitní ku
novník na Hradčanech.

Kulturní jiskry.
Kde vládne v Etalit © Tam,kde„Volná

Myšlenka“ má tak široce rosvětrené kořeny, není
divo, še na místech rozhodujících zasedají židé.
Předsedou ministerstva stal se tam právě plao
krevný žid Luzrati, od něhož vlivní (a vědy po
krokoví) zednáři naprosto nežádeli, aby napřed
vystcupil ze zastaralé církve židovské. Tentokrát
sednářský pokrok neřádil ani proti Talmudu ani

roti Starému zákonu. Českožidovaký „Rozvoj“
jásavě prohlašuje dne 8. t. m., že Luzzatimu pe
bylo jeho židovství ani nejmenším kamenem úrazu
v postupu. Ovšem židovství nepřekáží v Ktalii ani
kariete šidů jiných. Vědyť Erneato Nathan sa stal
purkmistrem v samém Římě, židovský poslanec
Barzilai jmenován italským vyslancem v Pekinga ;
židovský generál Otolengbi atal so vojenským vy
chovatelem korunního prince, ministrem války a
povýšen do stava hraběcího. Tyto zjevy ovšem
napřňují židy velikou radostí. „Rozvoj“ připomíná :
„Žádný italský žid není nucen teprve ko křtu,
aby se něčím stal.“ To by ovšem všecko nkazovalo
na šlechetnou svobodomyslnost itslskéhu státu. Leč
— ta snášelivé blahovůle má avé tetnné pozadí,
o němž se „Rozvoj“ nezmiňuje. Italie jest zemí
velice prodluženou; židovským bankéřům jest
dlužna na 19 milliard korun. K tak mocným věři
telům -ovšem dlužník musí zachovávati veliký re
spekt; proto se Italie ani meamíptáti na křestní
list člověka, který obce dělati kariera. Naopak
nepostoupil by v zednářské Italii právě muž ta

kový,kerý by otevřeně vyznával kstolické přeuvěděení. židovakými zednáři se vláda strachy
tetelí. A že by tam přivolemocném vlivu židovské
ruky byl pořádek větší než v Rakousku, Španělsku
nebo Německu, to de neodváží tvrditi žádný sku
tečný znalec poměrů. V Italii se ždímají s oby
vatelstva velikó damě, hladových žebráků jsou tam
celé tlupy; v Neapoli jest přes 60.000 lidí bez
přístřeší. Učitelstvo jest v Italii placeno tak mi
zerně, že by s největší chutí přeběhlo do „kleri
kální“ Belgie. A oož ti italští miniatři, kterým
dokázány obrovské zpronevěry? A jak „vyniklo“
italské vojsko v boji proti Habešanům, jest obecně
známo. Jen kdyby se „snášelivá“ vláda chovala
ke katolikům tak taktně jako k židům! Pak by
se spíš uvěřilo ve skutečnou její svobodomyslnost.

Leč zednáři, kteří tolik atoliky pronásledují, držívládu na krátké oprátce. Kdyby se tolik zlořádů
péchalo v Italii pod vlajkou katolickou, nepřestá
valy by židovské listy hlasem hromovým prote

stovati. .
„Kinby sobovrahů“ mesi ruským

studentstvem. Nedávné doby ruské revolace
ukázaly, v jak kalných proudech tone dnešní ruské
stadentstvo mužské i ženské. Bes Boha a nábo
ženství, bez vznošených myšlenek do bndoucna
staly se | studentky nejhorlivějšími členy židovsko
anarchistického hnutí rovolačního. Dnes, kdy bouře
tyto jsou potlačeny, „s omrzelosti života“ založily
ve studenty „kloub sebevrahů“, jenš překvapuje
veřejnost častými hromadnými sebevraždami. Hle,
správy předposledního týdne: V Petrohradě otrá
vily se 3 studentky, v Moskvě tři chovanky uči
telského ústava polily se benzinem a zapálily;
v Kasaní oběsily se čtyři čačky rovněž ústavu
učitelského.Cořício této ? Aoteprte
o těch, kteří odchování jsouce podobnými zásadami,
stanou se vychovrateli mládeže?

Proticirkovní „Čas“ oznámildne1.£.m.
v části redakčeí: „Židovská matice Školskázíakala
známéhoodborníka dra N. Junga, ředitelo
Grmmasis, pro táška o Židovském školatví.

Přednáška koná se 4. dubna 1910 vo velké dvo
raně Židovské radnice v Praze. Začátek přesně o
7. bodině več:-rní. Přednáška stává se tím zají
mavější, že o předmětu pojedná osobnost na poli
židovského školství vynikající a zasloužilá“ —
Zase jeden doklad, komu se vtírá „Čas“ se vší
uctivostí za nejvěrnějšího sluhu. Ona matice slonží
ztrnulému církevnictví židovskému, zakládá kon
feszionelní školy židovské, kterými naší semi po
něměuje. Pravý násev té matice jest: „Jůdisoher
Schulverein“; slova „matice“ se užívá k popletení
českého čtenářstva. Masarykovaký denník dostával
křečovité záchvaty proticírkevního fanstismu, když
Be na Vinobradech sřizovalo pro České katolické
dívky české ka,olické gymnasium. Zato však dělá
nyní v části redakční reklamu poněmčovacímu
školství židovskému. Sami rozvážnější židé chytili
se sa hlavu nad tím nešikovným otročením cizácké
akci semitské. Když v samém masarykovakém
„Směru“ bylo otištěno jemné pokárání, napsal dne
B. t. m. židovský „Rozvoj“ : „Jame rádi, že to
napsal „Časn“ list strany; kdybychom to napsali
my, viděla by v tom redakce „Času“ fevnivost
proti sionistům“. (Sionističtí Eidé jsou atarověrci
a náležejí k nejochotačjším germanisátorům.) Tedy
sám židovský list potvrzuje, že „Čas“ jest židov
štější než žid. V okamžiku, kdy sám rozvážoý
žid cítí nutnost něco na donvěrcích pokárati, *Čas“
s mandarinskou oddaností vzdá se volného my
Blení, ukloní se hluboce a reklamu otiskne oka
mžitě. Tak „reálně a prakticky“ provádí tudíž
Čas“ svoje heslo: „Proti všem oírkvíml“ Není

diva, chytpou-li se sami rabíni nad fak obmeze
ným domestikem za hlavu.

Pokrokářská komedie na Moravěslaví
po vydání arcipastýřského listu na Moravě pravé
orgie. Lidé, kteří ve své zavilosti tleskali jako
splašení protináboženskýmfrazím Macharovým,fa
uatikové, kteří blasitě schvalovali aříceniny nábo
Zenství každého, najednou křičí, že prý podniknou
boj za — náboženskou nělsta! Podkopníci, boři
telé pojednou se staví do pózy náboženských re
formátorů, protože nyní poznali, že úsilné a ote
vřené šíření nevěry končí velikým bankrotem.
Proto uznali ve své rafinovanvati sa vhodno, roz
kopávati badova církve jiným způsobem, podkopy
podzemními. Nejhorší surovosti metané ve tvář
lidem věřícím, nejhrubší arášky jména Kristova
naplňovaly je radostí. Prý musí býti v dubnu a
kvéton uspořádány echůze pod heslem: „Za očista
nábož. života lidu, za počestnDatpolitických poměrů
v zemi a za očistu českédiecése od německých
blskupů“. To by napřed musili pánové důkladně
klepnouti přes praty soc. dem. moravské, kteří
šířili náboženskou anarchií rozesíláním statisíců
podvodných protikatolických pamíletů a kteří urá
želi samého Krista. Jedná-li se jim oočistu života
politického, pak musí rozhodně zovrubné prokle
pati gormanisující činnost moravských židů a Boc.
demokratů; k tomu bade potřebí také pověděti,
jských kotrmelců, pro celý národ neblahých, do
pouštěl se semits dr. Stránský. Pak teprve bude
dovoleno statečným reformálorům napravovati lidi
jiné. A proti „německým biskupům“? Pánové,
napřed poručte „Volné Myšleace“, aby přestala
tak úlisně poslouchati vídeňského žida Hocka. A
pek si pamatujte, že otázka biskupů jest čisté
vnitřoí věc katolíků, že čid a jeho sluba naprosto
nemá práva roskatovati katolictvu, jakým bisku
pům se máme podříditi; všdyt byste dovedli pro
hlásiti za biskupa Judu nebo některého vídeňského
žida. My katolíci přece norozkasujeme, koho si
mají židé voliti za rabíny a které muže evangelíci
za své faráře. A „očista“ už ma Moravě začíná
až radost! Na agrární schůzi v Trnávco red. Sonn
tag promesl dne 10. t. m. tyto polenové výroky,
avědčící o slepóm fanatiemu a úžasné ignoranci:
„Dnes kostely jsou polesí lotrovskou. — Kristus
přišel na svět a nepřinesl nic nového; vše bylo
jiš staré, dávno předpověděno + evangeliích (tI),
Jak učí katolická morálka (£!?) — Biskup Hayn
Be rouhá a páchá břích proti Dacban av. (totiž
svým pastýřským listem; tedy dle všeho biskap

ktoří třísnili kalem základní zásady katolické vě
rouky a mravouky). — List pana Pavla Huyna je
výzvou ku znemravňování mravaího života našeho,
— Biskap Hoya sám se povýšil na Boha samého.
— Náboženství je kšeft s lidskou hloupostí“ A
k tomu všemu měl Sonntag tolik drzosti, še volal:

My voláme zpět k náboženatví.“ — Zkrátka pro
evil zrovna takovou fanatickou nešikovnost, jakou

vytklo protikatolickým igaorantům „Čes. Slovo“.
Kdyby se odvážil tak drze lhát a štvát proti víře

knuly ústa na několik týdnů. Ovšem že noza
pomněl Sonntag přitom vyhoditi katolíky z ná
roda. Tak se provádí očista.

Medorní věda proti vědě. Přireferátuv „Přehledu“ o Dějinách vývojových theorií v bio
logii XIX, století“ podotýká učenec dr. E. Baták
významně: „OHaeckelovi informuje Rádl českou
veřejnost v podrobač, jsk jsem činíval já a sač

jsemsbýva) hrubé napadán a pojednání o Haeckelovi mi redaktor ani jedné z učitelských revní

nechtěl otisknontí se strachu, še by oslabil bnatí
— protiklerikální, jemuž jsou a nás všecky zbraně
dobré.)“ "a

Volnomyšlenkářské schůze dra
Bartoška v Přibyslavi.

Dne 3.duboa t.r. konala v Přibyslavi „Volná
Myšlenka“ dvě veřejné schůze (odpolednea večer),
na kterých přednášel předák „V. M.“ dr. Bartošek
o poměru moderního člověka k náboženatví. Schůzí
ee súčastnili blavně sociální demokraté, židé a po
krokáři a pak několik křest. sociálů. Odpoledne
se dr. Bartošek chlubil, že žádný kučr nepřijde
proti němu hájit náboženství, večer všsk ostře se
střetl s kaplanem z České Bělé vlp. Jos. Tužínem.

Aby veřejnost posnala chatrné náboženské
vzdělání a nedůslednost dra Bartoška, uvádíme
z debaty dra Bartoška a vlp. Tušína, která a na
pětím všech přítomných byla sledována, aspoň
něco: Úcta v Boha (v bohy) prý je zvykem po
vatalým z úcty k zemřelým předkům a z os0b:
vání přírodních sil. — Když dru Bartoškovi do
kázáno bylo, že nemůže být pouhým zvykem, co

věků, dovolával 8e buddhismu jako náboženství,
které prý nemá ami dohů ani modlitby. To by měl
přece dr. Bartošek jako předák „V. M.“ znáti, že
původní buddhismus byl pouhou filonofií (vlastně
jen filosofickým pokasem) a ne náboženstvím, jak
dokazují znalci buddbismu: Siebeck: „Religions
filosotie“, F. J. Ščerbatskoj ve spise: „Teoria po
snanis i logika po učeniu pozdnejších buddbistóv“,
dr. J. Silbernagl ve spise: „Der Buddhismus nách
seiner Entstebuog“ atd. Této filosofii, aby se mobla
ujmouti, nasazena zavedením guasikultu maska ná
boženská, a tu hned buddhismus předkládal svým
vyznavačům víra a kult nejen bohů, ale i polo
bohů, různých Boddhů, Bodhisatvů atd., a toi
tam, kde jest jeho kolébka: na jihu. A že by
buddhisté neznali modlitby? Nejenom se horlivě
modlí, ale 6 mlýnky moďdlicína bystřinách stavějí.

Náboženství prý mravně nevyhovuje, v ná
boženství (rozuměj katolickém) jde o poměr pouze
člověka k člověku, náboženství jen naznačuje, jaký
by měl býti člověk atd. Jest viděti, že zapomněl
dr. Bartošek již i desatero Božích přikázaní, kde
sřejmě 8e ukazuje především ná poměr člověka
k Bohaa kde se jen nenaznačuje, jakým by měl
člověk být, sle přímo poroučí. A že náboženství
„mravně nevyhovaje“ volným myalitelům, velice

radí věříme, protože oni potřebují morálka poholnější.
A co to je vlastoě náboženství ? Stále jen říkal,

co náboženství není, ale co náboženství jest, ne
věděl.— Ve víře záleší dle dra Bartoška na tom,
co (?) věříme. Inu, kdo neuznává vůbec autoritu,
tomu nemůže především záležeti na věrohodnosti
někoho. — Že v bibli jsou nesrovnalosti s vádou
a" hamanitou, snažil se dokázat Dašestidenní a aa
slovech Ježíše Krista: „Chudé budete míti vědy
8 Bebon.“ To prý myslil tím Kristus, že musí
existovat vždy lidé chudobní (!7). Když vytknato
bylo dru B., že v hexahemeru dem v původním
hebrejském jóm a řeckém hemera znamená nejen
den, ale i obmezenou dobu, tu tvrdil, še v bibli
míněn tím přece jen den (24 hodin). To patrně
„V. M.“ má patent na výklad bible.

Směšným bylo tvrzení dra B., že v mládí
avém velmi věřil a zbožným byl. Byla to mrasivá
sprcha, když vip. Tažín se mu představil jsko
kollega z gymnasia, který zná ze studentských
dob jeho „nábožnost“; ani se dr. Bartošek k vlp.
Tužínovi blásit nechtěl.

Charakteristickým pro voloého myslitele bylo
vyjádření se dra B., še vůle lidská není úplně
avobodná. Prosím, tohle řekne volný myslitel (dle
18. monistického pravidla, přijatého na sjezdu „Y.
M." v Římě 1904). A tihle lidé potom vytýkají
katol. církvi, že obmesuje svobodu myšlení! Kde
zůstela logika „V. M.“? To ta tupená církev jest
mnohem volnější, hlásajíc svobodu vůle, byť i ke
zlému nakloněné. A proč „V. M.“ dává stanovy
a předpisy svým přívržencům? Vždyť nemobou
dle nich jednati, nemajíce svobody vůle! Proč
bnal dr. Bartošeksvého odpůrce před porotu?
Vědyť ten člověk nemohl za to, co napsal, poně
vadě dis dra Bartoška neměl svobodnou vůli!

Aotoritu zavrhoval dr. B. úplně. Když pak
mu bylo dokázáno, že bez autority není společnost
myslitelna, že by nevyhovovala nikterak svému
účelu a když tázán byl, jak si tedy předatavuje
společnost bez satority, tu se porazil dr. B. sám,
řka, šeby nebylo představenéhoc společnosti,nýbrá
jen správce. (A je aprávce bos autority myslitelný ?)

Člověk prý v osobního Boha nověří, nýbrž
má jen představu Boha. Vip. Tašín, obrátiv se
k soc. demokratům, praví, že ač mnoho jeat pří
tomno odpůrců náboženství, kolik je přítom2otěch,
kteř by v osobního Boha nevěřili? — Nastalo
trapné ticho.

Zajímavým je, že nezná dr. Bartošek nejen
počátky církve, ale ani začátky socialismu, ač ně
kolikráte pravil: „My socialisté . . “ Jako prý
dělnické hnutí povatalo rosbíjením strojů, vspourou
atd., tak počala prý podobně revolučně 1 církev.



To by si přece měl
dějeprava sa 1 K,
aspoň tolik, co dolní

Volní myslitelé prý nikoho nezesměšňují a
fesvědčení jiného (dle dr. B.) se nedotýkají! 17

Nože být větěl lži a ironie? Psaní „V. Myšlenky“
jest jediným řetězem drzého výsměchu, tapení a
nesbedných jíslivostí proti lidem věřícím. Volal
myslitelé prý chtějí pomábati. Šiodá, že neřekl
dr. B., jak! Jel hospodářuítypomáhají jak ná
rodně? Kolik nemocnic založili a udržují, kolik
ústavů pro slepé, staré, smrzačené atd? Byla by
to zajímavá statistika|

O právech člověka počala mlavit teprve fran
"covsská revoluce !1? C.rkev je mrtvolná, církev zi
čeho neačinila pro ženu, stát vydržoje církev naši
atd. atd.—To jsou jemněkteré úryvkyse schůze

Přibrolaváké Podivno, jak nejosvícenější učenecdr. Bartošekprozrazoval úžasné vědecké trhliny
právé v příčině téch zjevů náboženských, o kte
rých nejčastěji mluví! Jak teprve asi vyblíší jebo
znalost jiných důležitých otázek vědeckých? Každý
myslící člověk vi nčiní úsudek, na jakých nověde
ckých a nelogických základech spočívá „V. M.“
Ovšem zášť je slepé. A tak i přívršenci „V, M.“
ve avó zášti ke katolické církví slepě i tém nej
větším nesmyslům věří. — Přibyslavská schůze
věsk přece mnohému otevřela oči. Byli to mnosí
naši nepřátelé, kteří rozcbázejíce se po ukončení
debaty (skoro do '/12. hod. v noci) uznávali, že
ten koplan měl přece jen pravdu.

Vzestup francouzské kultury.

„Až budou odbozena tíživá pouta klerika
lismu, až budou zahvápy církevnické ztraulé mrá
koty svétlem moderníto uměleckéhorozmachu,až
zdeptáne bude klerikální bydra, rdouslcí svobodu
myšlenky, pak čistá majestátní puesie vZDOSEBE
k borizontům, o niobž církovníci neměli ani tu
šení.“ Takové jest jádro pokrokářských frází, opa
kujicí se v různých variacích a toninách.

Nuže — Francie člápls „klorikální bydře“
na hlava. Teď tedy mohla scela svobodně doká
zeti, jek orlí křídla novodobého umění vyso00 86
vznesou, nejsou-li obtěžkána centem „spátečnicko
klerikálat“ přítěže. Ale volnomyšlenkářští plidimu
žici z části něco kalého svósti nedovedon a s části
ani nechtějí. V klerikálním středověku psal básně
největší básník světa Dante, nesmrtelný posta Pe
trarka atd. Bojará Paříž však odmítá těžká, šivná
arma umělookých myšlenek a má-li ae pobaviti
hudbou, stačí ji rozpustlilé odrhovačky, které fan
tují a brečí obyčejně fašinety. To jest ten vane
šený vzostup uměleckého cítění n lidu, který „byl
vyrván bescitoým spárům klerikálním.“

Chlubíme se, jaké sympatie k nám Francie
chová. Jak veliký počet banketů již byl uspořádán
v Prasek poctě francouzskýchhostí! A zatím ne
bylo přes všecku námabu docíleno ani tobo, aby
byla provedena Smetanova ueamrtelná „Prodaná
nevěsta“ v pařížaké opeře. V Čechách se horlivě
hrají francouzské vodnaté oplslé frašky; ale hrdá
Paříš přes všecku otiketní chválu českého amění
nechce sehráti opera, která byla přijata s nadše
ným potleskem v samé Americe a v jiných dale

kých Jopějnách,se rozmarsá Paříž „umě = baví, to

doorědění samy „Národní hey, které dne 10., píší:
„Program dvaadvaceti pařížských divadel a

opoaty kabaretů, cirků a variété, ješ oddávají seo dramatické produkci, je ubobý. Maeterlisek
měl pravdu, kdyš v rozmluvě s Brissonemvy
jádřil nepokrytě své zklamání z pařížského diva
delního světa. I kdo se nedívá na divadlo Jakona

chrán posvátného . vepošeného umění, domníváse přece, v centra kultury, jakýmje Paříš,
divadlo směřuje k vyšším, čistě lock eflám.
A zatím v celku nenalósá než sděděnou a přesnou
virtnoaitu, tradičionální dokonalost v ústavech
oficiálních, uměleckou sendací v ústavech sou

kromých, jež jsou v rakou umělců a„ojpovoněskvěle stylisovanou sprosloju v dlouhé sdbav
ních podniků, jejichž humor, styl, výprava nemají

než jeden známý„poločný cíl. Vedle toho mizítéměř umělecké snahy diradla Antoine, ideálnější
směr Odeonu, pokusy atre d' Art a snamenitá
monology některých kabaretů. Umělecká snaha je

výjimkou, Bensace, finaněpi úspěch, sděděná, mecky opakovaná virtuosita pravidlem ...
Pozoruhodná je invase (vpád) lebkóbo mě

meckého zboží . ., Kde jsou duby, kdy Wagner

TN německýumělec) nemohl se odvážit doe
„Veselá vdova“ (laciný německý bek

vabusujenadšení, koberely jsou Ao kaoěj
ších a nojhvubších : franco
upravených, novinářské kiosky prodávají haldu ně
meckých novia a illostrovaných i bumoristickýchčasopisů—a tak,satím00oficiálníkruhy(jako

iR nedáme neue) dávají na jevo avojipervniká do cie oparetta, fraška, ku
Hlustrace,žurnálstále úailněji... .

Oslková bilance umělecká je dosti chatrná,

,spon Maeterliackovyi jinýchpřekonal myatd. nemají té síly, aby y eslkový
-prouš,. jenžjde sa povrohní sensací, reklamou,

výdělkem. A nových pro

kámm.arMá

trokuje vklady 4*/,až 4'/,*/, dle výpovědi.

t

Hospodářská hlídka.
Ouřizení ústředny pre snšitkování

de
serské nařízení, v němž se prozatím dosti všeo
beoně vytyčnjí úkoly a práce její. Ústředna má
podávatídobrásdání,poučovatirolaíkyvotáskéch
zužitkování dobytka, poskytovati rady a právní
podporu ústavům pro sužitkování dobytka, orga
nisaci jatek, má míti vliv sa szřízování trhů úe
zřetelem na účelné cesty obchodu dobytkem, dále
dávati podnět k opatřením me podporu pojišťování
dobytka a konečně podporovati organisací opatřo
vání krmiv, jakož i kontroly krmiv a strojených
hnojiv.

Letošní osev Řepmív oblasti spolku
cukrorerníků východních lse odhadnoati při
blišněna 11926proti 11898 roku loňského. Bude
tedy letošní osev asi o 5 až 6 procent vyšší. O
bavy, že rolniotro vshledem na vyšší ceny řepy
bude letos Šmahem řepu sázeti s Žeosev stoupne
o 20—25 procent, te nespinily.

Výmos chovu dobytka B sávislý nadobrém zpeněžení mléka, aniž by všskcena mléka
nepoměrně se zvýšila, neboť městské obyvatelstvo
předražené mléko kupovati nemůže, nejsámožnější
vretvy vyjímaje. Cena mléka však uspokojí dobyt
káře jenom tenkráte, když dojnice aprávní výlohy
a píci přiměřeně mlókom speněší. To však je ne
možné, když sbírané mléko, podmáslí a srašené
mléko nemají nálešitého odbytu, jsk to bývá
svláště vlótě, kdyš s města snačná Část lidu stě
huje se na letní byty, poptávka po mléku a vý
robcích mlékařa ce monší, cony povážlivěkle
sají, odbyt vásne. Tovšechno činí mlékaření málo
výnosným v dobách, kdy měšťáci si stěžují Da
nemírné ceny mléka. Jaká tu pomoc? Zřídme u

nás družstva mléčná, jež by v městechA primyslových středištích a snad i lásaích zařízovala pro
dejny mléka po spůsoba našich trafik, kdež by se

prodávaly v drobném výčepa. Městské obyvatel
svo, zejména dělnictvo atřídy alonšící zajisté brzo
si navykuou snídat mléko,vjétě has'ti žízeň chlad
ným mlékem obíraným, kyselým, svačíti podmáslí
atd. Tek by se lidu opatřila velmi dobrá živina
laciné, mléku však v létě zajistil stálý a výhoda:
odbyt, a hospodář by s'chovu dobytka měl užite
tak značný, še by jistě počet dojoio svýbil a tím
i nedostatek masa částečně byl zmírněn. Taková
mlékařská družstva velice se osvědčila v Porýní.
Tam prodejny mléka všade se ujaly a dobře so
vyplácejí. Následajme dobrého příkladu.

Jistá ochrana proti hmyzu a nejla
cinější, neboť sic nestojí, je ochrana ptactva hmy

By, pliskyvýkony,pada, joe Porod, pěn., plisky, sýkory,Špaček, kos a drozdi, pěn

kavyatd. U . U moblipokojova š padndh,petrpme, aby je kdokolivzne joval neb pro

náslodoval, Řasás jim ničil a mláďata vybíral,
chraňme ptactvo před okřídlenými i neokřídlenými
škůdci, postarejme Bo o vhodué útulky v podobě
křovin a stromů a pak jistě hmyz nebude ničit
sady, pole, lesy a báje vaše. Edyt oživíme nivy
a luhy ptactvem, postaráme 80 nejlépe o vydataou
ochranu plodin před sábubou, ješ spůsobuje hmys,

' jakmile se rosmnoší.
Chov drůbeže a bolubů se nedaří,pakli

stále chovámetýž kmen. Neplodnosta různé cho
roby brzo znemofní chov. Aby se tomu předešlo,
musíme občas z cizích kmenů opatřiti si kohonta,
slepici, holubici, holuba, ovšem s kmene bezvad
ného téhož rázu a drahu. Ještě lépe učiní, kdož
ei opatří, pokudto možno, vejce k násadě a sám

vypěsu si dorost « cisíbo plemene. Na plemeno
i majívybírati mejrannějšíkuřata. V červnuvy mláďatajiž se sa chovméněhodí ksá

Zdáravé a čisté vejee velicedloahosů
stane ne kdyš jest volně a noeobalené
ulošeno Špičkou dolů v místnosti ohladné, člsté,
nepromrsavé, dobře větrané, ne příliš vlhké, v míš
je stálá teplota 4" C. Také v 10proc. roztoku vod
ního ukla uložená vajíčka zachovají se velice dlouho.

Odvar mladé pampelišky velicedobře
působí aa pravidelnost stolice, močení. Od
var mladých kóřakůfóčivě působí na játra, sle
zlau a zažívací i, ale -proděti te nebodí.

% příčia pedoých je se podlřění'naláta

jerevné látky znaky olospané+bráíuborové todě.
postroahají na studebouvodouprom
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+
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Knážské kolárky a náprsenky

Klatovaké — Pánské vesty —

Školský obzor.
Kde není ©„klerikalismua“ nouze.

Došel náz tento dopis: Dostal se mi doraky opisustavovovacího učit dekretu, vydaného ve Volími,
který zní: „Poněvadějste ve schůzi evang. ref. fillál
níhosboru vN. dne... v N. konanéprozatímním
učitelem evang reform. ly v N., v okres K.
právem veřejnosti dpatřbbě, řádáš byl zvolen a
povolání na základě oné volby Vám dané k sobě
přijal,i vysvědčenímdospělostiAd a dne...

seprokázak r c. tyjeví A ode“esení X proti potvrzen u žádué n
neučinila, aděluje Vám ouperintendencí dle $ 14Ď,
2. elrkevního zřísení ze dne9 pres. 1891 (f. 6.
r. 1892, část II., čís. 4.) potvrzení svého za pré
zatímního učitele ma svrchu jmenované Škole.

Saperintendeací naděje se do Vás, že ao
v povolání svém dále vzdělávat, důležité po
vinzosti své svědomitě plaiti, v ubcování křesian
ském, u věrnosti k císaři a v poolašemství zákonů
dobrý příklad dávati, neslušných sábav se cisitia
vůbec všeho se vystříhsti budete, což by ae
a vážnosti učitelského úřada nesrovoávalo. Báh
Vám žehnej a posilaj Vás u věrném úřadu Vašeho
konání ke cti a slávě Sr6, kprospěchu čírkvo akublsbuvlasti3

Kraaj. el bapecitondoacíčeská. (Podpio)van). |. VE a).
Není-liž to krásný, nábožností dýšící „kleri

kální“ dekret? Kdyby podobnédokroty vydávaly
c. k. okresní a zemská Školnírade, bylo by v po
krokových novinách jistě macho babnováno o skle
rikalisovaném Rakousku a protitekovým dekretům
v nejvyšší mířebrojeno. Srědomitimajitelé tako
vých eirkovních dekretů ve okutočnosti dle sloh
si svůj šivot vedou.

Měi jsem po mnohá léta příležitost. pozaati
domáčnosti rodin evang. augabarekého i reformo
vaného vysnání. V rodináchtěch jejich víra. je
vůdčí životní hrězdoo; tam najdeš církovních
spisů mnoho a horlivě se čítají.

Vědy bys ne v rodině zavděčil, kdybys za
hororu potapil neb pomluvil víru katolickou, ale
běda by ti bylo, kdybys nešetrně jesykom se otřel
o víru lutherskou neb kalvízskou. Katolíci nesa
stávají se svého náboženství tek horlivě, jako tito,
ačkoli mají tak činiti a nebáti se promluviti « ne
mají se dáti ovládati mylnými ohlelly na lidi a
ovět. V jisté augs. rodině nedovolilikatol. dítěti

v tom doměbydlicímo, ve prětajcínýchpabrohejvypůjčenou ku voty sv. čes ,
vydanou Dědictvím Maličkých v Hradci Králové.
Ubožátkomasilos knížkou vyléztisa půdus tam
ei ji tajně přečísti. To už je důkladná evangel.
horlivost!

Každý člen eraag. rodiny jehorlivým sa
stamcem svého vyznání, tedy i sym učitel, majitel
výše uvedeného dekrsta. Jedinou vada spot oroval
jsem u takových kolegů, vada chameleonskou.
V domácnosti a ve svém nitra chovají čev pravdě
dle sfov v dekreté uvedených, ale vystapujícevo
veřejnosti jsou mejvětšími pokrokáři, nerěrci a
smíšky vůči katolíkům a zvláště těm, kteří by
dali na jero, Ze se nemá a nesmí okatol. nábo
Šenství potopně mlaviti. Učitel-katolik jest praný

nežli jsoa učitelé jinověrei. Jak tito plaí, jsoaos
nstanovení na obecných čili katol. školách, školní
Kákon hledící k nábofensko-mrarné výchovůkatol.
dítek, jest otázkou jejích 'svědolní. učitele
reloritovaa.



€ nitru svém jsou nejborlivějšími eírkevníky, „kle
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svedají oko, aby epetjije. kdy pruské marky od
Gustara-Adolfa aneb jígýchspolků nad hraničními
borami vystrčí hlavičky, věnované ku podpoře ú

čalů výchovných a na E j=mačních. Často vychvalají Sii vlády Vilé
movy. Rozumějme dobře. Z toho vůskpříkladů si

nobeřme. .
Uěltelstvo čedkého úkol. okroga

úinlinMěského podává všem samosprávným
k podpisu petice na c. k. ministerstvo kulta a

váví, v níž vyslovuje přesvědčení, že školní
povinnost dítek je neslučitelná s vedlejším sa
dstaáním a že celých 8 let má býti vyplněno
Jenom vzděláním rozumovým a mravním, a šádá,
aby Ofnerův návrh zákona 0 dětských pracech

č ještě tím,že by ustanovenbyl dozor
kra r ové diti saměstnávajícímia še by poftickým úřadům bylo vyhraženo, rozhodovati 0

tom, které práce dětem škodí. Petice vypočítává,
která zaměstnání jsou dětem Škodliva a mají býti
sakázána, Jako sífkování, každé zaměstnání v pol
ním a lesním hospodářství, pasení bus a dobytka,
opatrování dětí a posluhy.

Jest jisto, že svláště elťkování, slušba a za

EE dětí mesi takovými dospělými lidmi,v jednáníafečecdhneamějíbrátiaa to o
hleda, že mají mezi sebou také nedospělé děti, působí
velikou člkodu na tělesný i doševní vývoj dětí a
byloby velicesáslušno,- se léto věciodp
snehlo. Že by věnk také děti, které busy pasou,
braly tim nebezpečnou škoda na těle, bude snad
přece trochu přehLáno. Musí se však také brátí
obled na poměry. Kteří rodiče právě na venkově
poličekého okresu při nynějších obtížných pomě
rech životních u dělolka i zemědélce mohou si
toho dopřáti, aby svých dítek k žádnému vedlej

šínu más epoušívali? Saadno jest něcožádati, ale nesnadno jest při palčivé Inf krisi
nelésti reálaou cesta k uskutečnění zdravé ná
pravy, jež by provpěla všestranně Kde psuuje

Hlišaá bída, kde děti cítí hlad, tam se nedá o
braten roky všecko změnití. Pouhá žádost ns
směna jest pomocí velice lacinon. Proto soudíme,
že dokud tyto poměry nebudou směněny, nedá se
posbým zákazem saměstnárání dítka v práciod
straniti, a z té příčiny že potíce nenalezné asi

aoho přízaé po venkově. Místo žádaného dospru
. mý-li jiš nějaký sákon pro rodiče býti.

k tby našem mínéní lépe upraviti zákog o

peěněl náleží péče „ptco vshledamk flo, a vydbevání dítětevůhjec, neboťjsou tu moghé
věci, které ještě více nežli těžší práce tělesná dí
těti v tělesném i duševním vývoji škodí, jako ne
pořádný Sivot rodičů. V mravním ohledu však
všecka ta přání v petici vyslovená málo by po
mábale, dokud budé dovoleno brojíti proti vší au
toritě, proti úctě k Bohu, proti praktickému vyko
návání oáboženství u školní mládeže a dokud osten
jativné ne bude ukagovati porášnost k ženství.

Proto mravní úpadek i umládežeje- větší,
poměvadš těchto věcí přibývá. Mimochédem podo
týkáme, že mesi zaměsšnání, která dětí provýdělek
konají, jim tělesně, sařazuě s intellektualně škodí,
a jichš pravidelná denní doba pracovní trvá nej

* onóně hodinu (!), počítají pp. učitelé také mini
etrování a šlapání měcbů!!

O úlovách pre žáky v docházce
Školní. Právě tento měsíc jest doba, kdy rodi
čové hlásí ee pro dítky své o úlevu v návštěvě
školy pro letní a podzimní dobu.

Kdyby tak ti páni řídící učitelé pověděli
pravdu, jak rodičové přicházejí 6e hlásit o úlevy
svým dětem, zůstala by veřejnost překvapena vý
sledkem tím a vídělo by se, Še všecky ty pro
testy, všechy ty ochůse, kde mlaveno bylo, že lid

„přeje ci úplné školoí dochásky do čtrnácti let,
aneb d y SKolal dělit doby, jsou úplným

a pro veřejnost, že to činí pouze ti,kteřínemají, nab tí, kteří námošaostí vyajkají a
dítky své si dají dále vzdělati, aneb tací, kteří
soublasití s celkem musí, ač po straně mluví jinak.

Vidělijsme nejednohorolníka,agrárníka,že
kdyš přečetl článek, jak ma schůzi, táboru, bylo

jváno, aby návštěva Školy zůstala úploá do
čtrnácti let, a nepříliš moderním protestem časo
odložil a sepříliš lichotivé o řečnícioh se vyjádřil.
Malo nadšení by ti páni řečníci ztěch echůzí byli,
kdyby slyšeli posudek úplný venkovského lidu o
návětévě školy.

Pověsmesi pojprve, které díté má nárok na
úleva? Tu odpovídáme Hůským zákonem so

1 Mác7 1888$ 21.:a -obsanýchmajínedětempaven
kově a dětem nemajetných obyvatelů po m :
a městečkách po akončeném šestiletém do Škýly

dl pa žádost rodičů anebo jich zástapců z dů' -úlevy v míře pra

4 2vobi . skennnDOK ZPU:
na npou polodenní,ažebo na vyučování

“P
děti navštěvovaly , ami,jaké

brž vsákoněatojí, še po skoačeném Šesti

i

Různě ne ty úlevy ne mnobýchškoléch prak

kte a také potom die toho se Proáděj Ne0

aodtv u Ú A munll
ehodíti ještě po 14 letech do školya tím prásdný

čas ten, který B jimpookytní v úlevě, musilby se nabraditi Hlernívěk příčina, pro kterou
ee úlevy povoliti mechtí, jest ta, že by maobé
vyšší třídy zůstaly v létě prázdná.

Úleva se však povoliti masí, jestliže žák
chodi plných6 let do koly. V případě tomto

rozhodla vědy zemská úkolsí rada přísnivě ve
prospěch žadatele.

Žádosti o úlevy podává hromadoč v někte
cých okresich správce koly, v jiných okresích
místní školní rady, dle obvyklosti v tom kterém
obrose zavládnuvší.

Někteří páni lídísí nechtějí o úlevách ani
nlyšeti; obávají se, že vyšší třídy budou prázdné,
neboť © jedné třídě v době úlev byli tři žáci.

Lid dnešního dae čeké na sebe skrovnější
pracovní sila a proto mu jest vítaným | ten žá
ček, který dosáhne úlovy v docházce školní. Ne
chce-li pan řídící navrhoouti k úlevě žáka, který
ploých šest roků doškoly chodí, mají rodiče právo
sami podati si žádost k okresní školní radě. Při
žádostí o úlevu nehledí še ani na snámky, ani jak
žák školu navštěvoval, nýbrž i plných šest let
chodil do Škvly. TakBe mejí věci dle pravdy,
kterou jest marno skrývati. li se svíselným
nesnázím « úleráky předejíti, potřebí jest hledati
cesty nové. Učitel.

Literatura.
Kešile šťastného člověka. Pestré obrasy

se života konvertitova od A. M. bar. Lůttwitze.
Přelož. Gisela braběnka Silva-Teroucová. V Prase,
Oyrillo-Method. koibkapectví G. Franci 1910.Cena
LK 40 b. — Zajímavým zjevem literárním juou
apisy obrácenců na víru katolickou. Z pravidla nám
připadají tito spisovatelé, píšíce, jakoby slate ukra
fovali, med podávali, lék stlivý vlévali v duši tou
žíci. Čí neví tomu tak při četbě konvertitů jako
byl na př. Manning, Newmag, Veith, Ida hraběska
Hahn-Habnová, nejposléze Alb. von Ruville? K vý
boroým spisovatelům konvertitům se druší i A.M.
baron Lůttwitz avedevým spisem. Těch šedesát
kapitoiek koiby jeho: Východslance na boře Rigi,
Paříž ve válce, po válce, v míru, Ženy,K čemu se
dávají hostiny, Vojsko, Kommona a kulturní boj,
Řím, Vesuv, Monte Carlo, Zášť proti olrkvi, Špa
pěly, V harému odkrývá nám sákulisí vysoké di

Jomecie a vznešeného pvěta, vedu nás v místa

bídy a pláče způsobem úobvatným. PH četbě jako
bychom se spisovatelem v jedna duši splynuli,
pajezpuvše us konec „Košili šťastaóho“, sa níš sa
spisovatelem konáme výpravu po Německu, Eo
kousku, Francii, Italii . . . . ba až do Tangaru
v Africe, neradi opouštíme průvodoe, jenš tak
duchapině všade nás provází. Záslužným překladem
svým, hraběnka Gisele Silva-Taroucová rosmnošila
nečetný kruh českých spisovatelů šlechticů. Doo
fáme, že opětně se jménem jejím se potkáme na
poli literárním.

Nákladem V.Kotrby vPraze. J. Spillmann: V říší chrysanthem. s japonského
života. Seš. 9. a 4. po 30 hal. — Český jinoch.
Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V. Můlier.
Roč. XV., čís. 3.—6. Ročně deset čísel za 1 K.
— Rádce duchovní. Časopis kněžetva českoslovan
stého. 1ídí F. Vaněček. Seš. 2.—b. Vychází mě

uíčně sa roční předplatné 8 K. — Zábavy večerní.Řídí Em. Žák. Roč. 81. čís. 1. Punto. Povídka ze
života venkovského. Nepsel Fit. Čech.Cena 90 b.
— Homiletická knibovos. Pořádá F. Vaněk. Sv. 13.,
seš. 2.—6. obsahují řeči nedělní a ováteční. Napesi
E. Žák. Sešit za 50 bal.

Z nakladatelství J. R. Vilímka. Vílí
kovy místopisné mapy zemí korany české. List 3.
podáváokolí Praby, list4. Rakovník-Kladoo-Berouu,
5 Nymburk-Kolin-Hora Kutná. Mepy jsou velmi
stetelné a podrobaé a ko každému listu přidáno
jest kovové měřítko, jímě lze zjistiti každou vzdá
lenost s velkou přesností. Jednotlivý list stojí 60 h.
— Za dnů komety. Román H. G. Wellse. Sešit 1.
za 90h. — Vilímkovy Humoristické knihovny
řada III. F. Vever: Bezdýmný prach. Seš. 16.-20.
po 8C hal. — Malý čtenář. Časopis pro školní
mládež. Pořádají G. Smetana a F. Procházka.
Roč, 99., čís. 12.—14. Řočně 20 čísel sa 2 K.

Nákladem benediktinské knih
v Brmě. Náš Domov. Nejlacinější obráskový
síčaíkpro lid. Řídí J. Vévoda. Roč. předplatné
4 K. Obror. Roč. 95., seš. 4. Pořádají F. Dohnal
a L. Tomášek. Předplácejí te ročně 4 K.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaaěk. Z nakladatelství R. Řuppa vPelhřimově.

méně o 10 čí

hoka F. Jirásko. „ 17., čís.42. Obsabuje.25
M dědějejeh cha 14; přílešitost

3 Vyeků rve rgcav Oloadšků hliákac List,kajelickéhosto
dentstva úeakosloranského. Vychácí měsíčně kromě

pro stadující 2 K. Náklad
mické brass u. em Coské ligy akade

e bratříčkovi. ZG. af Geljerstama
přeložil K. Vetter. M a výkrěka světe
Hteratař sv. IL Sešit 12 a 13.po 18 hal.
kladem B. Melichara v Hradci Kůl. !

Časopis esperantistů. BohemaRevuoEo
raptista. . IV.,seš. 1. a 2 po 90 hal. Vychází

10krát ročně. Řídí Ed. Klihol. Předplatné (ročně
6e ns ad

resu: „ ls Čes. 
Ditrickáva © s esperantistů v Praze II.-209A,

Apoštelát av. Cyrilla a Methoda pod
ochranou bl. Panny Marie. Spolek Apoštolát av.
Crrilla a Mothoda vztahoje činoost erou ku všem
národům Sluvanským, chápe se díle, aby podával
v tomto svém novém listě, pokud možná, úplný
přehled o nábožen. životě a o církevních otázkách
všecb větví slovanských, především o misijsích
katolických úspěších a o unionistickém hnutí mezi
Sloraný. Časopis tento řídi dr. C. Stojan s A. Jaápk.
Roč. L, čís. 3. a 4. Vychází měsíčně v Kroměříž!
na Mor. za roč. předplatné 1:6 K.

Torguemada. | Španělské drama 1 doby
Ferdinanda katolického o třech jednáních. Napeal
Jan K. Menšl Orlický. Nákl, vlastojm v Prase-II.,
Naplavní al. 11. Cena 1 K.

Ve službách Královny. Věstník mariau
ských drožla českých. Ročájk III, číslo 1. Řídí
P. Fr. Žák T. J. Nákladem Marianské dražin
mužů a jipochů v Praze. Vycbásí čtyřikrátdo mk
Předplatné na celý rok 1:50 E, s přílohou pr.
kněze a ředitele 2 K. Admin. v Prase, Ječná ul. 20

> Modlisea drei —. modlitebníkoiha,třetí rozmnožepé vydáni.Upravil prelát dr. J. Sedlák.
Vázaný výtisk 150 K, ve vazbě kožené se zlatou
ořískou 830 K. Třetí, pozměněné vydání tétomo
dlitební kulšky svěděl o její oblibě, k jest
velmí praktická a úhlednď. Nákladem kníž. arcib.
knihtiskárny v Praze IV. ©

Seraflnské květy. Časopis torciářůčesko
slovanských. Roč. 9., čís. 6. Vychásí měsíčně. Po
řádá P. J. Rubringer. Administrace v Olomouci.

Lectures francais: s. Řídí dr.Ad.Mikousek,
prof. v Jičíně. Vychásí 1. a 16. každý měsíc, výjína
prázdniny. Moč. I., čís. 11.—18. Stojí ročně 4 K.

Užitečný rádee, illustrovanýlist, věnovaný
praktickým zájmům našeho venkovského lidu. Rídí
J. Zumr. Číslo 4 překvapuje svojí bohatostí jak
obsahu tak obrázků. Celoroční předplatné 2-40 K.
Vychází měsíčně v Cbradimi.

Sociální besídka.
Nepoměrný vzrůst byrokratismu v Ra

kousku. „Nešinec“ píše:V r. 1828 bylo v ze
mích dnešního Předlitavska, jež měly tehdy
15,655.000 obyvatel, 7712 úředníků státních a
35.619 jiných státních ařízenoů. Připadl tedy
jeden státní zřízenec na 360 obyvatel. Dnes je
v těchto zemích 26 milionů obyvatel a600.000
úředníků a sřísenců státních, tak že na každých
52 obyvatel připadá jeden státní sřízenec. Za
deset let od r. 1890 do r. 1900 vzrostl počet
osob ve státní službě postavených z 263.544 na
394.978, tedy o 71.430 osob či o 27 procent.
Počet obyvatelstva vzrostl s 28,895.000 na
26,150.000, tedy o 2,266.000 čili o 94 procenta.
Tedy vzrůst úřednictvastátního je třikrátetak
veliký jako vzrůst obyvatelstva. Roční výdaj
Da pense pro státní zřízeace vgrostl v těchto
10 letech z 84,700.000 K na 57,700.000 K a
dnes v r. 1910 činí potřeba na pense státních
ařísenců 91,600.000 K. Vzrůst přímo zarážející,
a.v tomto obnosu nejsou ještě pease zřísenců
železničních. Uvašme, že máme dnes v Ra
kousku 600.000 samostatných | živnostníků,
360000 obchodníků a oa 2 miliony samostat
ných rolníků 500.000 etátních zřísenců. Není
to sjev sociálně přímo zarážející? A to jsou
jen státní zřízenci! Kdyby se připočetli úřed
nici a sřísenci zemětí, okresní, obecní atd.,
mohli bychom fici, že co do zaměstnání máme
1 třetinu dělolků, 1 třetinu samostatných ho
spodářů a I třetinu úředníků a zřízonců, ktéré
2 třetiny prodoktivně pracujících masl daněmi
a dávkami vydršovati. Není v tom nebespe
čenství, že v našem hospodářském životě po
tlačeny budou biologické zákony hospodář
ského živote? Víme dobře, že je mesi úřed
níky mnoho sdatných lidí, víme, žeje celévrstvy úředníků, jejichě výkonnost je veli „ale
vzdor tomu přece jen tane nám ne mysli výrok

0:,esi 100úředníkyje
20 velmi gobypných,50 prostředních u 30 de
schopných pracovníků. V tom je právě te
kletba byrokratismu, té „psavé“ gprávy, že 70

11 i konaltalk=
£ n . .

sejí s.aahou yléci těch 30 procentneschopných.

aš blbe pěsab6řednictvo nepůsobí. Jen W,kdo Šli z nitěního

pps a lásky k úřadům, odolají svodům, abybolávili.;Apok,jpémecelé nců,
PO
svědomitý úředník, svláště teobnik, vám řekne,



že ee dělá, aby se sdálo, že ge něco důlá. To
právě nejlépe 6e ukazuje a drah. Po sostátnění
Zelezničních dílen stenčila 00 výkonnost dílen
šelezničních o 85 procent. Počet nemocenských
dnů o jednoho zřízence stoupl ze 14 na 28
v jednom roce! I semi dělníci vi otěžojí na
bujlcí marodérství. — Potud „Našínec“. Té
žeme se, s jakou asi chotí budou pracovatí
pro blaho celku soc. demokraté ve státě bu
douonosti, když se s nich nyní přiblásílo dvakrát
tolik marodérů než dřív, kdy eimulantství tolik
sp nevyplácelo? Jisto jest, že osvícení úředníci
sami velice žehrají, co všecko musl vykonati
sa neschopné a liknavé protekolomářské děti.
Hořejší číslice zaslouží co nejširší pozornosti|

Českoslovanská záložna Vraze
Spálená ul. 0. ©.

přijímá
wklady ss 11,“, úrokbesvýpovědí,

« 449/4 630denní výpovědí,
„ 4%, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
a hodných dmínek,zápůjčky 7,udává©kupeje=

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošnímélisty pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisí Jednoty záložen.

Založeno r. 1860.

Vyznamenánstátní medaili. “

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílnapasířskéKarla Zavadila
v Hradel Králové č. 88.

k uhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od n 
jednodntšího do nejakvostněj

šího provedení, v kašdém
vzorku a ryso církevním slohu.

Vle přesně, čistě a důkladně
ahotovoje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čimš umožněno
mi dodati vejedůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Milostí roride
vány.

Mešní nádoby 1 ohni
zlatím za ceny ve levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rycLle, řádně a
levně vyřizují. u

Vše zasílám jen posvěcené.) j

v ruspošty, i
hotovésbošío ánra franko
se ználou.

Chudším kostelem možnosplácet bez přirážek.
PR* Sta odporučeníačestnýchuznánípo ruce.

Prosímveledůstojnéduchovenstvoo laskavouM
6 důvěruzávodudomácímu.

ení
Spoikům doporučylrychlé = levnéproved

== Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkandeř.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 92. Cena pouze 8 hal

===

tiskárna v Hradoi Králové.

všech druhů od nejjednodušších do nejbobatších.

Křesla
pro nemocné t. av. spací, dále křesla kožená, zvlášt

umělecky provedená (bez konkuresče).

Soubory
Hprta+m věechdrahů a slohů. 44h

Matrace
pérové, dále třídílné žiněné, afrikové z dřevité vlny.

Slamníky
prošívané,trvanlivé. +444

Rolety
patentní, samočinné, s výšivkami, rolety hladké

obyčejné,

HtýHoh

p
Ai
X

:
X

Písemné objednávky se pečlivě a správně vyřídí.
v ,

Jos, Thoř, Hradec Král

i soukenník
x v Rychnově nad Kněžnoux

K n druhůpravých
vlněných látek .

« zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhůvele

dobu více než třicetiletého působení.

$ Učiňte, prosím, malou objednávku na
Velejemné látky na teláry.

1) Též na splátky bez zvýšení con!

Joset Šosef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

vemstvu a mi. patrooátním úřadům k opravování
a přezlacování

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čletě uměleckém.

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race © bronzová

Veškeré věci se zárukou přesněřemeslněprovedeně.

KG6DX ČBI X ESI XCBDXCBDX

zasílá na požádání vždy x

% své vlastní výroby, jákož i tu- i cizo

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

zkoušku.

XG6 CSBX683XCSDXCSB

v Pardubicích,

oltářů, kazatelen, křížových cest

zlacení píama a růsných předmětů venku ne nale

Plány a rozpočty nhotovoji úplně bozplstně a

státní medaile z výstavy v Pardubicích.ObjednávkyvyřídíBiskupská lové. |VO
Doporučujeme
...

Ceny velice mírné.

Š Jan Horák, *“ Jan Horák,

dle roční Sony kollekci

x eluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

doporučuje závod ovůj veledůstojnému ducho

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

zajících za cemy mírné. — Taktéž dodávám „celá

k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktóš

UY> Závod založen r. 1808. "B

W
Usa hodnější

kapnípramze©Pyrhtárámo Ve 06

koslal, paramenlů
SroErzn Bíba, baretmí ve v

závoduv Čechách, © a k. dvorního no

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

k výběru nan spočty, tsorys botoré zboí

Adresování vždy doslovné se vyprošuje. M

dlanší nábytek,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

v továrně fy.

KV,Sluherský, Kradac Králové,

rare Votruba,. „odborný

závod pokrývačský

vHradciKrálové,
fil. v KOSTELCI n. Orl.

Doporučuje všem P. T. stavitelům a majitelům.
domů ku provedení i opravě všech atávajících
krytin, -jako jsou: břidlice přírodní i pat.
Eternit, obyč. i glas., kurky, dřevocement,
lepenka, isolace stěn, vlhkých bytů a podlah.

Veškeré matorinlie dodávám
a úětuji v conách továrních.:

FRANT. VOTRUBA,
závod pokrývačský s asfaitéraký v Hradci Král.

Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v ci Králové ověřilo mne dodávati

vá přírodní vína k obětem mše sv.
vám pak a zasílám v soudkách od

25litrůvýše:Lissánská,aherskáa rakouská
vínaza 1 litrpo60,'68,72,80,90hal.a“

* výše Iranko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

a"

Žádejte obšírné cenníky.
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Sociální úkol vědy a industrig.
Esperantsky nepsal profesor Dombrowski, přeložil Ka.

Pročsi vážíme vědy? Poněvaděbledá u.
— Proč oastimeindustrii (vynalézavost)?
pátrá na základě vědy po vynálezech učítečných a
nutných našemu životu.

Hledsjíc pravdu dochází věda různých vý
sledkův. Někdy aejde pravdu nebo mapoňcestu ku
pravdě, někdy nenalezne ničeho a tu musí svo
lsti: Igavramus (Nevíme).

Slavný vědec Duboia-Reymoad při jistých vě
deckých otázkách nejen bez ostycha říkával:

| „igmoramus, novíme“, nýbrž i dodával: „Igmora
bimmne.zebademe nikdy vědětí.“

Zda jest to v pořádku? Odpověď závisí tu
od jiné otázky: Zda člověk jest schopen vyavětliti
každou zábadu; zda se mu někdy podaří přesně
rozluštiti všecky otázky sáboženské, filosofické a
vědecké a zda ce bude moci tím spůsobem po
mocí vědy státi vševědsucím a pomocí vymaléza
vosti všemohoucím?

Zda v to můžeme věřiti a donfati ?
Jest to zvláštním sjerem! V naší době, kdy

tak bojí nevěra v pravdy náboženské, jest dosti
uadšenců, kteří naprosto věří ve vědua čekají od
ní všemolné zázraky, ano j Demo.nosti.

Jako malý skoptik (pochyborač) nemohu seu
hlasiti s jejich věrou ami s jejich příliš nadšenými
nadějemi. Nepopírámzajisté, še sociální úkol jak
vědy tek indnatrie, velký ji$ dnes, světší se tím
vlee v budoucnu; mež 6 drahé strany jsem ai na
prosto jist, še se ami vědě ani iodastrii nepodaří

"Toto přesvědčenísvé odůvodňají takto:
Jen při dvou předpokladech bylo by lze vě

hti, že věda jednou dovede vysvětliti každou zá
badu: buď jest počet záhad ve světěkoneáný,nebo
jest nekonečný. Z obou předpokladů následuje Fada
různých logických podmínek, o něž víra ve vše
mohoucnost vědy nutně se musí opříti, aby ne
byla nelogickou.

Nuže — skoumejec oba svrchu uvedené
předpoklady !

Je-li počet záhad vědou Jadtiteloých konečnýa nestává-li jiných záhad Jidské moudrosti nedo
stapných, tebdá víra, že věda může každou sábadu
skatečně objaeniti, neodporuje logice, ačna druhé
straně není tu přece absolutní jistoty.

Neodporuje logice, pravím, nebot konečo

počet všdy dá so vyčerpati, tímap pokračuje-lito vyčerpávání s velkou rychlostí. Není tu však
absolutní jistoty, naboť nikdo dosud nedokázal, a
zdá ae mi, nikdy nedokáže, že počet záhad ve
světě by se 2 důvodu konečnosti umenšoval. Na
opak, každá rozluštěná otázka plodí sta nových
nerogluštěných. To praví vědci všdy upřímně do
znávali a také dues doznávají.

Ostatně, i kdyby někdy věda došla svého
ole a vysvětlila každou záhadu, tím by ještě ne
tmisel rozdíl mesi vědou botovou a vědou teprve
se tvořící. ©

Každá věds by se tu stale mrtvou snůškou
starých pravd, všecek zájem o vědu by zmisol.

Věda sama dnes tolik vážená pro svou ži
votnost, stavši se vyachlou m šádnou moudrost
by k sobě nevábila, žádného ní by nedovedla
tdechnouti. Naši evropští učenci podobali by so
čínským mandarinům, neboť nemobonce objeviti
nějakou novou pravdu, měli by na starosti pouze
nudné skoušení znuděných žákův.

Sociální úkol vědy a vědecké industrie byl
by skončen a tím by také skoučil úkollidstva sa
mého. Již by ho nebylo třeba na zemi, bylo by
tenžitečno, akoačilo by své poslání.

Proto víra, že věda rosluští každou otásku
1 objasní kuždom záhadu, není ničím jiným, než
Regací (popřením) nekonečného historického po
roku a ohlášeným koncem světa.

Přikročme nyní k druhému předpokladu.
Dejeetomu,žepočetpravdjestnekonečný.

s toho másledu e? Především toto: abychom
l věřiti v objssnění všech tajemství

klady. Buďpůjde vědeckýpokrok v před4me.y. jde pokrok v před «ne
onečaou rychlostí tcho se lidská moudrost s
hopnosti nekonečně zvětší. Nebeť dosíci cile

v vekocečné řadě pravd při obyčejných konečných
lidských schopnostech jest naprosto nem žno. Vě
řiti opaka bylo by odporovati logice a sledovati
scela pevědeckouzásadu: Credo, gaia absurdum.
Proto naše druhá praemisgs (návěst) vede nás
k jednomu ze drou sorých postulátův (požadavků),
týkajících se nejprvé nexonečně rychlého postupu
pokroku, neb za druhé nekoaečného aosllení lid
ských schopností. Možuust jejich všsk vědecky do
kázati nelze. Tu Ixe pouze v ně věřiti.

Tim způsobem víra ve vědecké objasnéní
všoch tajematví jest založena ne na vědé, nýbrž
na nové víře, a tak povatává Jakásí víra drché
mocnosti. čtverečná. V obyčejné mlnvě takový
drah víry jmennjeme sněním Čili fantasií ....
„NěJa Jules Verme“.

Zajisté může věda vznésti se velmí vysoko.
Ku svému vzletu však noužívá ajkdy cizích křídel
fantasie. Vzletí-í, čiví tak pomocí dvouvlastních
perotí, s nicbě jednou jest logika, drobyu pak do
kázaná fakta. Proto pravá věda jest nepřítelkou
fantasie, cení pouze práci, jc-lí spojena se sva
tostí, jako v osobě sv. Tomáše jguinského; ons
takó váší sj pomoci a nebes, aji přav u pokoru
jako základní lidskou etnost, povgbozující pocitem
nedostatečnosti k dokonalosti y a vědy větší.

Mluvě otomto předmětě, alávnýraský Alosof
VI. Solovjev neváhal dozuati, še! pýcha jest první
příčinou, proč člověk se nestává: padělovékeom, na

| opak pokora jest první toho úkou. Pročež
tíci, še geniáinost natí člověka taby byl pokor
ným, znamená, že goniálnost ukládá člověku po
vinpost, aby 8e stal nadělověkeje. Z té příčiny
žádný pravý vědce nečiní z vědý modla, ani ce

před Velkým Nesnámým a netroufi si popirati
pravd náboženských, které svoď povahou oáprosto
převyšají lidskou moudrost a její vědu.

Védec věří, še člověku Ise zvítěsiti nad
svou etránkou fysickou w živočišnou, že Ise po
mocí industrie přemocí čRév.prostor 1síly přírody,
přece však, nechce-li býti fóuhýmanilkem, nemůže
věřiti v úplné vítěsství 6 tysických požadavků,
tim móně ve svou seumaterialisaci, odhmotoění.
Jea odbmotoča, nebyl by již člověkem. nýbrž něčím
nám naprosto nepochopitelným. Člověk přece ne
chce ztratiti svou Jidekou bytost; touží všdy býti
člověkem celým, majícím svou pravou duchovost
1 svou pravou bmotoost. Tonží jen, aby tyto obě
jeho vlastnosti byly dokonalé, neporušené a ne
smrtelné. Dokonalá dachovost natně sloučená 8 do
konalou hmotností čili tělesnosti — toť lidský
ideál. A tento ideál není vysměn. nýbrž v pravdě

Člověka Ježíše Krista. Jako člověk naprosto do
konalý přemohl největší lidskou nedokonalost —
smrt Be všemi jinými menšími vedokonalostmi a
svým vítězstvím připravil rovněž nám vítězství
nad amrií.

Dokonalá besesmríná lidakost jest ovšem již
nemožnou. Dokonalost ta však jest pro nás doša
žitelna po smrti, dík ne snad pravé vědě, nýbrů
pravé křesťanské víře, která jest dokonalým Spo
jením tří nerozlučně spojených principů, jež jsou:
1. absolutní fakt, jimž zjevena dokonalá osoba
s mrtvých vstavšího Bobočlověka Krista, 2. sbno
lutní zsalíbení, jímž lidatvu oznámena byla doko
nalá societa čili říše Boží a 3. absolutní problém
pracovati k vyplnění tobo zaslíbení přeroděním
svého života osobníbo a soojálního v duchu Kristově.

Z té příčiny máme apěti ku svému společ
nému ideálu ne ns základě pouhé lidská vědy,
nýbrž nejmondřejšího Slova Božského, ae svým
Učitelem a Spasitelem Kristem, který jest naše
pravá cesta, pravda a život. Jen v Něm a s Ním
můžeme nutně uspůsobiti se pro život věčný, nebo
přeroditi se ve člověka dokonalého. Bez Ného jest
to naprosto nemožno, neboť, jak Goetho již správně
naznačil, „strom vědy není stromem života“. Úkol
vědy a industrie v historickém Bobolidském pro
cesu není samostatným, nýbrž jen pomocným. Jak
věda tak indastrie mají pouse připravovatipod
mísky, aby konečný cíl tohoto Boholidakéhopro
osau, totiž říše Boží a naprosto dokonalá lidskost
se mobly na zemí uskutečnit.

ze ČbnovusČasové Úvahy.

o

Volné listy,
Posnámka %Masarykovu jubileu. Oslavy še

desátých narozenin Masarykových pomula do
znívají. Pokrokářští novináři suudali již prapory,
odstranili kytice a zhasili kadidlo. Nevytýkáme
jim, že proti svým životním zásadám působili
tolik novlnového hluku. pokrokářský člověk
jest sláb a podléhá společenským zvykům, byt
proti nim druhdy u povýšeného hlediska se
rozepisoval. Oč hlavně běží, jest to, že si p
čínali hrozně nekriticky, čímž okaté hřešili proti
nejpřednějšímau ©svéma přikázání. Duševní

Pepo! v nich byl tak veliký, že zapomaěli, žeasaryk přece jenom jest člověk, kteráž mí
nění mohoa zajisté sobě opatřiti i bez vyšší
matematiky. Oni, kteří tuk často horlí proti
každému aatoritářství, učinili z Masaryka au
toritau neprostou a neomylaou, oni, kteří tak
hezky mluvívají o klidném sebevědomí vyko
nané práce, křičeli do všecb úhlů světa a ne
tajili zlost proti těm, kteří hned noběželi se
klaněti.

Dáváme Masarykovi, co jest jeho. Jest
dachem vysoce vzdělaným, vyniká pronikavým
úsadkem, jest Aloscfem samostatné myslícím,
skrátka individualita jeho jest vynikající. Tím
však není řečeno, že nechybuje, že se nemýlí
a fe činnost jeho jest venkoncem blahodárná.
A "právě to jest u něbo pozorahodno, že dává
ge vósti ve svých pracích předpoklady, ač z nich
obviňaje učence katolické. V příhodě Wahr
mondově vytýkal nesvobodu vědeckým pracov
nikům, kteří nábožensky smýšlají a oftí. A jest
podivuhodno, že můžeme říci, že rábožensky
amýšli a cítí i sám Masaryk, který přece vy
soal víra v Boha, v nesmrtelnost duše a který
se modlí „Otčenáš“. Což, kdyby se vyskytl
člověk, který by ma vyčítal po této stránce
uesamostatoost a předpokladovost? Bedlivý
pozorovatel mohl aspoň něco podobaého vy
čísti z řeči prof. Krejčího, jenž promlouval
o Alosufické a vědecké činnosti v čas jeho
Jubilea.

Jest ovšem nefilosotické a nevědecké vý
týkati závislost na předpokladech těrn, kdož
jsou lidmi náboženskými. Ale jest to právě
Masaryk, jenž toto vášnivou zaajutost všade
hlásal = o její rozšíření svojí autoritu se
velmi přičinil. Nedivme se pak, že žáci Massa
rykovi přioášejí do života tolik nezralé domý
Blivosti, vášně a stranickosti zejména proti
všema katolickému. Opravdoví a valicí filoso
fové nikdy tímto způsobem své posluchače ne
vedli a nevyohovávali právě proto, že byli fi
lozofy pravými a vyrovnanými. Každodenní
život nám dokazuje, že posud žádný professor
české university neposílal do života lidi tak
zaujaté a drohdy až chorobně nospášelivé.

Prof. Masaryk mlaví o předpokladech
mezi katolickými učenci a nepozoruje ani, že
dalo jeho samjatost jest pořádným předpokladem,
který vykonává tak zotročající vliv na všechny
jeho úsudky o všech zjevech katolického ži
vota. Tyrdíme, še Masaryk proti katolíkům
nejedná a nsmlaví svobodně a vědecky, nýbrž
závisí na svém předpokladě, že vše katol. jest
ubohé a nedostatečné. Jeho nefilosofičnost a
nevědeckost v tomto ohledu zazářila v jebo
snámé sněmovní řeči, ve které zastával do
mněle obroženou svobodu učení od aniversi
tách a ve které odsazoval náboženský názor
světový, proti němož zdůrazňoval ucelenýnázor
vědecký.Bylo to tehdy, kdy Masaryk přikrýval
svým jménem nevědeckého a dnes již odby
tého štváče Wahrmaada.

Často prospívá uchovávati minulé věci
v dobré paměti. Ve zmíněné řeči dne 3. pro
since 1907 Masaryk tvrdil, že podstatnou
známkou vědeckého názoru proti katolické
fllosofli s učení o sjovení jest agnosticismas,
nevědouenost. Přiznal tedy, že novodobí filo
sofové o věcech těch nemohou rozhodovati,
protože nic z toho nepoznávají. Agnosticism

oprvé vyslovil Hoxzley tvrdě, že o podstatě
hmoty a docha ničeho nevíme a že tyto věci
jsou mimo hranice filosofického spytování. Ji
nými slovy Masaryk chtěl říci agovsticismem,



še Bůh, nesmrtelnost duše, sjevoní a všechny

oůbnd,vypějvýMkotiskys fe “takové,še nelžena něco leti.I
řekl, še dva dězorysvětové: náboženský a vů
decký jsou řé povahy, že úelze prý tomu
asi onomo přiřknouti větší nebo menší vědec
kou důkazáost. Jak Masaryk, tak Jodl tedy

návají: Mio o tom nevíme.
A ble,byl to týž Massryk, jenž sdůrnz

žloval re uvé řečí uoslemý náser ,
Neví-li Masarykjakofilosofa vědec nie o pod
statě hmoty, dnše, o původu světa, o Bohu,
jak mohl se odvážiti hovořiti o swcelenémvě

deckém másoru světovém? Může-li bd v tomtojšínání Masarykově popírati nelogičnost, ne
Helodnost a nevědeckost? V uosleného
másoru není, a Masaryk jej zdůrazňoval s před
pojatosti proti názoru náboženskému a s filo
sofického sebevědomí, jebož určitá nemohoa
cnost doplňována jest obyčejněpouhými stovy.
Toto Masarykovo počínánijdokazoje předpokla
dovost avědeckoumesvobodutak jasně, že by si
měl vždy desetkrát rozmysliti, než tuto chyba
odváží se lípati na záda učenců katolických.
Svobodné vědecké přesvědčení a badání stává
se tu prázdnou frasí. Mlaviti o vědeckém pře
svědčení, které v jistých otázkách nemůženic
dokázati a jest nedokázatelno, a tímže dechem
tvrditi o uceleném vědeckém násora, jest to
lik, jako bovořiti o dřevěném železe.

Náš světový názor o Bobo a skatečnosti
Zjevení stojí na základě těobže zákonů rozam
ného myšlení, kterými se spravoje vědecké
badání vůbec a jest poznatelný 8 jistotou,
která odstraňaje veškeru pochybnost. Jest tedy
vázáno badání našeho světového názoru právě
tak, jsko badání tak zvané svobodné vědy,
totiž jest vázáno zákony rozamoého myšlení.
A získá-li 80 tímto rozumným myšlením něja
kého dokázanóho poznatku, pak svobodné ba
dání ani v našem smyslu ani avobodné badání
ve emyseln našich odpůrců nemůže tohoto po
znatku zamítnouti a bráti jej v odpor. Jestliže
tedy my katolíci dle svého vědeckého pře
evědčení obsah Božského Zjevení jako nutnou
pravdu uznáváme, nemejí naši odpůrci práva
mlaviti o nesvobodě našeho vědeckého badání.
Toboto práva nemá ani Masaryk, protože, jak
dolíčeno, vysnal, že ve věcech Božského Zje
vení biediskem jeho jest sgaosticiem. Tím do
vodil, že sám nezná v tomto ohledu objektivné
pravdy, jinými slovy nemá objektivného tmě
řítka, kterým by zkoušeti mohl pravda nebo
nepravdu našeho vědeckého přesvědčení.

Stále ce na nás volá: Vaše vědecké ba
dání, vy katolíci, není svobodné, protože jest

tánověroučnýmčlánkomo Zjevenía jsouc
nosti Boží. Odpovídáme: Vaše vědecké badéní
spoléhá na dogmatu, še jest nemožno jecuc=
nost -Božía skutečnost Zjevení dokásati a tedy
toto vaše vědecké badání není svobodné. Dů
vod tedy proti dův.du, ale s náležitým roz
dilem. Kdežto my katolíci máme svoboda po
vznésti se rozamoým myšlením v říši nad
přirozena, moderní protikřesčanská filosofie tek
učiniti nemůde, ježto její bezpředkladovost
utkvěla na ztroulém předpokladu, že všechno
badání jest omezeno empiricky danými sku
tečnvetmi. Tolik o věci vzhledem k té části
řeči Masarykovy, v níž sevrhoval katolické
Zjevení z důvodu, še on jako moderní filosof
zaujímá hledisko agaostioismu.

» +
*

Masary. gředpokladovosto vědecképráci
uěmoš katolických. Masaryk mluvil avoji řeč
ve sněmovně a určil ji všemu -vzdělanému
světu. Patroě tedy, že v ni vlošil rosmyslně
hlavní a podstatné myšlenky moderního člo
věka, jemuž Wahbrmuadova příhoda poskytla
příležitosti, aby se zastal uvobody vědecké
práce, kterou nikdoz katolíků nepotlačuje.

. „Kdyžkatolivi dle Masaryka v tom neboonom vědeckém odborů něco výzbamného vy
konají, jsou to jenom jakési omělé tůčky

(Kunstgriffe), ale nan, to věda a neníto vwědeckost, neboť katolíci přijímají abso
lotoí zdánlivě sjevené pravdy; ale věda má
sa podklad agaosticismus. Podle Masaryka
tedy náboženská víra jest překážkou vědeckého
badání. Takováto tvrzení ovšem souvisí 80sna
hami, aby katoličtí očenci byli vyloučení z o
viversit, jakoby pro své náboženské přesvěd.
dení vědecké práce byli méně ecbopni, než ne

věrci nebo ono ové Co nám praví zdravýrosam? Toto: Vědazabývá se pravdami při
rozepými. Přirodozpytec zkoumá přírodu,děje
spytec dějiny, sociolog zákony vývoje spole
čenského. Ale všech.y tyto vědy netýkají 00
skoumáví pravd náboženských,které ge vzte
bojí k života nadpřirozenómu. Práto tvrzení

Masarykovo není a nemůže býtijintají metaVidyť mesi ci katolící saw. místa

zproj taktéš ©Šejepinu, sooiologii a jimde.echt věří kdo vKrista Ježíše, nebov Baddhu,
nebo v Mebomeda,nepřekáží ma víra jeho
v badání hvěsdářském, matematickém, dějepis
sém, v chemii, starožitnictví, v lékařatví, ne
překáží mu vyzoání jeho, baďsi soologem, bo

tanikom nebo geologem. Proto takéi věřící

katolík aje docela ovohočný vědě
tnstk vědeckých:sí jioh jestzídino ušasecnas vědec jich jest no

které koli nábožesského' unání,Jak nesvobodes jest k a jakými
předpoklady ve svých úsudeloh je poután, do
o je skutečnost, že oprevdoví katolíci byli
a jsou směrodataými vědeckými pracovníky.
Na výskomech katolíka Alexandra Volty na
příklad zakládá se moderní elektrotechnika.
Učenectento byl nejenkatolíkem,ale—necht
otřásají se hrůsou pokrokářie Masarynem —
modlil se dokoncei růženec. Vědec tento vy
znává, že voboru náboženském studoval nejen
spisy katolické, ale i knihy odpůrší. Při své

veliké práci vědecké měl tedy také čas, abyskoumal základy svého náboženství, kdešto
dnes páni protfkatoličtí professo 'únivěrsitní
odsuzují to, čeho neskoumali a kromě toho
pronášejí často úsudky, které avědší o jejich
rozsáhlé nevědomosti ve věcech katolických.
Btkvostný příklad jeví se na samém Masary
koví, jenž poučovalse o sv, evangeliích z knihy
probnaného lháře a pomloavače Soladina. Vzpo
meňme velikého katvlického učence Ampára,
o němž Sainte-Benve prohlásil, že důvěra ve
vědecké zkoumání a víru ve Zjevení bez obtíží
epojíl způsobem, který vzbuzuje úžas a úctu.
Joschim Barrande, snamenitý zpytatel českého
útvaru ailorského, označoval předmlavy ke
svým vědeckým knihám příslušnýmicírkevními
svátky. Poslední svazek nadepsal „v den 8.
prosince 1881, Neposkvrněného Početí.“ Učenoi
tito, jejich počet možno zajisté značně zvět
šití, vyznávali své náboženské přesvědčení, a
přece věda ee mnich nezastavila, nýbrž pokro
číla jejich pracemi mílovými kroky ku předu.

Dle Masarykova vordikta tito katoličtí
učenci prováděli tedy asi jen (Kamtogriffe) u
mělé tůčky a nejsou to mužové „vědy aní vě
deckosti“, protože jim ohyběl vědecký habitus.
(Masaryk řekl: „weil ihm, totiž katolíkovi, der
wissensobaftliche Habitus gánslich abgehe.“

Slovo habitus v této spojitosti nesnadno jestpřiléhavě přeložiti). Tohoto vědeckého habitu
nemá asi také ani dr. Albert Roville, vynika
jící německý učenec, bistorický badatel a pre
(essor na universitó v Halle, který nedávno
přestoupil do církve katolické. Jak pravrime,
tato jména katolických učenců možso velmí
rozmnožítí, a u všech bychom shledali, še jim
dle Masaryka chyběl vědecký habitus. Pro=
žluklý babitne, tak nepatrné slůvko Masary
kom na říšské radě proslovenéa jiš stává se
kafem, který stíná hlavy všém katolickým u-
čenoům.Proto dtřezte se, vy katoličtí vědcové,
tohoto masarykovského habita|

Vědeská předpojaloců ©umísična a wčemna
Prof. Wahrmund, jak so pamatujeme, v řečí
dne 16. ledna 1908 v Saloborku vyslovil mnoho
eprostot proti katolíkům a jejich náboženství,
projevil takovou opoustu igaorance, že zha
nobil pojem a představa o amiversitním pro

katolíky bouře a přetřásána otáska, zda 6vo
boda vědy záleží v nízkém tupení katolického
náboženství, byl to mezi jinými předem prví.
Masaryk, jenž so Walirmanda ujal a zoámon
evon řeč na říšské radě proslovil. Závěr a to
boto jednání plyne sám sebou: Nerědomosti a
nískosti Wahrmandovy jsou svobodnoa vědou,
které se nesmí nikdo dotýkati. A tohle nejsou
filoscfické a vědecké předpoklady ? Předpoklad
Masarykův, jak jde na jevo, sálelá v tom, še
ve jménu svobodné vědy možno mlaviti a psáti
nesmysly a nepravdy.

Leopold Tonck, prnfessor inšpracké ani
versity vydal epie, v němě vóds a vědomosti
Wabrmundovy jsoukritiólčy osvětleny s podán
důkaz, z kterých nevědeckých pramenů ové
nákory vypsal. To jest již svyklostí takových
volnomyšlenkářeských pánů, že úvahy o ne
pravém a svévolně k tomu účelu sestrojeném
učení katolickám drah draha podávají a pak

vědecky odsazují. Důkasy jsou jím ovšem věcívelmi zbytečnou. To jest ta věda bez předpo
kladu. A takové professory hájití, jak to uči
nil Masaryk. vůčí Wahrmondovi, slovo brániti
svobodu vědy, a obhajoba taková, rozumí še,
jest prý také bes předpokladu. Neňí dosti
silného a vhodného slova, které by ironii ta
kové situace náležitě vystihlo.

To právě Masarykovi jako filosofa dlažno
vytknouti, že vině katoliky z nesvobody vědy
a předpokladovosti, sám podává pádné a pře
svědčající důkagy o úsadkové nesvobodě vlastní
a povidí, jaká spousta předpokladů nabróma
děnajest vhlavách stejaě s ním, smýšlejícloh
svobodomyslných | univerajtních professorů,

B pimusnnídčvdat jEeské předpokladovostit ,pro růú
dime Aktárédoklady, re

Profesor Denifle s kořene vyvrátil názory
Hernusokovy o dvojí morálce katolické, o-klé
Ka ZÁSLARÁ"0nyáíha,08 ©Bilost2. . er! 1.a

stalo, Hařesck

ov.TomášeAgainského.DouifežádalodHar
'sacka vědeckí ale |

se v
t prá <“ 0 : „“Ú

Jiném n R dapoleno,
v odpor brané v pov? snátiav
čtenáře tak znehodnaocovati?! :

Vědecký badatel Wasmane měl dne 18.
února 3907 v Berlíně přednáška a vědeckou
rospravu s německýměpřírodóspytei.Přednáška
Waemennova byle čistě vědeckoma jeho poso
rovásí nebyla odpůrci vyvrácena. Ale vědeský
rytíř, prof Plate, ocitnuv ce v úských, přešinál
vědecký roshovor na pole náboženské tvrzením ,
de prý běšío boj mezi elrkrí s přírodovědou.
Plate objevilvo Wasmannovidvojí přirosenost,
smíšené přírodospytce a theologa, jako zpěb

rodospytoe mluví m něho duch vědecký, iepřece-jen vítězí prý stále thoolog, jemař chýb
pravého badatele a svoboda-my

Šlenek a závěrů. Že Watmenn v žádné ze
svých přednášek dogma proti přírodovědě ne

zdůrazňoval, nýbrš.toliko ke zkoně FozÚmného myšlení i mologick věrům imoni
etické filonufie, že Plate roahodně ani jednou
nějaký přírodovědecky nepravý poanatek do
kásati ss nepokneil, ktorého by byl Wasmaan
získal dogmatickou nesvobodou, nebylo bráno
vůbec v úvahu. Plate dle toho má silný
předpoklad: naprostou víra v blavní bod mo
nistické filosofie a pak ničím. oeprosto ne
poutanou nesnášelivost ke každéma jinému
hlediska přísodovědeckéma. Tomato pánu,
Jakož i jeho drohům, nejde tedy předem o
vědecké badání, nýbrž podstatně a hlavně o
stranický směr monistioké filosofie. Jiný ú
častník diskuse professor Hanseman, pojal
věc ještě radikálněji prohlášením, že předná
Bky Wasmasnory jsou vlastně vpádem Jesnit

do RomeA tito še jsou professory na v
kých školách a že jsou vážnýmibadateli bes
předsudků ? Vádyťpřece takový nečestný a mevě

ý. jem jest skásou veškeré úcty, ktorou
myslící ldé k emáeorsijnémprofessorům
pomd měl, všdyťt přece po takovém jednání
nutně dosteviti se musí odpora pocity komič
nosti k těm, kdož velikými slovy a pleona
stioky vynášejí svoji vědu aš do nebes. Vělobní
tito s jim podobní učenci mají zajisté dle Ma
saryka vědecký „babitus“, protože soudí bes
předpokledů. Jenše ten. jejich vědecký habitus.

pod nímě os skrývá
nedotá domýšlivost. nesoadíme o tomto vě-.
deckém habitu nesprávně, svědčí slova profes-.
Bora Sesffa, který se za om0dryáčniotví styděl:
„lůrzí mě“, napsal Benáf „že prof. Platon jiní.
vedli pohodlný boj. proti Josnitům, kdesto
úlohon jejich přece bylo, vésti boj proti pří
rodozpytoi. Méně politieko-oirkorníhoroshor=.
lováéní a více vědecké pravdy, i kdyš jest ne.

pobodlnoni“ Šprávně řečeno!Není poobyby,šeMasaryk vo svůj úsudek onesřobodě učenců,

ohledů, nežli nestrancé úvahy.

Machar o. enditkém umění. Nechťod: nás
Machar neočekává, že budeme amění aotioké.
baněti. Katolík, jakmile voxme pérodo rmky,
neodsuzuje všdyeky všechnu antika. Otázka
umění jest stále důležita. Řecko považovalo
stvoření takové, jak se nám smyslově jesi, za
avrchovaný výraz krásy akromě toho neládalo.
si jiš ničeho.Řeckénměnímělopošiteks krásy
uspokojené a těšící aa samousebou., byla to|
rovnice mezi idol a formoa, krása byla účelem
a krása byla také nástrojem. Mramor není
spřelámán, nýbrž elegantně obroušen, alo za
dílem eerozpiná so horiaont. Úhledný apravi
delný eloup určuje povahu řeckého dacha.

Tapilsli Macher madní křesťanské, pak
připomínáme, še omění křesfanské nazngčuje
mochem vyšší myšlenku, než úmění aotiuké.
Chrám řecký na příklad bor hlasu a boz žá
dosti omezuje již svou myšlenku sploštěním
svého temene. Chrám řecký podobá se lid
akému obydlí, jako bůh, jehož tam uctívají,
podobá se člověku. Proto Vznešeno řeckému
umění jest zakázáno, naboťjeatliže Krásno jest
dokonalým poměrem masi.idoí a formou, pak
Vsnešeno jest nepoměrnost, Ve Vsnošenu idea
tříští formu a pohlopje ji. Kathedrála ko.íngká,
jež dýchá nakonečnam, není ukončena, kdežto
řecký chrám jest dokonale skončený,a proto
obscná povaha uméní řeckého může 50 arčiti

Umění moderaí, odušerněné duchem kře
stanským, hněte forma, obrábí ji, použšivajíc jí
jako prostředka, neboť jeho pošátek a, konec
jest idea. Umění řecké však, vychásejíc ze
hmoty,zasese kní vrapía kdykoliseobce
doteknouti duoha, sastaraje.5e přesmošenojsouo
formou. „Atak. moderní umění tíhne k idei
ugsné -řecké k formě.. Áno, přiznáváme, je
krásné umění řecké, ale jast to poesie střízlivé
Jiale,; ješ někdy pravidelností vou až anarpje

kdeštoměníře mělo oak formvystu 04 ' , protdňe, vysinp
vání jestjehopodstatou. *
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chovejme národní srornost! Družné vlastene
etví mnsí vítěsiti nad všemi strannickými
cboutkami, chceme-li udolati společného nepří
tele! A proto i vy, klerikálové, posloucbejte,
podřizujte se obecné kázni národníl Takové
napomínání slyšíme každou chvíli od sarytých
nepřátel katolických Čechů, kteří by byli každý
okamžik ochotni povolati německého Rida,aby
jim pomohl na lžící vody utopiti českého ka
tolika. Včenárodní inetitace se přeměňují ve
fanatické protikřestenské společnosti, které
misto co by podporovaly národní svornost,
štvou se všech sil ve spolku avídeňskými Zidy

proti katookému | ru českého národa. Např. moravský místop da „Národní Jednoty“
(Jednotyl!) KonrádSonnteg dae 10. Um. vTe
návce útočil prudce proti českým katolíkům.
V té národně ohrožené obci rozeštval dne 10.
t.m. občany, kteří dříve avorně pracovali k ví
tězetví práv národa českého. „Pozorovatel“
dne 15. t. m. o něm napsal: „Poctivé rolníky
+Trnávce, kteří po 20 a více roků pracují na
osvobození Trnávky s područí Němců, vylončil
místopředseda Nár. Jednoty s národa, a lidi,
kteří v úporné práci národní sešedivěli, nazval
největšími škůdci národa.“ — Sonntag docela
řekl, že mo jest milejší soc. demokrat a Ně
mec, nežli klerikální rolník český.

K tomu dodáváme, že u většiny našich

proroků jest vlastenectvíholýmhumbokom;
bezeotně vyčítají prorada téše půdy, volají do
Prahy německé židy, kteří náš národ poučují,
jak si má počínati!| Masarykovci za afóry zišt
ného kšeftaře Wahrmunda radili aniversitním

stadentům k společnému postupa a žídovekoněmeckými borčáky proti etudujícím katoli
ckým a to i českým; a Národní rada naše
proti tomuto podivnéma spojenectví něme
ckých židů s Čechy proti konservativcům čes
kým ani nehlesla.

Národe, buď evorný! Vy, klerikálové,
nechejte si líbiti všecky orášky; nedbejte, že
vás placení agitátoři vylačují z národa! Jen
skromně poslouchejte! Dejte ei spílat od po
svaných německých židů a plaťte vytrvale na
národní podalky| Pokud národní akci svými
penězi podporojete, dovoli se vám milostivě,
abyste se nazývali Čeoby. Jakmile však zatou
žite po národních právech, ta protikatoličtí
fanstikové dle komanda vídeňských šidů vám
eděli, še vlastně k národu nepatříte. Kdyby
s hrobu vstal Karel IV., Tomáš Štítný, Hus a
Komenský, spráskli by ruce při požorování,
jak cesty našebo národního rosvoje určají ci
sáčtí židé. Moderal osvícené století plete cí
věsoku logikou,všecky nejdůležitější pojmy.

Statistika ferrerovské kultury za
revelace barcelemské vydána nyní po
drobně. Hůř ani Honové a Zulokafři nemohli
řáditi jako fanatikové odchovaní Ferrerovými
školami. 66 budov spáleno a pobořeno. Mezi

vací a hnmanitní katolické ústavy: Konventni
kollegia a asyly ester Klanění (Religiosas A
doratrices), jek poskytovaly útolek a domov
84 padlým dívkám kvůli nápravě, vychovávací
ústav řeholnio,relígiosas Conceptionistas“, dům
Kamilinů pro ošetřování nemocných, Oollegio
de la osonelas de san Anton (vychovávací a
školní úetav, který měl přes 1000 chovanců,
s nichž bylo 600—700 přijato a vydržováno
bezplatně), dům Servisas de Maria k ošetřování
nemocných, konvent miesionářů a milosrdných
bratří, svobodné školy Salesiánů, konvent Pad
res Minimos, jehož členové ošetřají nemocné
zdarma v jejích příbytcích, pensionéty řehol
nic Celavas de Sagrado Corazon do Virgen del
Remedio a Plaza de Blasoo de Garay, kolej
© Cale dě Blay, ústav školních bratří v Car
reterra deSarris, kolej sester Lorelikých vtóše
ulici, školy Maristů, kdež vynčováno 600 dělnic,
kolej Exoolopias pro vyučování dítek dělní
ckých, dům škol. sester Františkánek, kolej
Campanis de Santa Treza de Jesus, airotčineo
span José, mateřská škola pro dítky dělajcké
vCale de Alldana, kolej v San Andres a školy
šemeslnické v Las Gorta, spolkové domy svasů
dělnických San Pedro Olavor, dělnický patrc
nát San José s denními a večerními školami,
epořitelnami, veřejnou čítárooa, velikými sály,

Jkový dům Centro Cattolioo, škola kate
u Svaté Rodiny, školy a epolkový dům

dělaioký, Valná většina sbořených budov re
předentovala před rerolnol vys000 vyspělou a
všostrarně rosvětvonou kultura, kteron Fefre
poví. Vandalové se svířecíth vztekem obraceli
v sutley.

A toho besnítného vraždězí! Farář v Pu
olo Nuevobyl tak skryt, že surovci nemohli
ko haed aetortiti; proto jej udusili kouřem a
ertvolt shoradilým, nemrarným zpásobem
shanobili. Představoný Františkánů P. U30 byl

vražděa 19 ranami s revolvera; řebolufka
mona bnali scola oboaženého. ulicemi, smr

vačili jej a mučili, že se zdráhal proklínati a

rouhati se Bohu. Zabito několik katolických
dělníků, ty 3 dítky e poraněno jich 26. A

nemilosrdně „kstanovány řeholníce obalu
ující nemouné! S56 mrtvol jeptišek s hrobů

vyneseno a shanobeno tak shovadilým způso
bem, že nemožno o tom tlaviti.

A takové kultarníky vychvalovala „Volná
Myňlenka“; tací krvolační katanó lidských ží
votů i kaltary nalezli zastání v 6oc. dem. a
masarykovském tisko. Věra člověk,který není
scela sotročen sednářsko-židovakýmtiskem, 8ú

Sasemhledí na to, jaké „kulturniky“obrátily přecitlivělé hamanitářské české listy. Zvířecí řádění

čané se bránili proti tygřímsabům moderního
barbarství, sypaly se nadávky i na katolíky
italské, franoonzské, české std. Lidé volající
tořím hlasem proti „španělské iokvisici“, ne
pokárali ani slovem bestialita těch zločinců,

kteří se odvážili docela tvrditi, če bojují zavolnost.

Bohatý sklad
knih, hudebnin
-aantikvariát

doporučuje

východočeské knihkupectví

„E TULMÁÍ
v HradoilErálové.

ORP* Zásilky na venek franko
při poslání peněz předem. - 

Seznamy zdarma.

Politický přehled.
-| „Větěsetes“ vládní. 250 proti 219 hlasům

bylo v posl. szmněmovněusneseno dáti vládní
předlohu o půjčoe182 mil. K na první místo
denního . Poslanci vládních stran do
posledního téměř muže byli sbubnováni. Ze

oposičních než viádních Z čes. poslanců scházeli při hlasování jen Úipera, dr. Kramář, Ma
saryk a Smrček; soházelo však několik Jiho
sloranů a Rusinů. Tím se stalo, že vláda do
sábla většiny 40 hlasů. Oposice tím nijak není
poražena, alo vláda takó nemá příčiny vítěz
stvím se chlubiti, což patrno i z toho, že vý
sledek hlasování nebyl uvítán nijakými nadšo
nými projevy, jak se jindy stává. Slov. jednota
nepodala samostatného návrhu, nýbrž podporo
vala návrh socialistů, aby na první místo den
ního pořádku dána byla služební pragmatika
a teprv na drahé předloha zápůjčková.

Hon něm. do a . Jak ve
liké bylo úsilí, aby se vládní poslanci dosta
vili do posledního muže k hlasování o denním
pořádku, o tom svědčí ten fakt, že do sně
movny přišel vážně chorý princ Liechtenstein
a že posl. Oróssel přes to, že je těžce nemo
cen, v automobilu byl dovezen do Vídně. Bar.
Bienerth šel mu v ústrety, když se o jeho
příjezdu dověděl a velice vřele mu za jeho
velkou obět děkoval. Poslanec Gróssel odpo
věděl, že tak činí velmi rád, jelikož tu běží o
otázku, kteréž německý poslanec přikládá vý
znam veliký. Scházející slovanští poslanci jistě
při menší obětavosti mohli svou přítomností
přispěti k rázné odpovědi vládě: až potud a
dál ne!

Polské ulišmatum ber. Bionerthoví. Jásot
němeotva nad většinou 40 hlasů ze dne 1+.
dubna netrval dlouho, vládní většins se zase
shroutila. Polácí jako vyškolení a bystří poli
tikavé užili vhodné příležitosti a vystoupili
proti vládě vyzývajíce ji, aby před schválením
půjčky všecky škrty v rozpočtuna r. 1010 od
volala, aby ještě během tohoto roku přikročila
k upravení semských financí a aby se konečně
postarala o řádnou většinu parlamentní. Ne
obnoví-li vláda v rozpočtu všechny položky,
povstanou Poláci proti povolení půjčky. Škrty
v rozpočtu týkají so hlavně hospodář. potřeb
a nejvíce postihovaly Halič, zejména pokud
jde o regalaci řek. Na tyto požadavky polské
ministr Biliňski obratem se změnil a projevil
ochotu škrty odvolati, když se mu povolí nová

dalšípůjčka55mil. K. Dálepravil,ževláda
potřebuje nové daně, k jichž povolení jest sko
tečně potřeba většiny, jíž wi prý vláda také
upřímně přeje.

Novástélní půjčka.25 proti 21 hlasům
schválil rozpočtový výbor vládě Bienerthově
nikoliv požadovaných 182 mil Kstátní půjčky,
ale dokonce 220 mil K. Na první pohled ve
liký úspěch, ve skutečnosti značný neúspěch.
Vláda nových daní nedostala, škrtnutí 70 mil.
K v rozpočtu musila odvolat a deficit přece
uhradit státní půjčkou. Bar. Bienerth s ryt.
Biliňským budou raději dělat nové dluhy a
Němci jim k tomu dají souhlas, než aby se
vláda i Němci vyrovnali se Slovanskou jed
notou. Novou půjčkou prodlouží se sice na čas
živoření vlády nynější, ale bude to hospodář
ství na dluh. — Posl. Steinwender v rozpočto
vém výboru navrhuje zvýšení poplatků poštov
ních, telegrafních a telefonních k sanaci fi
nancí státních a odklizení deficitu v poštovní
správě; zvýšení toto vyneslo by prý na 40
mil. korun.

Otáska finančního plánu nalózá se v po
předí politické situace. Posl. Steinwender odů
vodňoval ve finančním výboru svůj návrh, aby
veškeré daně byly odděleny od celého finanč
ního plánu a provisorně zavedeny. Slovanská
jednota trvá na tom, aby nebyl prováděn to
liko malý finanční plán; totéž žádají Poláci.
Něm. křesť. soa. svaz rád by zaujal totéž sta
novisko, ale dosud z ohledu na ostatní strany
německé se nevyslovil. Německé strany nacio
nální jsou pro malý finanční plán, a to proto,
aby Slov. jednota nemusela býti ještě vzata do
žádného spolupracovniotví ve vládní většině.
Katol. národní poselstvo naše odmítá naprosto
jakoukoliv účast na pracích o nový finanční
plán. —

Slovanská jednota před roshodnuším. Bar.
Bienerth rozhodl se podat zástupcům Slovan
ské jednoty návrhy, jejichž účelem jest docílit

nám. K rozhodnutí tomu přiměl bar. Bienertha
těžký finanční plán, k jehož provedení potře
buje pevnou, spolehlivou a číselně silnou většinu.

V Uhrách stojí v popředí volebního boje
otázka všeobecného rovného hlasovacího práva,
pro něž bojují strana lidová křesť. sooiální,
soc. demokraté, radikálové a liberálové, proti
staví se Košutovciastaroliberálové, kteří chtějí
zachránit nadvládu maďarstva v Uhrách. Vo
lební boj vyžádal si tu už jeden život lidský
za oběť v osadě Szeplaku, kde vládní kandi
dát i četníci byli uvítání kamením.

Sněmovnaturecká sohválila 146 proti 43 hla
sům předlohu, dle níž má trvat služební doba
ve vojště 25 roků, z čehož jsou určeny 3 roky
pro službu řadovou. Pro námořnictvo jest ur
čena služební doba na 18 roků.

Proti hlasovacímu právu Šem vyslovil se
president Spojených státu severoam. Tatt. Pra
vil, že udělení hlasovacího práva žen mělo by
v zápětí velké nebezpečenství. Žena pohlíží na
úspěchy, ale ne na jednotlivé obtíže, které nutno
překonat. Rozmnožil by se počet voličů, kteří
dávají na se působiti politickými frásemi, ale
nepoznají skutečný stav věci.

Zprávy organ. a spolkové.
Černilov. (Divadlo). Čilá naše jednota

„Orel-Brynych“ sehrála s katol. nár. Jednotou
minulou neděli Tylovu vzdělavací a působivou
hru „Pražský flamendr.“ Měly tu debut nové
síly na jevišti našem, ve kterém všichni účin
kující skvěle obstáli, až i vynikli nad očeká
vaní, o čemž svědčil častý, zasloužený potlesk
obecenstva divadlo přeplňujícího, Měl tu debut
velice čestné i náš horlivý režisér a starosta
„Orla“ vlp. Ant. Macháně. Všichni mohou býti
hrdi na tak zdařené své prvé vystoupení. O hře
dřívějších osvědčených, jž tolikráte účinkají
cích netřeba se ani zmiňovati — přibylů jim
nový list vavřínu... Hrajte opět brzy. — Zdař
Bůh! —

V Červeném Kosfelel pořádalakatol.
Jednůta nedávno veřejnou spolkovou schůzi, ku
které za řečníka pozván byl vadp. dr. Fr. Šale
s Hradce Králové. Schůze v celé farnosti vzbu
dila jak a přátel taki protivníků voliký zájem.
Zvláště odpůrci, kteří měli patrně v úmyslu schůzi
rosbiti, postarali se svou čilou agitací o přehojnou
návštěvu, začeř jim tuto veřejně a upřímné díky
vzdáváme. Sál, jeviště, vedlejší místnosti i éhodba
byly mabity, neboť bylo účastníků přes 600. Schůzi
+ nepřítomnosti p. předsedy zahájil p. mistopřed
seda Josef Libnara představiv alovatného p. řeč
nfka, udělil mu slovo. Tbéma bylo: „O Voláó
Myšlence(“ V úvodě přirovnal vedp. řečník mo
derní hesle k sirénám, kteró dle pobanských bájí
svou krásou s lahadným zpóvem vábily plavce,
aby je pak strhly do záhuby. Jedno lakoré na
oko vábné, ale v pravdě nebezpečné heslo je „Volná
Myšleaka“. Vsdp. řečník, zmíniv se o cizáckém



úvodu Volné Myšlenky, vysvětliljejí pojem. Volná
Myšlenka dle výměru přijatého na ajezdě v Římě
r. 1904 jest věesvětová liga nahájení práva k vol
němu projevení každé myšlenky lidské v oboru ná
boženském, politickém a socišlním Dle tohoto vý
měru chce Voloá Myšlenka osvoboditi dlověka od
škodné moci autority v ohledu náboženském, od
škodné moci privilegií v oboru politickém a od
čkodné moci kapitálu v oboru sociálním. V praxi
až posud volní myslitelé vedou jen boj proti ná
boženství a to jen katolickému. V tomto oboru
Volná Myšlenka popírá úplně Boba, šíří bezbo
žectví a majíc za heslo zesvětštění církve, žádá
rozloku církve od státu, volné manželství a volnou
Bkolo. Zkušenost ukázala, že Volná Myšlenka není
ligou všesvětovou k hájení každé myšlenky lidské
v oboru náboženském, nýbrž že volnomyšlenkáři
naopak schopní json užiti každého prostředku, aby
myšlenku náboženskou jim pnepohodlnou nbili, o
čem: podal vsdp. řečník četné pádné důkazy.
Volná Myšlenka je klam a podvod. Volnomyšlen
káři chtějí volnost, vlastně novázanost jen pro
sebe. A k takovému sdružení náleží odpadlí kněší
a značná část pokrokových učitelů. Proto pozor,
rodičové katoličtí! Člověk bezcharakterní nikdy
nevychová a nemůže vychovati charaktery. Tím
vedp. řečník svou řeč přes hodina trvající skončil.
Hned od počátku řečí anašiji se přítomní volno
myšlenkáři, anarchisté a soc. demokraté řečníka
avými výkřiky a poznámkami rušiti; zvláště dva
z nich počínali si jako zběsilí a musili býti neu
stálo od našinců okfikování. Náš lid tu viděl a
slyšel na vlastní uši a oči, jací novzdělanci a ig
noranti se hlásí k „Volné Myšlonce.“ Řečník sám
mohutným hlasem ovládl Bituaci tak, že schůze se
sdařile skončila. Již mezi řečí bylo p. řečalkovi
na moohbýchmístech hlučné aplaudováno, ke konci
pak strbl ae všeobecný potlesk našinců ke zlosti
fanatických odpůrců. Pan místopředseda poděkoval
p. řečalkovi, načež přítomní za zpěva „Kde domov
můj" a „Svatý Václave“ se rozcházeli. Schůze tato
lidu otevřela oči; voluomyšlenkáři si pak utržili
blamáž.

Chrudim. Po delší době sešli se ku spo
lečné poradě důvěrníci okresu chrudimakého vhoj
ném počtu dne 10. dubna 1910 v místnosti „oa
Sklepích.“ Slovutný p. poslanec Šabate, předvedl
v delší řeči avé obraz politické situace jakož i
působnosti katolického klabu. Řeč jeho odměněna
potleskem a činnosti našich poslanců vyslovena
plná důvěra, jakož i vděčné uznání obětavosti
katolických zástupců v Hšské radě. Nato se ujal
alova vip. Jan Beneš, chrastooký kaplan, a v krátké
řeči nastínil činnost dosavadní okresní orgenisace,
jskož i různé tužby do budoucna; zvláště důraz
kladl na čilejší činnost okresního komitétu orga
nisačního. Není možno 8 nečinností hleděti budou
cnosti vstříc, jestliše živlové liberální, pokrolkářští
a nevěrečtí vrhají se me zuřivostí na náš okres,
jdou od stavení ku stavení a boří, neb alespoň
snažíse bořitinašeorganisacei spolky.—Potéto
promluvé přikročeno k volbě sedmičlenného komi
tétu. Jednomyslně zvoleni pp.: Dostálek Václav
£ Chrudimě, Hebký Václav z Tuněobod, Severin
Viucenc z Bezděkova, Frast. Stejskal z Rozhovic,
Fr. Vrzal z Topole, Jan Zrust z Bořic; okresním
jednatelem zvolen vip. Jan Beneš. Za veselé ná
lady a novou chotí do práce opouštěli sástupcové
našich organisací shromáždění. Kéž Bůh žehná
činnosti vašich organisací|

Bojamov. Skupinu organisace venkovské
mládeže farnosti bojanovské bode míli dne 94.
dubna t. r. o 2. bod. odpol v hostinci p. Rulika
členskou achůsi širší veřejnosti přístupnou, při
které promluví redaktorka „Jitřenky“ alč. Frant,
Jakubcová z Vršovic o výchová české ženy. Stou
penci naši necht dostaví se v hojném počta!

Kutná Hera. Katolickájednota sv. Voj
těcha a odhočka Všeodb. sdružení křesť. dělnictru
provedly v minulém čtvrtletí dvě divadelní před
stavení a sice dne 6. března historické drama od
Šubrta „Jan Výrava“ a dne 9. dubna veselobru
Blomenthalova „U bílého koafčka.“ Sál „u Slo
vanské lípy“ při obou večerech naplněný avěděil,
že místní obecenstvo ©dovede oceniti nesištoou
snahu našich ochotníků, podávati na jevišti kasy
vážné i veselé a pracovati tak ku vzdělání i u
šlechtilé zábavě. V mohutném dramatu „Jan Vý
rava“ pochopitelně nejvíce nás poutal hrdina kusa
Výrava (p. Simůnek), jebož provedení bylo neohy
čejně zdařilé, Pan Šimůnek dokonale ovládá svoji
roli a může býti vzorem nejen ochotníkům, ale i
hercům z povolání. Výravovi v ničem nezadal jeho

soupeřKyral (p. Z a mladickynadšenýnadšený Dvořák (p. Pejchl). Životvesnický dobře
ukázala skupina žen s Moravcovou (pí Pokornou)
a skupina sedláků s rychtářem Matoušem (p. Dy

con). Úloho Bětušky věrně pochopilai provedlasč. Šimůnková. Jeronym (p. Řehna) a Václav (p.
Jedník) každý ve svém oboru zdařile ukásali sá
pas dvou bratrů. Život vojenský zastoupen vhodaě
setaíkem Charvátem (p. Pospíšilem) i vojínem
Maršálkem (p. Křivohlavý). Sič. Horatékovy (Syl
vie a Christins), ač obě začátečnice, dobře úloby
komtesa provedly. — Ve veselohře „U bílého ko
níčka“ p. Křivohlavý v úloze Bartonička a pan
Novák vůloze Žejdlíčka poctivě a s úspěchem se
snažili o to, aby smích v hledišti ani neutichl,
v Čemě jim stále pomáhala hostinská Zuzana (pl

Pukorná) a mazaný všemi mastmi „žebrák“ Loj
zíček, takto sasobaný domkář (p. Dycka). Slečny
Horníčková (0.ga) a Paušová (Julie) učinily sma
menitý pokrok. Rovněž p. Novák (prof. Pošepný)
tentokráte měl v rukou úlobu své povaze odpoví
dající a též správně ji předvedl. Pan Řebna Jako
advokát Staněk a p. Socha v úloze továrníka Še
bánká utvrdili svoji dobrou pověst. Uprava jeviště
v obon kosech byla krásná a dělá čest svému

tvůrci E Adamcovi. Nemůžeme se smiňovatl ovšech účinkujících, sle dokládáme, že každé inej
menší úloze věnována velká péče, s čehož viděti
jednak zdárnou snahu režiséra dp. kazatele Mažiny,
úloby správně rozdělovatí, jednak kázeň a svědo
mitost všech účinkujících. Uvážíme-li, že ve „Vý
ravovi“ účin.ovalo 39 osob a v „Bílém koničku“
27 osob, až na tři vesměs členů opolků, patruo
jest, žo oba naše spolky mají ve svém atředu dosti
osob schopných a hlavněobětavých. Drama „Jan
Výrava“ nebylo dáváno v Kutoó Hoře po celá de
nítilet(; když tedy naši členové většinou stavu ře
moeslnického a dělnického nejenom se k tomu od
vážili, ale též zdařile věc provedli, mohou býti na
takovéto produkce právem brdi. Jest tedy činnost
obou našich spolků zcela chrálybodsá. Horlivě
tiskem, přednáškami a achůzemi rozšitují zásady
křestansko-sociální, podporují členstvo v nemocech,
pečají též o ušlechtilou zábavu, podporují podniky
vlastenecké. Těmito snahami dobyly si čestného
mlsta již teď mezi spolky kutnoborskými a bu
dou-li takto pokračovati, můžeme určitě prohlásit,
že málokterý epolek se jim vyrovná. Kéž jen dálo
přacojí oba spolky ruku v race re svornosti ke
společnému cílil

Zprávy místní a z kraje.
Bilsk. gem. kanonická vlejtace ven

kovakého vikariátu královéhradeckého skončena
v sobotu dne 16. t. m. na Probluzi. Jeho Excel,
ndp. biskup vieitoval v 15 dnech 10 farností a
udělil 4644 biřmovancům svátost sy. biřmování.
V neděli dne 17. t. m. visitoval ndp. biskup a
udílel sv. biřmování v kathedráloím cbrámu Páně
av. Ducha. O půl 8. hod. ranní přijel njdp. arci
pastýř do kath. chrámu Páně, kdež na prabu uví
táo byl duchovenstvem 8 nejd. katb. kapitulou
v čele. Nejdp. gen. vikář Megre. dr. Al. Frýdek
uvítal Jeho Excellenci, poukázev ne význam gen.
kan. visitace, Pak následovala měe sv., po ní po
božnost za zemřelé a kázaní Jebo Bisk. Milosti
o potřebě a důležitosti vyznávání víry, jež zane
cbslo hluboký dojem. Pak udělil ajdp. biskap 139
biřmovancům svátost sv. biřmování, načež násle
dovala skouška ze av. náboženství školní mládeže
s Malšovic a Malšové Lhoty. Odpoledne o 4 hod.
přijalo 286 školních dítek svátost av. biřmování.
Tklivě působilo poděkování chovanky ústava blu
choněmých. Biřmovanců z Radolfina bylo 38.

Zprávy diocésmí. Jmenování: p. Jos.
Čížek, děkan v Rychnově, jmenován správcem vi
kariatu Rychnovského. Ustanovení jsou pánové:
Josef Čížek, farář v Dobrém, za děkana do Rych
nova n./K., Frant. „kaplan v Pardubicích,
za faráře do Přelouče, Frant. Barvíř, administrator,
sa děkana v Opočně, Maxmil. Smrčka, kaplan
v Potěhách, sa faráře do Nasavrob, Jos. Holzmena,
administrator, za faráře v Kališti, Jos. Soukap.
administrator, za faráře v Doloí Branné, Václav
Marek, farář v Hlinsku, za faráře do Morašio (u
Litomyšle), Frant. Radolf, kaplau v Charvatcích,
ta faráře do Včelákova, Josef Pavel, kooperator,
sa sdmipistratora ve Vojnově Městci, Josef Po
lášek, exposita ve Stříteži, sa kooperatora do Smrčné,
Josef Bičiště, kooperator, ze administratora v Kan
waldě, Eduard Švorc, kooperator, sa adminiatra
tora v Dobrém, Jos. Sedláček, administrator v Na
navrchách, za kaplana do Trhové Komenice, Joa.
Šlakora, koop. v Bělé, za kaplana do Potěh, Fraat.
Svoboda. administrator, za kaplana vPřeloači. —
Na odpočinek vstoupil vdp.Vínc. Kleprlík, rytíř řádu
Františku Josefa I, čestný kanovník, b. vikář a
děkan v Rychnově n./K; p. Jan Veselý, kaplan
v Cerekvicí, na dočasný odpočinek. — V Pánu
zesnul: p. Josef Syřiště, osobní děkan, b. notář a
farář Adršbašeký na odpoč. v Broumově+ 20. března
1910 (naroz. 1836, vyev. 1860.) — Uprásdněná
místa: Dobré, fara, patronatu hraběte Bobuslava
Kolovrata-Kra kovakého-Libětejnakého od 1. dubna,

lineko, fara, patron. knížete Tburn-Texise od, května b. r.

Schůze městské dne 18. dubna.

ství v Hradci Králové udělilo koncessi pro živ
nost vetešnickou Anestacil Němcové v domě čp.
259 a Anně Malinovské v domě čp. 231. — Emilu
Hajlichovi, hostinskému, pronajata byla zahrádka
městského Klicperova divadla k účelům restanrač
ním ca letní saisonu 1910 za obvyklý poplatek
8 podmínkou, že čištění její svým nákladem na
se vezme. — Technické kanceláří bylo uloženo,
aby z materiálu, získanéhoz výkopu pro přívodní

a odpadaí kanál tarbin Aydroolektrické stanice,provedla navášku pro jíz dráhu, vedoucí od
sadů „Na Btřelnici“ podél villových bloků až k
alleji „vzdechů.“ — Žádost p. Ant. Gargariče,
Vinárníka, za koncessi hostiaskou pro dům čp.
86. byla postoupena živnostenskému odboru. —

Uděleno bylopovoleaí ko ařízení krejčovské dílny,koupelny a místaosti prá alaška v doměčp. 236.
v Jiříkově tř, p. Janu Pultarovi, vlastníku téhož,
— Zálošnímo Úrěrníma Ústava povoleno bylo
probourati dréře v domě čp. 176, sousedícím s
Jeho bankovním domem čp. 177, sa účelem sp3
jení místností obou domů; pí El, Kalinové poro
leno bylo provedení dveří na místě dosavadního
okna po lové straně vchodu do domu čp 867,
ba nábřeží Františka Josefa, do krámu tam pro
Joktovaného, a p. dru. J. Vocáskovi, pof. obch.
akademie oděleno bylo povolení k postavení dře
věného plotu u rodio. domka na paro. č. 4. v bloku

X. na an P ení .„tásěremavětlo-žlntým.— 1 žádosti na sv: ad. podpory bylo vy
hověno a J žádostza ndělení léků naúčet ústava
chudých byla samítnota.

Gem. visitace měšť. a oboc. škol.
V pondělí dne 18. dubna zavítal nejd. váš vrchní
pastýř do budovy obec. a měšť. škol sídelotho
města svóbo, aby skonšce ze sv. náboženství pod
robil nejmladší stádce své. Uvítání bylo nejen
slavnostoí, ale i velice ardečné. Vědyt žactvo
zdejší, které z častého atyku a J. E dobře zná
lásku jeho kdětem, upřímně na těšilo na okamžik,
až spatří vznešeného svého arcipastýře ve svém
atředu a jemu ukáže svoji oddanost znalostí pravd
sv. náboženství. A Jestliže tu a tam tísoň nějaká
na chvíli srdce se zmocnila obavou, aby úplod
uspokojen byl nejdp. biskup, brzy zaplačens byla
vlídností J. E. a změnila se obratem v živé blá
šení se k odpovědem na otázky ze 8r. nábož.
Jako los praporečků třepetaly se oad hlavami

odpověď uspokojile. Jeho Ex“ vyslovil své u
snání pp. ředitelům actih. sestře Fidící nad zdár
ným úspěchem vzorné náboženské výchovy; přijal
uctivé poděkování, proslovené žákyní JIL mášť,
školy Marii Šauderoroa. Zkoušky súčastaili se
mimo rodiče dítek vsdpp. gen. vikář dr. Frýdek,
kanovník a dékan Musil, kanovník dr Soukup,
pp. vlád. rada Novák, inspsktor Krčaáf, jakož i
sbor učitelský v čele se svými pp. řiditeli a ctib.
sestroa řídící. Dopoledne, kdy konána zkouška
chlapců, uvítán byl nedjp. bískop o vchodu do
škol. budov p. řiditelem ou a v kapli slav
nostně vyzdobené květinami Jos. Joudalem, žá
kem V. třídy; odpoledne pak před zkouškou dí
vek p. řiditelem Rybou a ctib. sestrou řídící Ro
manou. Básní přivítala Jeho Excel. žákyně V. tř.
obec. školy M. Milošová, Cela visitace měla prů
běh krásný a povznášející.

Přednáška ve spolku paní a dívek
Aueška“. V neděli dae 24. dubna přednášeti

Dude dp. řiditel Keppl na thema: „Procházka če
skými dějinami“. Začátek o půl 3. hod. odpol.

Wivadie v Adalbortimu. Jodaotakato
lických tovaryšů pořádá v neděli dne 24. dabna
t. r. divadelní představení: „Hrubá košile“, Obraz
z moderního života ve 4 dějstvích od Cariwsiso
v překladě J. Kůhola. Začátek v 8 hod. veče r.
Koneo o 10. hodině, Předprodej lístků v Adalber
tinu č dv. 1. — Rozmarné tato čtyřaktovkapřed
vádí rospor mezi životní skušeností a nezašitým
ideami socialistického učení. Děj vášen s doby
současné. V meziaktí komcertoje dámský odbor
tamburašský.

Ukončením lotošní salsomy kom
eertní bade duchovní koncert Cyrillské Jednoty,
dne 8 května v Klicperově divadle. Produkce
Jednoty s let minulých těšily so velké přízni 0
becenstva a jest naděje, že i letos programem i
provedením uspokojí. Z programu uvádíme: Ver
diho „Stabat mater“, Lisztovo sedmihlasé „Tu ea
Petras“, Dvořákův šalm „Zaplesejte I“ a šestihlasý
abor Palestrinův. Koncertní pěvkyně pí Jančová
spívá ukázky z Haydna a Wagnera, orchestr pě
šíbo pluku č. 18. obstará doprovody a mimo to
přednese slavnostní předehru, svlášť pro koacert
p. kapelníkem komponovanou, jakoš i ukásku
s duchovní trilogie Berliozovy. Ceny míst jako
při operních předetaveních Východočeské společ
uosti

Hudba. Vojenskýkapelník p. Manser získal
si svojí dovedností obecné obliby, takže odchodu
jeho bylo litováno. — Leč s potěšením můžeme
konstatorati, že v p. kepelníkovi 18 pěš. pluku
nalezli jeme sdárnou náhradu. Ač svláště s po
čátka bylo mu zápasiti s vnějšími okolnostmi,
přece již aymí kapela pod jeho fizením represen
tuje se stkvěle. Pan V. Mádlo vyniká hlabokou
hudební erudicí. Jest absolventem pražeké konger
vatoře, kdež absolvoval i oddělení komposiční.
Četné skladby jeho prozrasojí nevšední talent. Za
příčinou nastávajícího duchovního konoertu složil
Grandiosní „Slavnostní předehra Sratováciavakou“
pro orchestr, oajejíš premiera srdečně se těšíme.
Předehra zkomponována na motiv české bymny
„5v. Váolare.“

Koneort „Bilšky“ dme 20. t. m. Naše
nevyspytatelné publikum překvapilo zase jednou
igoororáním umělecké věci, která jistě zasloužila
návštěvy co největší; ale vážné uměsí octáhno
u más ani tolik, jako objský nezdařesý divadelní
kos. Bylo trapno viděti tolik loží i sedadel prásd
ných — ba i k stání nebylo přeplačno. A přec

program — vesměs to skladby Vítázslava Nováka— byl velmi osnsý, ovědomité naovičen a dle
možnosti | proveden. Sbor súpina uspokojil v šen



Jak lebce překonával obtíže, jichž v skladbách No
vákových není málo. Mažský sbor, poměrně slabší,
vybovělpřec mírnějším pošadavkům. Dirigent p.
Čeronšák věnoval nacvičení zajisté velkou píli a
tidil scela dobře. Velmi Ifbila ee solová číela
spěvní sič. Součkovy, zvlášť vroucně přednesená
prvaí bailada 8 „Zkonejšení“. Hojného potleska
sklízela pl Marešováze velmídobrá čísle klavírní.
Čtyhrnění průvod aboru nedovedl ovšem orchestr
nahradití, ule postačoval úplné. Dr. Aliguis.

Dobrečímný komitét dam v Hrudel
Králové, johož účelem jest saopatřovati chndé
dítky hluchoněmé potřebným šutatvem, prádlem a
obaví, kona) svoji řádnou valnou bromadu dne 13.
dubna v nové budově „Rudolfina.“ Spolek čítal
v roce minulém 228 řádných členů a 38 dobro
dinců. Příspěvky členské vynesly 40720 K, sbír
kou štádrovečerní 343 K, úbrnem 750-239.Vydání
činilo 105269 K. Spolek opatřil mimo jiné po
třebné věci též 48 převlečníků pro chlapce z tma
vošedé látky. Spolek odbýval jednu výb rovon
schůzi, ve které vyřízeny všechny záležitosti spol
kové. Každého r ku bývají chudé dítky bluchoněmé
den před „Štědrým večerem“ po pohnutlivé elav
nosti vá. oční podělovány dámami z komitétu růz
nými potřebnými dárky. — Do výboru zvoleny
jednohlasně dámy: za předsedkyri pi M. Steinfe:
dová, za místopředeedkyní pl Al. Šantrůčková, po
kladní pí P. Tolmanová, jednatelkou sl. A Eiglová.
Dále ppi: A. Czurbová, M. Beránková, K. E-gl
bertová, R. Hobzková, R. Jirotková, B. Kořínková,
A. Nováková, T. Štefanová a vldp. ředitel Vlad.
Sekera. Týž zvolen téš za revisvra účtů. Slavné
redakci „Obnovy“ vzdává výbor srdečný dík za
ochotné uveřejňování zpráv spolkových. S díky
kvitaje též dar BK od vysoce váženého p. c. a k.
plukovníka V.Jirotky pro chadé dítky hluchonémé
„zsslaný. Všem vysoce váženým dobrodincům chu
dých dítek blucboněmých vzdává výbor erdečný
dik za vše.

Z ogendypurkmistrovského úřada
v Hradei Králové. V roku 1909 bylo čísel
podacího protokol purkmistrov. úřadu v Hradci
Králové 12.479, podacího protokolu místní Szolní
rady 178, schůzí městského zastupitelstva 8 s 84
články, schůzí městské rady 55 6 3400 články a
schůzí městské r.dy a povaostního odboru 8 a 34
články. Knížek pracovních a uwiužebních vydáno
bylo 70 a domovských jistů 89. Záložaíků přihlásilo
se 415, zeměbrsvců 153, domobranců 96 a cizích
"branců k «drodu 62. Přiblášek k vojenské taxze
bylo 312.

Místní odber Národní Jednoty Be
verečeské pro Hradec Králové a okolíkoná ve
čtvrtek dae 28. dubna 1910 o půl 8. bod. večerní
v zasedací síni obecního zast.pitelstva svoji vý
roční valnou hromadu B obvyklým pořadem jed
nacím. K schůzi této výbor tímto způsobem vřele
zve věechoy členy odbora a příznivce Českých
menšin k hojnému účastenství. Zyláštaími po
zvánkami neb oběžaíkem Se valná hromada ne
oznamuje.

Jizerské hery, jicbřpůvabnépartie před
vedeny jsou v nové serii pěkných pohledů, možao
viděti v týdnu od 23. dubna do 29. dabpa 1910
v panorámě Národní Jednoty Severočeské v Hradci
Králové za Bílou věší.

Před porotou královéhradeckou dne
18.a 19.dubna projednával se spor primáře par
dubské nemocnice dr. Messanyho 8 odp. re
daktorem nár. soc. „Našeho Práva“ Celzerem.

Veliké množství přátel Messanyho (hlavně židůa 80c. demokratů) i lékařů z širokého okolí
dostavilo se k porotnímu líčení. „Naše Právo“
obvinilo totiž primáře z pochybného postupu a
vydání nesprávného lékař. vysvědčení při lé
čení hocha, který utrpěl zlomeninu obou kostí
předloketních. Celzera zastupoval dr. Hrbek z
Pardubic a žalobcovým advokátem byl dr.
Lipěík z Pardubic. Po provedeném úsudku
znalců porotci na tři otázky týkající se viny
Celzerovy odpověděli 8—12 hlasy kladně; dů
kaz pravdy vyloučili. A tak Celzer odsouzen
k jednoměsíčnímu žaláři, zostřenémn dvěma
posty; trest mu však proměněn v pokutu 300
K. Mimo to odsouzen k hrazení všech znač
ných soudních útrat (asi 700 K). Po celou
dobu soudního líčení bylo auditorium celé na
„plněno obecenstvem.

právy mově zřízemých obecných
škol v okresích Královéhradeckém,Nechanickém
a Hořickém, jež map bývalého politického a škol
mibo okresu Královébradeckého sbotovených v mě
títku [:25.000 vojenským zeměpisným ústuvem ve
Vídni dosud nemují, uposorňujeme, že jim mapy

tyto okresní výbor v Hradci Králové na požádání
sdarma věnuje.

Vyležemírejstříků všoob. daně v„dělkové pre období AOBO/IL Rejstříkyo
sahající sazby jednotlivým poplatníkůám všeobec.
daně výdělkové sdejšího akládacího okresu [I a
IV. berní třídy pro ukládací období 1910/11 ulo
žené, budou dle ostemoveví9 58. odst. 1. zák. ze
dne 25. října 1896 ř. z. č. 220a článku 98. vy
konavacího nařísení k I. hl. cit. zák. po dobu 14

| hodináchpro oprávněné poplatolky všeobecné dané
výdělkové ka nahlédnatí vyloženy. V téže Ibůté
budou rejstříky I. a II berní třídy uklédaciho
okresu obchodní komory liberecké v bersím refe
rátě c. k. okresního bejtmanatví v Liberci vyloženy.

Dary udělené uáložnou v Hradel
Králové ze zisku r.1909. Hradecko českéVídni
6) K, okrašlovacímu spolku zde50 K, podpůrnému
fondu dobrovolných hasičů 50 K, podp fonda II.
živnost. společenstva 50 K, podp foodu IV. živo.
společenstva 560K, oa stavba Sskolovay DO K,
Ústřední Matici Školské 30 K, obecné kuchyni
zde 25 K, Černohorci 25 K, pensionátu „Boženy
Němcové“ 20 K. vývosníma spolku 20 K, Národ.
Jednotě Severočeské 15 K, Palackého čítárně zde
15 K, Husovo fondu 15 K, spolku ku podpoře
stud. škol středních 10 K, spolku ku podpoře stu
dujících obchodní akademie 10 K, Nár. Jednotě
Pošamavské 10 K. polračivací škole kupecké 10
K. pokrač. škole IL. společ 10 K. pokrač. škole
JIL společ. 10 K, pokrač. škole IV. společ. 10 K,
Čtenářské besedé na Praž. Předměstí 10 K. Cel
kem 546 K.

Z letošní visltační cesty J. E mdp.
biskupa králoevéhradrchého. Dne14.« 15.
dabna konala se generální visitece v Novém Hradci
Králové. Záhy z ráus vyjelo banderium z přifa
řených obcí, zejména z Vysoké a Roudničky do
Hradce Králové, aby Jeho Excellenci doprovodilo
do Nového Hradce Králové. Četné obecenstvo a
zuučný počet duchovenstva vyšel v 7 hod. z chrámu
Páně vstříc J. B. M Před školou viděti ctěný
abor učitelský, kterak se zabývá sefaďorváním více
než 400 školalch dítek, v čele těchto kráčí asi
100 družič-k z Nov. Hradce Král a všech přifa
řených «bcí Za zvuků hudby ubíral se průvod
k soša sv. Jana Nepomuckého v Hradecké třídě.
Zde ptivítel J. B M. p. patronátol komisař, dále
zástupce leamistrovakého úřadu a dvor. továrník pan
Petrof. Jménem obce avítal Jeho Milost vážený
p. Starosta zdejší, Václav Jandík, v čele obecního
zastupitelstva a zástupců všech přifařených osad,
následojící fečí: Vaše Erxcellencí! Jménem ob
Čanstca zdejšího víjám ve středu městyse zdej
šího Vaši Biskupskou Milos: co nejerdečněji Jak
pematoji se, při posledně u'lčlované svátosti av.
biřmování zde, vyslovil své přání tehdejší pan
biskop Brynych, aby Nový Hradec Králové, co se
duší týče. byl všdy novým u stále we obnovoval
tak, by duše naše tvořily hrad Královny nebes.
Aby tak státi se mohlo, zapotřebí k tomu úhel
ného kamene, Docha av., a pročež prosíme, aby
Vaše Bisk. Milost ráčila nám tohoto Ducha av.
vyprositi a nás dnešním udělováním svátosti sv
biřmování ve víře pceilniti, aby ta naše mládež,
kteron se obec naše d celá kdlatara jednou ob
noví, byla duševné novou, mravně silnou, pevným
bradem ctn'stí křesťanských. BStaré slovo před
chůdce Vaší Bisk. Milosti jsem pouze obnovil, a
prosím, aby přízeň Vaší Biek. Milosti nám zacbu
vána byla a stala ge trvalou. Pročež vítám Vaši
Bisk. Milost ještě jedenkráte cu nejnotivěji. —
Mile dojat děkoval nejdp b.skup za toto výzaamné
pozdravení. — Dále jménem školní mládeže uví
taly J. Exe. družičky Anděla Čermáková a Anna
Drejoarová, z nicht první přednesla proslov a
drahá podala krásnou kytici. Pak pozdravil a
uvítal duchovní správce co nejuctivěji J. Exe.
jménem celé farní osady, všech biřmovanců a kato
kcké jednoty. Nejd. pan biskup pk na to všem
srdečně poděkoval. Za svaků hodby a hlabola
zvonů bnul se průvod « faře a odtud nbíral se
nejdp. biskup do kostela. Za školní mládež roz
loučily se 8 aejd. arcipastýfem žákyně Eliška
Fibigrová a Marie Petrová přednesením v kostele
pěkného proslovu a podáním kytice. Přespolní
ditky byly ve čtvrtek dopoledne zkoušeny ze sv.
náboženství v kostele. V pátek po měi sv. konala
se zkouška ze sv. náboženatví dítek z Nového
Hradce Král, a s blízké Stř>bše ve Škole, kdež
byl nejdůst. pau biskup přijat místo škol. radou
a pp. starosty přifařených obcí. Po zkoušce su
av. náboženství odebral ve J. Erc. po návštěvě
opatrovay a p. starosty na faru, odkod ve 2 hod.
odp. odejel. Nejupřímnější díky a nejvroucnější
ZaplaťtPán Bůh J. Exc. za všecku práci a ná
mahu apoštolskou*

Nejasnosti v hospodářství vodmího
drašstva v Čermilevě. Mnohojest některým
lidem nejasného a z toho povstávají různé
řeči. Proto v zájmu družstva samého račiž p.
předseda dobrotivě některé věci vysvětliti a
učiniti tak konec rozličným nejistým dohadům.
1. Kde jest dříví zakoupené za naše a subven
ční peníze, z kterého se dělaly loňského roku
prozatímní mostky? Proč se letos kupuje nové
dříví, aniž by se upotřebilo zachovalého stá
rého? 2. Kde jsou všecka kolečka, zakoupená
loni za naše a subverční peníze? 3. Proč spou
sta kolíků po vytábnutí ze země se pohodí a

vých? 4. Kdo nařídil dělati nádržku u Divce,
na niž se tolik tisíc vydalo? Lidé říkají, že
jest zbytečná a že není dostatečným důvodem
ta okolnost, že p. starosta má louku zrovna
pod ní, 5. Kde jest všecko veliké množství
dříví nakoupené od p. Lorence? 6. Kdo dal
svolení p. Černému, aby si nastavěl kolem své

chalupy tokové kůlny z tolika prken a jiného
dříví? 7. Kdo spoustu drobného kamene, za
koupeného za naše a subvenční peníze, do
dal dráze na vydláždění nádraží? Jedná se
o to, kdo k tomu byl splnomocněn. 8. V kte
rých časopisech byl vypsán konkurs na po
dání nabídek na zřízení mostků, kdo udělal
smlonvu s p. Jiráskem aza jakých podmínek?
9. Pokud nám známo, bylo projektováno, že
se potok pouze vydrnuje; kdo tedynařídil, aby
kámen se vozil také na dolení konec a potok
abyse dláždil> Bude tedy jen prospěšno a
poslouží uklidnění myslí, jestliže p. předseda
zatím aspoň tyto otázky zodpoví. Zájemníci a
poplatníci si toho přejí; doufají, že p. předseda
má přehled i v těch záležitostech, které sám
přímo nenařizuje a neprovádí, Mlčení v pří
čině těch otázek by bylo zajisté velice ne
místné. Jen tedy rychlé vysvětlení! Pak před
ložíme ještě otázky jiné!

Nechanická asamaceo. Měl jzem za to,
že budeme míti dosti jedné starožitnosti — ale
poněvadž u nás nejsme v ničem pozadu a aby
nám nemobla veřejnost vytýkati „krasochif“, po
volila stavební komise v osobé pana purkmistra
na sloupcích dřevěnou boudu vedle starébo sešléno
baráku, tak že máme nyní vadle sebo památky
dvě. Ani bych byl neřekl, 46 máme tolik smyslu
pro zachování starožitností! Před dávnými a dáv
nými lety byl na prodej starý dřevěný barák, kde
stačil k jeho koupinepatraý peníz. Právem; barák
tea měla koupiti obec, poněvadž jeho cena 500
zl. odpovídala prozatímnému apottebení co bytu
pro chudé, za které ae musilo jinde platiti veliké
nájemné. Nyní však občenstvu oaskakuje kže, že
za barák ten, který svého času mohla obec aměšně
levné kvapiti, měla by nyní zaplatiti přebaa
ných 4000 K. Nyní nastává otázka, zda-li při
těchto našich přirážkových poměrach nemusíme
později kapavati „historické budovy dvě“ a klo=

u ieště jednou tolik! Majitel onoho baráka p.uané sám jako „pokrokový“ človék, že nelza
se pranic diviti sousedícím občanům, kteří nechtí
dovoliti, aby taková nevkasná, „nepokroková“
kůlna měla brdé hlásat nechanickva vyspělost!
Tak zvané faraké stodoly, které stály docela za
městem a byly stavěny za spátečnickéh: regima,
musely vzíti za své bositským ohasm. Já být na
místě p. M, neprosil bych ae obce, aby mae ovad
občanstvo koupí baráku vytrhlu a pomoblo mi
tak k majetku; já bych ho jedaoduše neprodel,
— Vědsť byl nedávno v Praze a tam se mohl
přesvádčit, že Prašná brána je Starší a stojí do
posud. Jako mistr kolářský shotovil bych pro avoji
hacienda silná čtyry kola, k toma2 ližiny a jako
bistorickoa rarita od města K městu bych tuto
ukazoval (coš by mi mohlo za podpory pokroko
vých stran k obrovskému majetku pomoci). A ještě
lépe: radil bych mu, aby zajel s tím přímo d.
Prahy a složil to buďto v Židech anebo hned
vedle tó šťastná Prašné brány a nám by pomohl od
straobu před nesmírnými přirážkami, sobě pak
k česttému místu v klabu za sterou Prabu.

Dobřenjece. U nás je několik starých že
braček, které jsou svobodoy, tak že nemají žád
ného příbazoého sastance. Dvě takové cbaděry
jsou z milosti u cisích nemajetných lidí, kteří je
obětavě živí a dávají jim topivo. A naše obec.
zastupitelstvo ? Vy.ácelo ge kus lesa tak zv. po
dilnického; to dříví se dalo vel kestatku a něko
lika sousedům. A na chudé příslušníky nezbylo
nic. velkostatek dříví výhodně prodal, ačkoli má
obec právo dříví to si ptisvojiti. Podle $ 70. ob.
zř. to dříví, které by nepotřeb oval hospodář pro
svoji potřebu, připadá obci. Toho si obec. zaetu
pitelstvo navšimlo. A když žebračky prosily o hro
mádku dříví, nemohlo se jim dáti? Proč má míti
velkostatkář přednost před ubohými žebračkami,
našimi příslušnicemi, v tomto případě? — Obecní
pole má také velkostatkář lacíno pronajmaté; a
naši drobní lidé nemají kam brambor sázeti.
Podíin:cképolea les tuakónese užitek velkostatku,
ačkoli jest zde tolik potřebných Lidí! A jestliže
Be p. farář lidu zastává, tu jej hledí pánové umi
četi. Jen se tedy starejte dále o zbohatnutí cí
zince| Ale jak to pfed svědumim zodpovite? Zo
svobodných vbčanů už ge tady stalo muohu pan
ských sluhů. Kem tauhle přijdeme, každý rozumný
lehce uhodne.

Bohárna. J. Excelicncezavítal na své vi
pitační cestě dne 12. dubna ij do naší osady, která
ač malá, ukárala dostatečně, še umí a dovede 6i
svého vrchníbo duchovníbo pastýře vožiti. Srdeč
past uvítání J. Excellence od pp. starostů a ha
sičekých uborů z Bohárny a z Puchlovic, od dru
žičky A. Skalické u místního duchovního správce
u brány, jež pečí imlstuíbo harrachovského bospo
dátekého správce p. Vunčnry postavena byla, svý“
úena byla ještě nvobyčejnou nádheroukrásne jarní
pobody. Dea příjezda J. Excel. byl svátkem celé
osady a nechtěli jame ani věřiti, fo krásné a ne
zapomenutelné ty chvíle jiš prcbly, když při od
jesdu J. Ex. o půl 4. hod. do Libčan tklivě ne
u Jeho Excellencí loučil žák Frsnt. Uirich z Bo
háray a inlstol duchovaí správce. Pobyt J. Ex
vellence mezi námi byl krátký, ale bude nám ne
zapomenutelný.

Volnemyšlenkářství ma Wmiřicku.
Do Tábora, když 6e tem missie kosaly, přijel dr.
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lem "Proč tedy hn yahoo kínají půstěs. volní myalitele zatí s
akřípejí znby, když katolíci přijímajíce av. svátosti
plaj svoji nejdůležitější nábošenskoa povinnost? Za
jaté jedině proto, poněvadě snabou jejich, kterou

| i tiskem všemožně šíří, jest připraviti lid
o náboženství všechno. Kde panuje terror a násilí,
tam přece o volnosti nemůže býti řeč.Stalo se za

B day ve Smiřicích. Divka jedna chodilalatěji do nedaleké Číbuse, kde migsie se konala,
na kázaní, Nikomu tím neškodila, nikomu pře
svědčení nebrala, ale také všímprávem se domuí
vala, še i ona má volnost dle svého přeavědčení
jednati. Však chyba lávky! Za aěkolik dnů obdr
žela od volnomyšlenkáře, který kroky její Bpehoval,
podepsané pohlednice, na nichž ovšem nescházel

Se vede s čertem, a dole jest nápis: „Jeden bez
drahého by nemohl býti živ“. Aby volný myslitel
poslal židovi, který jde na pobožnost do synagogy,
čerta objímajícího se 6 rabínem, myslím, že 8e ne
stalo a nestane. Ostatně podobné vyobrazení jako
urážka židovského duchovního nespatřilo by ani
světlo světa. Za to všsk v „klerikálním“ Rakousko
zneuctíván jest katolický kněz mazanicemi, za něž
by se styděli sami divoši v temné Africe, a které
jsou výsměchem na století osvěty, jak století KX.
rádo se nazývá. Volnomyšlenkář však takhle šíří
omělecký vkus mezi lidem a zapuszuje „klerikální
temnoty“. S volnomyšlenkáři raku vruce jdou ně
kteří pokrokoví očitelé, u-nicbě takó misalonáři
nemohou najíti milost. Ale nedivmese| Missionáři
přicházejí do osady „jako zapřisáhlí nepřátelé
školy“, „štvou proti učitelům rodiče“ atd. atd.

Vždyť když mluví o povinnostech rodičů k dětem,
vřelými slovy kladou jim na srdce, aby o vzdělání
svých dítek pečovali, působení učitele ve škole
podporovali, by nebořili to, co škola s námabou
postaví, by dávali dětem na jovo, še zajímají se
o to, čemu se ve škole učí, a jak v Jednotlirých
předmětech prospívají. Z toho nejlépe lze poznati,
jakým nepřítelemškol kněs katolický jest. Ačkoliv

lépe by nedovedl ve prospěch školy mluviti
ani nejpokrokovější učitel, stačí, že jest to kato
lický kněz, dokonce i katolický řeholník; jako
takový jest ovšem tmář, zpátočník a nepřítel vzdě
lanosti, kterou učitel ve svém okolí šíří. (Co to
však jen oapadlo ubobému Alfonsu Štastnému
z Padařora, že lamentoval nad chudáky dětmi,
které po Bleté návštěvě školní nedovedou bez
obyby napsati několik slov?) Proto učitelé, místo
aby missionáři sa slova jebo byli vděční, zapomí
nejí se vo svó zášti tak dalece, žoj ve škole před
dětmi proti missionářům mluví. Jak osmamovaly
správy s Čibnze, učinili tak, tamní orgamisovaní

páni. Ostatoč pokrokovýpán s Číbuze v „Ratira“ posměch si činí se zpěvu starobylé a u lidu
velice oblíbené písně marianské „Tislckrát posdra
vujeme Tebe“. Kdyš si tak vzpomene na svou
matku, která zajisté také písní tou královnu nebes
uctívala, nestydí 66 sám před sebou? Dobře ještě,
že tímhle bezbožeckým duchem nejsou prosáklí
učitele všichni, a še i mezi učiteli jsou lidé ro
sumní, katolíci dobří u opravdoví. Ovšem že pro

hrozný, noslýchaní a mesi jinými stavy nemyslitelný terror mnobý učitel své přesvědčení nábo
šenské skrývá. Kdo z učitelů vyzná a nezapře,žo
věří ješté v Boha a své povinnosti náboženské
plní, tobo páni jako ovci prašivou vylačají ze

Horského, že člověk může býti třebas anarchistou
a má svatý pokoj, běda však, prohlásí-li se sa

katolíka. Katolický učitel musf dnes mnoho pro
své přesvědčení vytrpěti. A každý není tak ne
obrošený a statečný jako oa
Špaček, který, nedbaje nejhorších nadávek apo
směchu, dokázal, že ani učitel nemusí se za své
náboženské přesvědčení atydět, ale povinnosti ná
boženské věrně můše plniti a víra svou před Bo
bem i před lidmi bez básně vysnávati. Jediné
z bázně mnohý včitel své přesvědčení skrývá, ač
koliv mušným vystoupením mnoho
tolických rodičů získal. Získala by věsk i mládež
nábožensko-mravní výchově učitelstva avěřená, Na

pohlednici zaslané volným myslitelem emiřickým
namalována je škola klerikélní, v níž prý duch dětí
88 zabíjí, ale vzrůstající zločinnost mládeže fran
cousské, vychovávané na školáchbezbožeckých,
dokasuje, te orávě úkoly bezbožecké to jsoa,
které ničí mládež nejen na dochu, ale | na téle.
Všdyť z mládeže besbožecké vyrůstá pokolení bez
sásadních požitkářé, kteří, když byli vyprásdnili
plnými doušky poháry všemožných rozkoší, činí
násilné svému životu,který nemá více pro ně ros
koší nových, konec. Mládež však jest nadějí a
badonca národa, proto z nábožensko-mravrí
výchovy mládeže síská celý náš národ, který, jest
liže pohrdne zásadami mravními s víry plynou
cími, jde jisté avó skáze vetříc. Hrobaři a vepřá
teli denltáho národa nejsou dtatoNei, ale volní my
nlitolé a jejich služebaicí. Degenerovaná Francie
slova naše nejlépe dokazuje.
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pohřebaí bo Proč? Každý si domyslí.“ Krátká
správa, ale srovná tak nepravdivá, jako slomyslná.
Děkau nikdy nekásal, že sebevrahům musí odpí
rám býti pohřeb, také nikdy pohřbu neodepřel,
drže 6e předpisu církevního, že třeba rosesnávati
mezi sebevrahem,jenž o náboženstvía tudiži ná
boženaké výkony nestál a meri lidmi těškomyal
nými, kteří, jako zmíněná zbožná a pořádná dívka,
povinnosti náboženské plnili a ve stavu nepříčet
nosti na sebe sábli. Děkan měl řeč, ale nikoli nad
dívkou, nýbrž k účastoíkům, poukázav, do příčiny
častých v naší době sebevražd, nejedná-li se 0 ne
příčetnost, dlušno bledati v nevěře a nedůvěře
v Boha, jež v protivenetvích života vede k malo
myslnoati, ne-li k zoufaletví. Proč to udělal děkan ?
— toho se každý nedomyslí; toho se domyalí jen
Obzor“, jenž by byl Srval stejné, ba ještě více,

kdyby Frýbová pohřeb neměla. Ostatní obecenstvo,
jež ví, še děkan pohřebnevyjednával, nýbrž kaplan
a še týž příjal obvyklou texu šesté třídy, t. j. est
korun, se toho rozhodně nedomyslí.

My členové katelicko-národní Jed
moty a Všeodberového sdružení v Bo
robrádku, jsouce rostrpčení nad podlostí uží
vaných prostfedka proti našemu zasloušilému fa
ráři vdp. Frant. Vackovi, vyslovujeme tímto nej
větší opovržení původci ničemné a zlotřilé správy,
uveřejněné v „Práva Lida“ č. 95. ze dne 7. t. m.
rovněž i zmíněnému Časopisu, kterýž s největší
pochoutkou uveřejňuje takové podlé a vymyšlené
zprávy, aniž by 86 o nich přesvědčil, jen když
jsoa proti kněžstva. — K vdp. faráři, který jen
několika málo jednotlivcům zdejším pro jejich roz
kladné s podvratné plány jest nepohodiným, vo
láme: Důstojný pane faráři, vytrvejte v tomto boji,
neb boj ten jest boj poctivý! Jestliše na jedné
straně stojí několik málo nepřátel, kteří se neštítí
žádných podlých prostředků, sby udolali toho, kdo
s nimi neso i, na atraně Vaší stojí velká vět
Šlna a to těch, kteří záslahy Vaše oceňují a jich
si váží a Vám ze ně jsou vděční a pravdu, kterou
Vy saatávát«, dovedou od Iši-pokroka rozeznati.
Prosíme Vás tudíž: Vytrvejte v boji za věo zpra
vedlívou! Neboť: Pravda nezná ustoapiti slobě,
kdo jí laje, ten ji zastává, ku cti jsou jí elova
roubsvá! — V Borohrádko,dne 10. dabna 1910.
Za katolicko-národaí Jednotu: Aut. Šrámek, t. č.
předseda. Josef Šrám, t. č. místo; „ Za
Věeodborovésdružení: Jos. Hloušek, t. č. důvěrník.

Čáslav. Volby v občanské sáložně
stávají se předmětem horlivé diskusse, nebof má
při nich jak v řediteletvu tak ve výboru naatati
značná záměna osob. Jmenuji se jiš osoby, které
mají ustoupiti, respektive býti vytlačeny, jakoš i
osoby, kteró mají sasodnouti na jejich místo. U
dává se i příčina, která to vyvolala, ale zdá se
býti tak malicherná, že ji ani jmenovati nechceme.

ejvice přátele tohoto kvetoucího ústavu překva

př správa, že by měla býti odstraněna osobaitele p. Růžičky, o němě přece jest všeobecně
známo, že jest snamenitým odborníkom a že, jost-li
kdo, pak jistě on věnuje a obětuje ústava mu
avěřenému všecky své síly, novychloubaje se však
nijak svou praci a vyhýbaje se taktně všemu, co
by mohlo jenom sdání stranictví uvaliti na jeho
osobu a na ústav mu podřísený. Pochybojeme, že
by bo mohla nahraditi kterákoliv osoba jiná, tim
méně pak osoba, která má jiš dostatečně Času za

bírající povolání své. Takové pokusy vefinančním
Ústavě váby občanské záložny mob.y by přivésti
časem dosti nemilá překvapení. Přejeme občanské
zálošně šťastné rozluštění tácbto životních otázek.
—Sohůze mladočeské organisace, jež
měly jednak soustřediti rosprobávající Be stou
pence, zvláště se řad živnostnictva a jednak při
praviti půda k nastávajícím volbám do městského
zastupitelatva, byly dosti četně mavštívevy u vy
suěly vážným tonem. Nejživější byla poslední
schůze ve Čtenářské Bezedě, ve které přišly k pro
brání různé otázky úilstní a vyneseny při tom na
avětlo mnohé Htižňosti, kteró tujíly se v kronžcích
hospodských společností. Byly Štedkeďátetvemvy
světleny a mnohým zlámánostrý jejich hrot. Jedno
však dotklo se nemile učitelstva a professorstra,
že při srovnání kassároictví se školetvím padla
slova, že Školetví nic nevynáší a še sůstala nc
vysvětlena. Myslíme, še nebylo to míněno do slova
a že ujělo to zulti, žo budovy školní novynášejí
Jako budovy kassární přímo,vyaášejí však jistá po
měrně stejně nepřímo. Snad by bylo vděčnou prací
dokázati to číselně, Oatataě zahájena byla již po
lemlkaa ta snadto uskuteční.— Nové fresky
objeveny byly při odlrabování omítky v koutele sv.
Petra a Pavla za oltářem sv. Josefa. Před mrtvým
tělem ležícím u stanu klečí tři postavy mušeké
se sopjatýma rukama. Podtím jest latinský nápis
sosčné porušený, Někteřívidí v tomto obrazesmrt
Žižkova. Soad o tom pronesou ovšem odborníci.
Připomícáme to, aby zbytečně nebylo obecenstvo
soeklidňováno, jako se to stalo u přílešitostí obje
vení prvé fresky, která byla vydávána za smrt

la.
láska.

a objevila se V Pěpě, a

ni úepodtoutofreot pod rou nJiné, s nichž vyniká obraz Kri
ta na kříži, malovanýna bladké omítce barranei

dým Bylo by záhodno, aby až k obrazům seby připouštění růsní zvědavci, kteří obmátáváním
molou jistě vzácné tyto pomátky poškoditi. —
Koupadlo. Sl. okrašlovacíspolek dobudoral logi
počaté koupadio plovárnou pro dítky. Dostalo se
ta městu našemu toho, po čem po léta bylo ton
ženo. Jame jisti, že občanatro odvděší se bojsoa
účastí a město — podporoa.

Z Horušie a Čáslávě. Krásněvyličil
dopisovatel čáslavaké „Pravdy“ ocházi našeho
semského poslance cís. rady p. Blaška, ale na
jedao zapomněl — na pravda. |, fch“ účast
níků bylo asi 100 a to jedtě proto, že konána
byla valná hromada raifeisesky, a z nich byly tři
Čávrtiny evangelíků a čtvrtina katolíků. Že při tom
tečník musil se zalichotiti výpady na katol. země
dělce, stranu křesťanako-sociální, katolický či jak
Hkal klerikální tisk, rosumí se samo sebou, neboť
Jisak by ho byli evangelíci vypískali. Zasloužil ei
také Jejich pochvala. Neboť,ač před tím probla
Šoval, že agrárníci jsou lepěl katolíci než kleri
kálové, při výpadě ohvaleckého řídícího učitele
proti kříži ani alova obrany oepronesl. Jak může
býti kdo katolíkem a to ještě lepším katolikem a
mlčeti k tomo, když se řekne, še ve škole dy byly
lepší nešli kříš, nebot pohrabačkamí
se dobývá chléb a kříž není micplaten — tomu ros
umí jenom agrární poslanec. My klerikálové to
ovšem chápeme jinak. Iaa chvalecký p. řídící je
evangelík a agráral korteš. A stejně mičel ktomu,
když novopečený p. řídící od nás, taky-katolík,
prohláčil, že ve Bkole by neměl býti vůbec kříž,
protože to uráží evangelíky a židy. To bylo to
„reagování“ na výkřiky klerikálních stoupenců,
to bylo to doavědčování „lepšího“ katolictví. Za
takové obhájcs katolictví pěkad děkujeme.

Z Potěšska u Čásglavě. Dno4. dubna

pořádaly naše skupiay Adamovská, Bračická afibyslavická večírek na rosloučenou s naším mi

lým p. protektorem dp. farářem M. Smrčkou. Byl
to poslední projev naší vděčnosti dp. faráři a jame
přesvědčení, že den ten zůstane hluboko vryt
V paměti mládeže naší. O veliké vážnosti dp. fa

rářo rěky m] ohromnéMot našichpřátel, Žýo naposled uslyšeti miláslova
svého oblíbeného duchovního pastýře. — O. 7.
hod. večerní předseda skupiny Bračické 9. H.
Říha uvítal dp. faráře Smrčku a naše přátele.
Byla přednosena našimi členy a člengami celá
řada pěkných kupletů a p. Členka M. Čapková
u Bračic přednesla pak dp. faráři blabopřání k jeho
povýšení a členka M. Běhounkorá z Přibyslavic
poděkování sa otcovskou péči a starost jeho. Nalo
te p. farář Smrčka se všemi přítomnými rozloučil.
Jen pomalu budeme zapomínat na dp. Smrěku;
docels nezapomene nikdo. Byl jedním « nejmilej
ších pastýřů, první vůdoó zorganisované mládeže
ne Potětška. Musí mi Kašdý dozaati, jak veliké
dílo sde farář dp. Smrčka vykonal, avšsk nedošel
za vše dobré patřičné odměny, ba spíše potupy.
— Naše strana katolické mu sůstane i do bu
doucna vděčna a přejeme el srdečně, aby p. farář
Bmrčka zase co nejdříve byl vůdcem a pastýřem
našeho Potělska! — M. B.

Vys. Mýto. Bolestné stráta stihla váženou
tdejší rodina p. drogisty Fr. Starého. Dne 19. t.
m. zemřel p. Starému zdárný, nadějný syn Fran
tišek, posluchač medicínské fakulty pražské v 90.
roce svého věku. Pohřeb konán 21. t, m. za ve
liké účasti zdejšího občanstva. Odpočívej v pokojit

Starobylá uvomice v Semaniků za
chráněna před zkázou a řádně slohově restátro
váva arob. B. Dvořákem s Pardubic. Ministeratro
veřej. prací hradilo veškerý náklad restaurační,
tak že nebylo třeba potřebné dšadníky semanické
nutiti ke sbířkám ma záchrana krásné lidové pa
máťky a okrásy okolí kostela a středu obee. V

podřímsoví mezi květy a ornamenty lidovými
čteme staré Hkání ze všech čtyř stran: „Za chu
dého Bůh zaplatí, Neboj se bohatých hrozeb, boj
de chudých sis, Špatná víra -bes skutků, Práci
Sehná Báh.“ Doufáme, že letošaím rozem dojde
i kopravě veice cenného oltáře hlavního a kaza
teloy vzapomětutém farním kostele Semanioském.
Náklad na poslední opravy má býti společný z
patronátních příspěvkůs subvence ministeris kultu.

iapHěka av. Jana Nepom.od KoŠumberkem jest pobořena. Kdobyl svědkem,
když unarené procesí, patující k P. Marii na -Ohlu
meček, odpočívalo u krásné kapličky Košumber
ské. jaký ledoý a úchvatný obrazek se nám s po
sadím starého hradu jevil, bade letos vspomínati
při návštěvě poutnického místa na Chlamečku.
Zničena byla utarobylá památka doby barokní,
ale ne úplně; rychlým sakročením komsorvatora
B,Dvořáka>zatělvásénysdia vásazvrchustře
oby. Střecha byla úplné rozebrána a než pfikro
čáhok rozebrání zdiva, byl jiš zde přípis s Vídně,
nařísující paaství Rychmburskému, aby vše,. 00

zalčil,nybadospř ve MK malákyDoafejma,fkr,opraveny b irestaa ičky staré “
dosad zachovalé s nemlálo sonné.



Růmé zprávy.

náboňenskásmábejranteděluje: PokrokáfakýI

ově uvefejnil ve břes)k = ja .deut
vá se př roshororů občanstva, v nichž

se proniká tvrsení, še „vzkříšení“ letošího
rokukonané díti sebude za aselslenceměstské

nad tišnovské a účasti všech krabů občanstva.Váči tomu. sděluje se nám, še tvrzení, jakoby
městská rada propůjčila se k účinkování při této
Harikální bomediš, na pravdě ag ogzakládá. Pokud
se ostatních účastnílá- vujš je přtověd
čení, že lidé, kteří svým Šivotema jednáním stojí
rozhodně na půdě pokrokové, nemobou jíti Da
slavnost klerikáloí, aniž by nepopřeji své mine
losti. A že by někdo ovůj dosavadní život mohl
popříti takovým spůsobem, nevéříme!“ — Vskří
šení je tedy „klerikální komedie“. — „Ostravský
Kraj“ přináší tuto správa: Velkopáteční guláš velmi
špatně cbutnal jistému pokrokovému utrojníku
s Hrabůvky. Tento osvícený pokrokář, klerý za
peníze chodí pískat na klarinet ina církevní slav
nosti, sjednal si na Velký pátek velmi duchaplnou
a ušlechtilou zábava tím, še si dal do dílny do
nést guláš a nepíchl kousek masu na vidličku a
n tim cbodil od strojníka ke strojníku a čmáral
jim masem pod nosem. Několik strojníků to trpělo,
ale pan pokrokář trefil na pravého, který mu dů
kladnou ranou kastrol s gulášem s ruky vyrazil,
tak že obssh nádoby po tváři a šatech páma po
krokáře a po zemí dílny so rosletěl.

Falešný kměs. Za sjezdu královébrade
ekébo chlubil se jeden evangelický občan, jakou
udělal katolíkům v Praze ostadu. Starší tento
muž s krátkými, naresavělými vlasy, úpl
lený, kolatého obličeje, modrých očí vyjel si do

Přaby v kněžském kolárko, chodil po Vinohradech
© Starém Městě z hospody do hospody, obtěšoval
ženy a dívky, až ma jedna hokymátka pořádně
vyčinils. Kolárek jeho byl úským límečkem s či
rokon černou náprsenkou bez osdob; v zadu v lí
media byl vetknat veliký bílý kooflík. Nyní prý
zpmějšlí ze samé křesťanské anášelivosti dělati
oštejlu dále, aby měly soc. demokratické listy

dm pastvy,jak „Čech“ sděluje. Protojiš pře

u

m na povedeného ptáčka upozorňujeme, prosíme
tele, aby byli ostražití a ihned nám oznámili

sfopu podvodníkovu, Jakmile ji seznají.
Prosba. V G okresním městě v Her

eegovině, na hranici Černohorskéa okrosu žije přes
200 katolíků, mesi nimi dosti Čechů, obklopených
Turky a Srby. V ohledu náboženském je o kato
Jiky špatně postaráno, nemají ani koatela ani kněze.
Nejblíže položený katolický kostel je v Neremioji

-kma- ai ks ba o oýo ro yž vojenský duchovní
ovýchinisařjních cestáchdo Čtečka

m KatoNkům popráto důčastníti
Joších, jež obyčejně v četnických ka

y býti Aby tomu odpomo
o bylo, roshodlise katolíciv Gačkuza pomoci

vlády a nejdp. hinkupa mgs o, vy

věti na krásně g m, Váni místěGačin katýlickou bajjí. Ve avó dísní obracejí
bratřím Čechům. Zámošní katolíci

obou nám pomoci. Kdyby všichni

m faráři jednu neděli shromážděnýma ó arým-aaminík pooa
i katolíkůvČačkůkrětkýhi buy v,

jatě by rád několika haléři k dobrému ú
lu přispěl a sbírka několik korom by byla sa
čens. S vroucí prosbou obra + 
ků Gačkánskýchna příslovedjěObětavé ry
Čecbách osebe menší dárek ku stavbě katolické
ple v Gačku.

mvolám: „ZaplatBůh“,a jež vlistedh vi

v

vins.“ — O. Ambrož Mišetié, farář.
U

ma byly sgalány organisační kolky, laskavě pří
slušný obnos zs platil nebo aby poslal kolky
s

"Tržní zprávy.

K VPO—ICH, přěsšKC0000—0-000, vibvo K 14:20

K došky 2600—2100, jehel K 2(9D—
2800—4400, bramborů K 400—440,

optaka vune- E-:990:30—00000, máku K 3700—

Jašného *90—00-00,
V jek okrubE o 00kgpřeslčejeh

olěub pAE K 112ad 85, 1 , — O4,

038-049, 1pie KO4--007,1 bony33—2, -—07, 1 K 800
400, 1 kopí vo olíee kapasty

8-00—4:00, 1 hl cibulé K 4-00—-5-00, 1 kopa drobné
mleniny K 1:00—300, 1 pytel mrirs K 3.00—240,
1 kopa okurek0-00—000, salí K 10-00—0"00,1
bočke švestek K0-0—-0*0, 1 hl jablek K 10:00—18-00,
Uhl hrašek K 0-00--0000. — Na týhodní trh
© Hradci Králové dme 16.dabna 1910 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obílí: plsnice 231 hektol., dite
114, ječmene 56, orsa 205, prosa 0, víkvo 7, ra
oku0, dežky.0, brap0, jehél 16,joteloréhose
mínka 00, olejky 00, máku 0. — 3) Zaleniny:
potráele60kop, osrele54kop, kapusty46 kop, cibule
48hl, el 0kop, salátu0 kop,mrikve60pytlů,
brazabop 4$š hl, solí Okop, drobné zeleniny 43kop.
— W je: Bvestek Obeček, hraček 00 hi, jablek
00 bl. — 4) Drob.dobytka:vepřů O kusů,
podoviněst 447 kusů, kůslat 110 kusů

(Zasláno)
Nejdůstejnějšímu biskupskému Ordinariátu

v Hradci Králové!

„Spolek přátel katol, škol. bratrakých“ a ředi
telství kat. ně. ústavu v Bobesči vadává tímto nej

mnější díky sa velkodašný dar, kterým nejdako)nější biskupský Ordinariát přispěl na fondyk účelu
soustředění katol. učitelstva, které apolek zalošil.

Spolek jest velice potěšen, že snahy jeho pro
povanesení sv. náboženství jsou uznávány na téch
nejvyšších místech a to jest ma posilou s m
k další vytrvalé činnosti, ktorá se meleká sní těch nej
větších překážek a svímalů. :

V nojoddanější úotě srdečné díky vadávají:
Dr. Fr. Kav. Kryštůtek,
pap. prelát, ©. K. dvorní rada

t. č. předseda.
Fra. Methodia Gardavský,

t, č. tajemník.

Dovoluji si uctivě osnámiti, že závod pro stavbu

varhan a harmonií R sesnulém otci svém dále
vedu. Nabyv po dlouholetém obto v ajsině hojskošeností, mohu všem pošadavkům,
níma varbanářetví kladou, úplně vyhověti. Taktéš pro
vádíto veškeré přestavbya opravy varhan. Harmoais
scámé dobré jaknsti v osnách levnýchvědy na skladě.

Doufám, šé"příšeň, mému otci po drahná léta
věnované, i mně v míře neztenčené zachována bade.

Karel Čápek,
stavitel varhan s harmonií v (P eliĎee (Cechy).

Dobrá pawčst
pardubické FRANCKOVKY

tednou jákostí výrobků Šřmy

Jimdř.Francka-synovév Pardubicích.
Doporučujeme tento domácí výrobek conejvřeleji.

Kathratnerova sladová káva Kneippova

- jest- denní nápoj, který udržuje mému

muži pracovní sílu a náladu, působí

nejšťastněji na ditky, se klerou dociluji

v domácnasti velkých úspor a jenž nám
všem denně nanovo velmi dobřechutná.

| tepinl kušímjmi oky
(©

a srostlými gebo
JOS. VANDA,

lékařsky skoušesý, oprávněný operatér v Pardubicích.

P Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkré spol.
vJiradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózsel
kórůt 15 „«. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VIL,Mariahilferstr.

86.

zdarma a
anko.

Nejnižší měsíční

E
= P, T. dachovenstvuzvláštní výhody.

Do Hradce Králové a okolí.

Velectěnému zákaznictvu oznamuji, že jsem

přesídlela

prádelnu žeblírmu
(Slříkovatř. ped pivovarem)
de dřívějšího domu parostrojníprádelnya žohlírny

v Pětidomech
vedle domu s věží.

Prosím, aby mi laskavá byla i na
dále zachována, trvám hluboké úctě

Anna Třasáková.
.. a

Prmí čeký katoický zárod vo Vídni

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

© stelních rouch,
korouhví (balda

; chýnů), nebes a
"spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.

Ťzkuste"U
—Forárnísklad-lněnéhoa-beul.zboží!

"Obolakanaprazteraalí i

„StninlarJirát, 186
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s po se, kněžské 5% opiuloldovénápresnky,s
že nejlepší jedině n fy

osa n KOláry čiGonjslayJirásek
C Oblednárky100 " s | Hradec Králové 136. u

: FOFOVVVTT VÝVVVYVYN

FOTOGRAFIE|4 — Vklady na knížky =jo || ee4m
zúrokuje

nejlepší při cenách nojpřiznivějších dodává v

čekldor toonínet || $ Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
J„ F. LANGHANS i zanižručí:
sm Hradec Králové, Adalbertinum.mm + L.obeco ákaréaktirí zpetitelay.rezervnífond
Velké obrazy od 10 korun. výše. +

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.

Skupinysvatobčanů. Firma:Š, J. Palouš, Jablonec. n. Jiz.
E (KRKONOŠE) S

„abízí svoje chvalně zoámé | vyrobené z borůvek v borách Krkonošských skli
zených, honvsící se obzvláštní jemností, aromatickoui - © »

K Ý č a zimní BORUVK VE tůní.Podporajechuťk jídlu,trávení;jest to nej- |0 6 10V - ideálnějállihuprostýnápoj. Jediná zkcnškastačí,věci aby každý stal se jeho ctitelem.5 kg zásilka i s
u.. v velmi pěkným soudkem, vyplacené do kuždého místa,

přijímám přes léto -H VÍNO E | dobírkoupouzeza 4 korany20hola a M B
pod zárukou k uschování.

Prot! ohmí a krádoši pojištěn. | mameKupteoj za K 1-70důkladnýsple mmm

Od15. července Rozšiřujte „Obnova“"| ZRCADLOPOKROKOVÉHOTISKU..vláštaíakladištěvo vlastním Pražském Časové Úvahy! ;*
* E rar “ * ObjednávkyvyřisujeBisk. knihtiskárna v Hradci.Králové

Donáška zdarna. —
Všáynejnovějšívzorykožešašokých| | EÉ SORANO HOMONANANAHMANHAW
výrobků na skladě, výhradněsvévýroby. jiš n jiš šiDříve než zadáte

An Vambera nolalaí olakilokéhověla |
Firadec EKrálové. vyžádejteei

B i ——žzdarmaa rozpočet ———
JosefJežek,

první královéhradecký c. k. mistodržitelstvim komcesovaný

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

R v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) R

TARISEF)0|ZVOPIÉpUOpOROJÍUE

(bratrP, J. Hoškudly,farářevoTýpraohtielek) i elektrotechnický závod
ldoporu P. 1. veledůstoja. duchovenstva
EOPrůjnovědčenýa častovyznamenaný v Hradéi Králové. SSS=

výrobnízávod 28 8
Úvšech kostelních paramentů,f
s praporů a kovového náčlní. 1

Hradec KHradec Králově,

Poj ©„výběrobuvi«EJ. Metal Řiná
ZÁLOŽNÍÚVĚRNÍ ÚSTAVYV HRADCI KRÁLOVÉ.

Filiálky: v PRAZE, čssskézní mlécev SEMILECH a TURNOVĚ,

ový kapi 000.000-— v Prováši veškeré obchodyn VÁVZneroo a
Majitel: Politlaké družstvo tiskové v Nradei Králové —Vydavatel a zodpovědnýredaktor AutenímPoshmem. —Tiskerabisk. knihtiskárny vHradci Král.



Příloha
Kulturní hlídka.

Věda a umění.

Podil „Dědictví sv. Jane Nepom“
ma rok 1910 právě vyšel. Jsou to tyto knihy:
1. Lid český s hlediska prostonárodně-nábožen
ského. Napsal K. Procházka. 2. Mšikové obrázky.
Napsal Jindřich Š Baar. Řada II 3. Paměti
Fraatiška Vaváka z let 1770. 1816. VydávátJin

dřich Skopec.Kalby druhé část prvá. 4. Z nedávných dob Různé obrázky a povídky. Napeal Jal.
Košnář. 5. Posvátná místa království Českého.

Dil IV.: Vikariáty kolioský a nokycenský: Bepsaldr. Ant. Podlaha. Jest to opět podíl objemem i
obsahem velice bohatý. Pět knih v úbrnné krám
ské ceně 10 K podává se tu údům Dědictví

jednou pro vždy složenéh“. Přihlášky nových údů
přijímá Ředitelatví Svatojanakého dědictví v Praze
IV. (Nově přistouplí členové dostanou mitno le
tošní podíl ještě darem některé starší kaiby.

Cyrill, časopis pro katolickou budba pn
svátnou, přináší v č. 4. ukázky staručeských sklá
dání na neděli Květnou a Boží bod velikonoční,

„vhodsé pokyny pro ředitele kůru, seznam vynika
jicích komposic pro katolické kůry atd.

Bakterie mdršžovateli života. Vevý
roční schůzi britické Royal Microscopisl Society,
ješ byla konána tyto dny vLondýgě, pojednal Sir
E. Ray Lankester o neobyčejoč zajímavých poku
sechb, které podaly velmi cenné nové důkasy >
vlivu bakterii na tělo lideké a rvířecí. Zdá se
totiš dle výsledků těchto pokusů, že bakterie jsou
ve mnohých případech pro lidi i zvířata životní
nutností a že úplný nedostatek bakterií může při
voditi chorobnost, scbátralost a smrt. Pokusy do
kázaly na přízlad, če alepice nemohou žíti bez
bakterií. Několik vajec bylo pečlivě očištáno ode
všech bakterií a dáno do líhně. V celé době vý
voje byl okolní vzduch u vajec ateriliaován; když
ee kuřata vylíhla, dýchale nejen sterilisovaný
vzduch, nýbrž dostávala také jen dobře prozkou
maoon potravu bes bakterií. Po několika dnech
zašla Část kuřat Prohlídkou jich ee zjistilo, že
těla jejich byla úplně prosta bakterií. Oatutuí ku
řata nyní ihned vzata ze asterilisovaného vzducbo
a dostala obyčejnou potravu, jeá obsahovala vše
cky bakterie. A tu 8e ihned všecka zotavila a
vyvinola se ve zdravé silné slepice. Tytéš pokusy
byly podniknuty 8 monchami a ukážaly týž vý
sledek. Monchy, jež byly živeny ve sterilisovaném
vzduchu sterilisovanou potravou, zahynuly v krátké
době, kdežto mouchy ostatní, které obdržely maso,
vykazující různé bakterie, vyvíjely a muožily se
docela normálně. Jiné pokusy ale ukázsly, že bez
bakterií mohou šíti housenkya štíři. Mme Mečai
kov konala podobné pokusy s palci, které proká
saly rovnčk, že zvířata tato m.hon žíti bez bakte
rií. Lidské tělo chová v zažívacím ústrojí, jak
snámo, nesmírné množství bakterií, o kterých se
myslí, že jsou k životu potřebny.— Patrno tudíž,
že veliký strach před bakteriemi jest přemrštěno
stí. Jistě řádná životospráva jest nejlepším pro
středkem proti zákeřným škůdcům živvta lidského.

Kulturní jiskry.
Osvobození Temánkove. Pronásledo

vaný vlastenecký kněz Tománek přece konečně si

dárek Dne 5. t. m. před konaistoří spišskouháji se proti obvinění z pobuřování proti maďar
ským vrchnostem, s neposlušnosti atd. Byl oso
bozen. zám Párvy bo přijal v andienci; aféra
skoncována v dobrvtě. Patrno, že mučednictví
Hlinkovo s jeho morální vítězství vyoralo širokou
úrodnou brázda, v níš kvítí zdravé svobody zkvétá
jiš utěšeně.

Za „velice svobodomysinon“ cirkev
se prohlašovala s velikou pýchou cířkev evange
lické. Také se zvlášť u nás spojovala okázale
právě a těmi „svobodomyslníky“, kteří nepokrytě
rdousili katolickou svobodu. Nyní „L'adové Noviny“
dne 16.1. m. napsaly: „Evanjelický superintendent
Schols vydal pastiersky list, v ktorom zakazaje
ev. duchorným prijat mandát.“ Tedy ev. farátům
sakázáno héjiti občanská práva věřícího lidu v par
lamentě. Duchovním se bere to politické právo,
jehož požívá i takový dělník, který sotva dva
ádky dovede napsati obstojsým pravopisem. Uber
akým židům jest křesťanství nepohodlné; a pro
tože mají obrovskou moc, superiatendent jim 8 po
klonou ustupuje, aby zabyl „pokoje“ a zednářské
pochvaly.

imavé židovské donmání. Nově
saložený židovskýlist uberský „Ssombat“ prudce
útočí na katolíky, ale svó výpady protkává pozoru
hodným přisnáním pravdy, kteroa literární sluhové
židovstvé baď zami nebo popírají. Slyšmel
„Vánek nov podáiků tiskových vane zemí a
vadach jo plný průpovídek o sežidovětěnítisku. .
Třeson se (křesťané) vstekom, protože nedovedou
držet krok s námi (tidy) a vyčítají liberálnímu

tisku všechny špatnosti, a přece tento tisk vévodí
duchům, přece řídí se tímto tiskem miliony lidí
v Uhrách. My připímáme toto obvinění hrdě na
své čelo, Ano, tisk je pošidovštčm. Jet oa znejvětší
části produktem (plodem) židovských peněz, ži
dovského genia (!) a moderního pokroku... Ka.
torní židovstvo pusnalo pří svém snažení po po
kroku ihned neobyčejný význam tiska; préní veliké
tiskové podojky vytvořily židovské penízea ži
dovský duch . .. Jako houby po dešti rostly po
sobě listy“. V dalším vytýká ten list, že katolíci
nepočínají si v podpoře tisku tak horlivě a po
kračuje: „To se všeobecné pocituje že je nutno
úcházeti se o přízeň sedmé moci, ale to je drabá
zábava, k tomu je potřebí srdce a obětavosti. Jak
snámo, je těmito etnostmi křesťanskými uadáno
jen židovstvo. To Be cítí, že je nntao v boji
lidstva zaopatřiti si této mocné a strašné zbrané
obrovské, ale tam na té straně jsou páni líní a
lakomí k toma.“

Hospodářská úvaha © bramborech
v XVIKÉ. steleti. František Šrenda, rodák
královéhradecký píše v „Pamětech města Král.
Hradce“ na str. 35. při roce 1765: „Tu taky po
neyprw — nikdá newidane — spatřili gaem pa
poljch eazené zemské gabika, neb gak gich nazy
wagj ErcAplel. Pozůstalý tu vžitek w.gny — genž
když sotwa kde předesslé, gen toliko při ploté, a
pro prasata se saseli, lidé pak gicb gjsti stydjce
se boli, že twjosky dobytek žjvočgasj a hladowy

těgasj po ujeh p wagak skrze ten pokrmw syleneprospjwá. Od wogska rozličného, zwlásať od
francauzského národu, dychtiwě tak-wé gablka
nalezené gisti když widěli, čechowé (vasech mrawů
y nemravů giných národů se vchytagicý) z apomena
obžjwu swých předkůw, zanedbage Ržepj, Zelj,
Hraob, Cžvčku, Boby, Prosa a t. d. sylaé potrawy;
tobo tak lebkého a prasdného pokrmuse vchopili,
gimž toliko gediué wjce se rozžjregj a když giž
nynj skatečně — běda! wjce, než třech kregůw,
Y neylepasj půdu českau semau tau lebkau byljnau
zamasugj, tolik tisýc korců obylj a podstatné po
trawy zem Českau zbawagjce, nedostatek wyžjwenj
rozmabagj. Nowau bjdu — wasak když gen něco
nowýho, dobr.wolně na sebe vwalugjce.“

V šlechetné náruči pokrokářské
humanity. Kdyby byla dána pokrokářím moc,
po jaké rolují, vedlo by ge katolíkům všude tak,
jako v Barceloně. Kdyby se pokrokáři a soc. de
mokraté noobávali paragrafů, chránících svoboda
občanstva, nastalo by barbarské pronásledování
křesťanstva jak „sa slunných dob“ Neronových.
Ovšem pokrokáři zatím horlivě provádějí to, co
mohou. Z řádků jejich přímo čiší násilnický vatek,
který marně snaží se ukrýti t)gří zaby, Některému
ka'olíkovi soustavně se otravoje a zkracuje život
neurvalými novinářskými útoky, které jsou tak
masané promylleny, že by hanobený katolík před
soudem po všech velikých útratéch málo pořídil;
ještě by se posměch zvýšil. A jestliže by se přece
dalo donfati, že háuce bade náležitě potrestán,
pak pokrokáři člou katolíkovi hned celé litanio o
křestanskéhm odpuštění. Proti tapiteli nevypustí
jediného slova p kárání. Proto jest pravým hrdin
stvím, odváží-li se Špiněný katolík svou Čest soudně
hájiti. Určický kaplan Karel Kuča byl několik let
surově napadán v nár. soc. „Pokroku“, vycháze
jícím v Prostějově. Dlouho snášel urážky trpělivě;
ale když už byla mira vrchovatá, zažaloval. A
13. t m. byl odsouzen redaktor „Pokrok“ Němec
pro zanedbání povinné péče (!!) na deset dní do
žaláře, zostřeného dvěma posty; spoluvinník krejčí
L. Bedláčck odsouzen na 5 dní do vězení nebo
k 60 K pokuty, k zaplacení všech útrat a k ave
řejnění rozsudku v Čele „Pokroko“. Vina byla
prokázána ně samými svědky obžalovaných tak, že
nebylo potřebí ani volati k výslechu svědky ka
planovy. Svědkové Němcovi totiž žádného důkazu
pepodali, vypovídali nerozhodně, mluvili věcí, jež
6e sporem neměly čo činiti, leckdy vypovídali bez
děčně i ve prospěch kaplanův. A přece redaktor
byl odsousen ponze pro zanedbání povinné péče,
jako by neznal celé pásmo dlouhodobých útoků.
Němec již v lednovém zasedání ve 14 případech
se vymlouval, že článků trestný.h nečetl a od
souzen pro zanedbání povinné péče k pokatě
200 K. | Zvláštní, še při tolikeré práci redak
torské ušel jeho pozorností celý řetěs právě těch

adů, které byly trestné. Tak se provádí red
ce pokroková? Ale raději zapřít pokrokovou

myšlenkovou péči, neš si sednout do chládku| Pa
trno tudíž, že při vší poctivosti napadeného byl
zápas tuhý, aby provinilec aapoň nějakým trestem
byl upozorněn, že besusdné pomluvy mají jisté

ce.

Kohopreiouchaji velnemyšlonkářirakouští? V čele tohotonezdravéhohnutí stojí
rakouští židé Hock, Ofaer, Dorn a Firth. Nejza
jímavějším zjevem však jest, že v listech volno
myšlenkářských nečteme útoků proti židovskému
talmudismu, proti Šidovakéma barbarskému koše
ráctví, sa to však nearvalé, zařivé útoky na kato
lické náboženství a církev jsou na denním po
tádku. Proč to? Inu, dobře ai rozumějí židé — a
sotročílí požidovětělíkfestanéI

B. Melichar,
kaihkupoctví, nakla
datelství, antikvariát

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knih

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

kniboven,

Velký seznam pošle se na
požádání zdarma a franko.

Hospodářská hlídka.
Letošní orev. V Rakousku nastane letos

sesflení oseva jen proto, že v Čechách přestala
stávka řepařů. Morava zůstane asi při loňské
pluše, a celé Rskoasko nedosáhne osevné plochy
z let největšího rozmachu | Všude uastalo malé
zvýšení osevn, nejvíce v Rusku, kde plocha osetá
rovná se ploše cukrovkové z Rakoasko-Uherska a
z Francie pospolu vzaté ©Kusko stojí nyní aap ň
plochou svou oseru na prva'm místě, výrobou
cukru však ještě stále Německo jest v popředí, a
Rusko by musilo plochu při nynějším svém výnosu
zvýšit až na million hektarů, vlc než dvakrát to
Jik. zaseto jest v Německu, aby dosáhlo cakerní
výroby Německa! Průměrný osev fepný v Evrop?
v mioalých pěti letech byl 1,565 C00 hektarů, letos
pak jej páčí na 1900.000 až 2000000 bektarů.
Výroba cukerní od r. 1905 stále klesá Tehdy ob
nášela 68:9 mil. metráků, potom už atále méně:
66:7, 65-1, 649 a 1909-10 dokonce jen 61-2 mil.
centů. Pudlo toho příští kampaň přinese přece
zase zvýšení výroby, snad až i přes výrobu voku
1905 —tak že by dnešní vysoké ceny přece -cad
hodně polevily.

Jak jsou mašílidé neproziraví. Stává
Be často, že rolník čeká a prodejem krávy až se
otelí, a pak se jí obtětkané mlékem i s telátkem
zbaví. A jak si radostí ruce mne, že za krarku
utržil o 100 až 150 « více! Podobných případů
bývá více zvlášť v okolí měst, kde majitelé mlá
káren, dvorců shánějí se po Kravách s telátkem.
Roloik bývá rád, že otelenou krávu dráže prodá,
ale majitel mlékárny rovaěž se těší, že získal. Ve
dvoreob, m'ékárnách jsou lidé zkušenější, ti dobře
vědí, še dobře dělají, když koapí krávu s telát
kem. Oč kráva koupena dráže, to dávno získáno
odprodejem mléka. Našilidé nepočítají. Co hoapo
dyně utrží sa mléko, to se na našich atatcích a
chalupách ani v počet nebere, to zůstane hospo
dyni v kapse, ač z tobo mnohé vydání v domá
cnosti zapraví, o čem muž hospodář ani neví.
Odprodejem krávy a telátkem připraví se rolník
vlastně o část výnosu mléčného, tele dá vlastně
teké zadarmo, ač by zaň moblutržiti 50 až80 K.
Za domněle stkvěle získanou cenu koupí rolník
krávu novou (nějaký ten přebytek brzy se mu
však rozpráší) a tak naši malí rolničtí lidé honí
se dále bez rozpočtu za ziskem, nenstále podob
ným způsobem Číní pokusy v chova dobytka a na
konec leckterý musí přiznat: nejde tol

Přednosti úlů úlrokomíských jsu
příčinou, že stojany se opouštějí, ua nízko široké
úly předělárají, stojí-li za to, nebo obatrnější do
cela odstraní. Důkazů tobo máme rok od roku
více v Čechách, oa Moravě i ve Slezsku. Celá
řada včelařů pokročilejších doznává opět, že včely
v úlech širokonízkých dříve do síly přišly než ve
stojanech, a tím také většího užitku přinesly.
Ovšem neamí se též přehlédnouti, Že výnos medu
náležíi navčelách; některýchvčeljestvúle jako
nabito, zato medu málo, kdežto jiné slabší včely
daly až překvapující hojnost medu.

Mrva chlévská je nejlepším hnojivempro
všechny poloby a půdy. Obsahujeť takměř všechny
látky, jichž rostliny potřebojí k životu a vývoji, a
kromě toho působí příznivě na rozklad zemin,



-kypří půdu, zabřívá ji s epiaje Kde věak chlév
ské mrvy se nedostává, jiny nešli bledat nábrada v podobě prášků bnojivých, jimiž ostatné
j působení huoje chlévského se znamenitě doplňaje.
U nás osvědčují 80 nejlépe jemně mletá kostní
moučka rozložená, čili euperfostát, kainit i či:ský
ledek. Hnojíme-li pravidelně bnojem chlórakým a
občas půduposiloime těmito třemi hnojivy, docí

líme 8 vů dpošejívé v každém ohledu,jakož iplodnost půdy zachovéme neztenčenou. Hnojesí
chlévskou mrvou zpravidla se má vykonávati na
podzim, anebo se přísnivého počasí v zimě, když
je půda volná. :

Domácí léčiva vždy máme po ruce míti.
Prcto v koždé zabrádee ať je několik traů šalvěje,
pelyňku, máty peprné, beřménkou,majoránu a ji
ných kořenin za léčiva i přísada do pokrmů uší
vaných.

Komáří zmizí z obydlí, ze stáje, s ko
mory a pod. když otevřeme okna místoosti, Ba
žbavé uhlí hodíme kousek ksfru, a tím vykouříme
m'stnost komáry navětívenou.

Školský obzor.
Projev jednoty katol. duchovmích

bračnské dlecése proti vyloučenínábo
ženství ze škol a prot! „Volné skole“.
Správní zastupitelstvo Ústředního spolku Jednot
učitelekých na Moravě na válném sjezdu mořav
ského organisoveného učitelstva v Kroměříži dne
16.—19. července 1908 parokovavší o právním
postavení školy k církvi, jroblásilo jednomyalně
bez debatty jako projev manifestační:

„Vzhledem jak k vnitřoí potřebě světských
předmětů očebných, tak vzhledem k poměrám
mezi učitelstvem a kněčatvem žádá správní zasta
pitelstvo, aby co nejdříve provedeny byly poža
devky Svazu veškerého učitelstva, vyslovené 22.
března 1908, totiž: s) aby se zamezily kooflikty
mezi učiteli a kněžími, resp. mezi vědou a víroo,
jimiž vyučování se rozrašujo a autorita Školy a
náboženství oslabaje, nechť ge odloučí vyučování
náboženeví od ostatního vyučování školního a při
káže se výhradně příslušným úřadům farním. —
b) Aby vymeněna byla škola z příslušného vlivu
jednotlivých koofesaí, žádáme, aby ve dkolních
radách (okresní i zemské) nezasedali zástupci
církví státem usnaných."

Již dříve bylo podobné snaby pozorovati
v jistě části moravského učitelstva — zvláště od
té doby, co spolek „Volná Skola“ byl založen.
Projevem právě uvedeným však vzalo snaha její,
vyloučiti náboženství ze škol, za svou právě ve
dení moravského orgenisovaného učitelstva, toho
učitelstva, které vesměs přísahalo na říšský ákolní
zákon, jehož 8 1. stanoví jako úkoi školy obecné
vychování dětí v mravnosti a náboženství.

Jednota katol. duchovních diecóése brněnské
i když jest přesvědčena, že oesoublesí s tímto
projevem veškeré učitelstvo organisované, přece
musí jej povatovati zo projev officielní, neboť ne
bylo mu z řad organisovaného učitelstva veřejné
odpíráno. Z té příčiny, projednavši tato věc po
ekupinách, ve svém orgánu « spolu s oběma spolky
katolického učitelstva moravského, problašuje:

+8) Aby se zamezily konfi:kty mezi ačiteli
náboženství a učiteli srětskými, Jimiž vyučování
se rozrušuje a autorita náboženství i koly osla
buje, těm nechť odloučí ae cd vyučování školního
všecko, co jest $ 1. říšakého školního zákona na
odpor, a nechť vhodným způsobem, ale důrazně
jest těm, jichž se týká, připomenuto slovonejvyšší
správy školské z 18. června 1909, „te ohledně
zákona o školách obecných nemá jiného cíle, než

výchovu předpisuje, důsledně prováděti.“
b) Aby vymaněna byla Škola s příslušného

vlivu růzbých podvratných živlů, šádáme, aby vy
sloveno bylo z míst kompetentních, že není úkola

pokusným místem pro upla'ňování nedokázanýchypothes vědeckých i nevědeckých, nýbrž ucele
ným organismem, jeně mé vychovávati ucelené
hodné lidi a občeny.“*

Ve formálním obledu usnáší se IV. valná
hromada, aby tento projev Jednoty edělen byl
oběma ordinariátům moravským, pak aby byl za
elán všem katolickým a kovservativním listům a
poslancům, pak aby byl ne základě článků v or
gána Jednoty zpopalarisován a jako leták mezi
lid rozdáu, a konečně aby tento projev byl sdělen
také všem úřadům čkololm, jakož i mofav. zem
skému výboru.

Bylo valnou hromadou jednomyslně pHjato
dne 24. února 1910.

U nás a v Německu. Lakomecčím více
má, tím více žádá. A čím více ze ustopuje před
pokrokářekou bezuzdnoatí, tim více si hraji pánové
na ubohé mučedníky. Co už všecko jeat dovoleno
pokrokářským učitelům, přísahavším na nábožev

který na veřejných schůzích šíří holou nevěru,
který šíří plnou hratí volpomyšlenkářské proti
křesťanské tiskopisy. Hned jši píchl do vosího
bnízda, hned se ozve bouřlivým způsobem čistě
moderní zásada: „Co je byrokratům po tom, jaké

pánové jistě
tem maobo. V
vlastně utrácí ušitel jejich před
se poněkad ve škole míraí jen s básně
ragrafy, jaký může býti skutečný úspěch
kýrované „náboženské výchovy“ ve škole? Ale
páni mobou nernšeně děla.i „Volné Myšleace“ a
Boce.demokratům opěrné sloupy.

V Německo však se bledí důsledně k tomu,
ab paragrafy nezůstaly mrtvou literou. Sám ovan

ický senát velice pokročilého přímořského města
rém sesadil soc. demokratického učitele Holz

melra, který se pak uchytil jako soc. dem. rodak
tor. Nadto senát zakročil také proti jiným ušite
lám, kteří podepsali s Holsmeirem posdrav Be
blovi. Osm učitelů bylo disciplinárně potrestáno.
Patrno tudíž. že v nynějším pokrokářekém čase
vyvibute v Brémách přísnost aš veliká.

Leč co si všecko může dovoliti pokrokářský
učitel v Rakousku| Každý rozamný člověk řekne,
še pro muže zbytečně sadluženého jest nejlíp
Adržeti se trochu zpátky.“ Bujsrý polkrokář však
má jinou zásadu. Tišnovskáškolní rada připome
nula mladému učiteli, že dluhoje jif od r. 1908
obnos 26 K hostiaskému, jebož opomíaky i po tak
dloubé době jsou bezvýsledné. Uložile tedy učiteli,
aby v zájmu cti stavu učitelského dluh vyrovnal
a trochu se při vydáních uskrovnil. Neobť zanechá
zbytečných a častých cest, aby mu zbylo víc času
k vyučování a více peněz v kapse.

Nejčervenější německý učitel by ci v sájmu
vlastním nechal takové zcela včasné připomenutí
pro sebe a hleděl by napraviti, co zanedbal. Leč
pokrokářeká krev jest velice statečná Takble na
pomínati učitele? Což okres. škol. rada má nějaké
právo poroučeti učiteli, aby si v peněžních sáleži
tostech počínal aspoň tak řádně a charakterně,
Jako prostý dělník?

Vč. 76. radé „Rovnosti“ napsal učitel Labor
z Rašova: „Takové rady udílí c. k. okr. šk. rada
učiteli, který je jit delší Čas ve službě a s. odpu
štěním je — socialistou. A aby to lépe táhlo a
více zostudilo před svým uadtízeným, přípis poslán
ušiteli prostřednictvím jebo správy koly. (Hrůza!)
Věru, něčeho takového bál by se slušný sedlák
svému kravaři diktovati, ale slevné okreaní školní
rada může si dovoliti (1)vůči učiteli, který, mimo
chodem řečeno, skrovné šije (no, ao), co obce.
Učitel je takovým byrokratům níž, nežli poslední
kancelářský sluba.“

Bosumí se, že tuto pilulku spolkne okr. škol.
rada bez hlesu. „Rovnost“ ani slovem neupošor
huje, že jest hanbou, jestliže vůbec k takovému
nupomenutí dojíti musí, když bostinský k vůli ob
držení 25 K masí až u okr. škol. rady sakročiti.
Ten, který tak dlouho neplatil, jest nejednou ve
likým mučedníkem, ubožákem, svíjejícím se pod
„byrokratickou knutou“ Zvláštaf moderní mučed
ník! A velký rozdil mezi Německem a poměry
v českých zemích!

Půl mílilona ma lidovou svatyni:
katol. ústav ku vzdělání učitelů v Praze-Babenči.
Farní ebírka oa sběrací listy: Hořice: sbírala

Dobrá Voda: sbírala Al. Šimková 5 K, Jedlá:
ebírala A. Domasová 5 K 60h, Hompolec: sbíral
A. Vašák 85 K. — Výtěžek ze zábav, přednášek,
schůzíatd.:Katol.JednotavJilemnici,sbírkamezi
členy 5 K, Org. katol. mládeže v Křivsoudově 5
K, abírka při schůzi kat. org. v Taeblovicích, sbí
rala pí Gottliebová 17. K 60h. Dary jednotlivců:
81. Al. Janovská, pěstounka 3 K, p. Bob. Fritz,
c. k. aesistent 2K. Půjčky: Al. Jelínková aluška.
členka III. řádo sv. Františka, Praha půjčila 1500

K na S na 2 roky. Ant, Pluhařová. olažka vefaře v hlomech. půjčila 200 K na 4%, na 1 rok.
Naše nesnáze při zakládání velkolepého díla jsou
veliké, takže nemožno ani veřejně o nich paáti.
Avšsk jsme přesvědčeni, še dílo to je pro celý
národ nyví nepostrádatelné a Že přinese národu
v obledu sv. náboženství nejen tolik, ale daleko
více jako naše Ustřední Matice v ohledu národ
ním. To vám dodává plnou důvěra. A nemýlíme
se, nebot velkodošná obětavost pro dílo to ojímá
se tam, kde je nejtklivější a nejvýznamnější —
v chudém lidu i v řadách nejchudších. Dosud po
moc největší poskytovaly nám chudičké služky.
Požehnej Báb jim a jejich velkodušnémupříkledu!

Sociální besídka.
M rozvrat mezi českou soc, demo

kracii na Moravě.Již delší čas vede ae na
Moravě tuhý boj mezi radými centralisty (pří
vrženci židovsko-němeakého vedení vídeňského)
a aotonomisty, kteří se chtějí z šidovako-ví
deňského jha vymaviti, protože Vídeň národní
práva českých soudruhův otlačoje. Nyní sou
drazi sami proti centralistům tvrdí totéž, co
tvrdily kotolické listy; sdělení, za ktorá se
katolíkům hrobé spílelo, opakují sami sondrozi;
tím aspoň nynt dokasejí, kdo již dávno měl
pravda e še soc. demokraté s masarykovcí
dříve jednoduše drse lbali.

Jaké presenty červená ruka dale našemo
národu, pově čli na sjesdech streny v Brač
dne 5. a 4 t. m. soudruzi Němec, Vaněk a j.
Prvním presentem je ojařmení našeho dělulokva

uplrá českému dělnictvu jakoukoli samostat.
mest. Soudegh Němec pravilo současné konfe
reci soudráků contralistů, že se sošisv Brně
sa tím účelem, „aby dokázale, že většina může
bezohledně jednat s menšinca“. A č teké vět
šina vždy tak ve straně jednala, toho vedl
soudruh Němec sajímavé doklady. Když žádali
čeští voudrasi zřízení českého sekretariátu u
vídeňské komise odborové, byl tento požadavek
zamítnut. K čemůž doložil soudruh Němec,če
to soamená: „Vy nemáte právo, které máme
my !“ Zedaíkům bylo nařízeno, od oentralistic
kého vedení, aby neodebírali tele politické
listy (t. antonomistů) u aby složili věsáhny
fankce v politických orgsnisacích. I naše schůze
se rozbíjely. Cotěli jsme narovnání. A řeklo
ce nám: „Neznáme pardonu! Kdo 6s Bepo
drobí, toho bodíme přes paloba.“ Vskutku
ekvostná doznání. Dosad tato prolbaná strana
o sobě schlubně tvrdila, že ous je blasatelkou
„rovnosti, bratrství s svobody“. Není to srovos
výsměchem na tato besle, co nymí pobleváří
sami prozrazají? Dále o sobě soc. dem. tyrdila,
že rozlaštila otázku národnostní. Pěkné roz
loštění, když Němec dělá pána a Čech slu
Zebníka.

Ti lidé, kteří se ovíjeli v židovsko-ně
meckých kleštích, drze dovedli opírati českým
katolíkům vlastenectví.

„Pryč s Bechyňó!“ tak křičeli eoudrozi
dae 9. t. m. v prostějovekém „Dělnickém domě“
proti protikatoliokémo Štváči s vůdci tammej
ších soc. demokratů. „Už máme dost toho ba
lamucení. Sotva se zde usadil, už má dům. My
nepotřebujeme jeho novin, bestobo v nich mele
Jenom fsráře, kteří nám nic nedělají. Nám
stačí vaše odb:rné spolky a konsamy. Těch si
chceine v tichosti bledět. Ani Pánu Boha v nebi
pokoje nedá ani čerta v pekle.“ — Patrno
tudíž, že stálé štvaní naposledy 8e zprotiví i
fanatikům, jakmile titéž dokonale poznají, *e
to není žádnou živoou stravou pro skotečné

"dělnické zájmy. Kdo ve pr.spěch dělniotva
pracovati nenmí, ten bledí odvrátití pozornost

„ud své neamělosti aspoň silným štvaním proti
straně jiná.

Centralistický „Proletář“ adressuje Vaň
kovi a Tusarovi (autonomistům) tuto vybrůžku:
„Ustaňte ihned bořiti, 00 jste nebudovali. Vámi
zřízené podniky „Lidovou sáložnu“ 6 tiskérna
„Rovnost“ jsme dovod pardonovali. Varujte60
donatit nás ko provádění zásady: „Oko za
oko, zab sa zab“.“ Textilní sekretář Školák
problásil na echůsi dělnictva firmy Pirkovy:
„V nové organisaci autonomní budou samí zlo
ději a darebáci“ „Rovnost“ k toma dodává:
„Vedle toho Školák nadával venkovským sko
piném, ty že jdoa s centralisty u dosad prý
jenom „Unii“ okrádali.“

„Rovnost“ zase prohlásila: „Časopis „Pro
letář“, vydávaný v Brně, jest podnikém mímo
platných řádé tiskových strany a dle toho nechť
k němu též soudruzi své stanovisko zařídí.
Členové okresního výkonného výbora (brněn
skéhu) soudruzi Maeil, Sláma, Pik a Hrdlička
dopustili se brubého porušení svých povinností
i práv, jako členové okresního výboru výkon
ného tím, že dohadovali se o svó újmé bez
usnesení výkonného výboru se soudruhy ně
meckými a fliálkon videňské odborové komiue
na pořádání zvláštní májové oslavy, ač před
tim sami pro oslavu májvvon Stragou pořáda
nou hlasovali, Následkem toboto jednání byli
se svých fankof suspemdováhi s příští konfe
rence okresní učiní o tomto doklady opatřené
adělení.“ Antonomivté a centralisté badou po
řádati májovou oslava odděleně. >

O soudrožském pobratimství centralistů
napsala „Rovnost“: „Nejlépe se mné libilo to
pobratimství, jež prý ee nesčíslněkráte spečetilo
v místnostech, kde konala se kooference 3. a
4. dabna 1910. Filologioky lze vno slovo odvo
sovat od pobrat-jim-pobratim, a 00 se braní
týče, nemasí ei autor činit žádných výčitek.
Všdyť v oněch místnostech braly se tak často
v ochranu busarské kousky machých němec
kých sondrahů a jejich radniční politiky, braly
se tam i boty do raky na umlčení protivoíků
a soaha pobrat politické straně poslední Špetku
Bamostatnosti a práv, našla tam hlavního stře
diska. Tedy zcela eprávné: pobratim-pobrat
jim I" — Tody socislistické bratrství pochází
dle eamé „Rovnosti“ od kmene brát.

Maodátolovectví radých sekretářů chara
kterisnje „Hovnost“ takto: „V dalším článku

T„Proletáře“ na několika místech se žehré na
poslanecké mandáty. Snad jsou to pro toaohé
nedosašitelné brošoy, vistol přílié vysoko.

Zeám několiktakových,postižen kedovací macií. Jeden utekl s devděčného Slo
vácka a loví nyní men zi ublokopy. Jiný
přijelKtadidátaru Akodásý sou a během

roku ovlékl ce. již wřikrát jako hed. Jioý opětohtěl vzíti mandát z rukou českoslovanské

strany, ale děti svojeposílá do peckých škol.— Inu, kyselé hroznyl“ Soudrazise potířají
slovy ještě pepraějšími, zatím 00 dělolátvo
křesťansko-svciálol, jemaž 600. dem. dikao
svonila umíráčkem, utěšené postápsje.



Proč upadají odborové orgsmisace 800.
tieké. Rudí ce vymlouvají na průmy

slovou krisi, což budí jen útrpný úsměv. Pravoa
příčinou úpadku jest prapo ivné hospodaření
e dělolckými penězi. Svaz rakouských kovo
dělníků oveřejňuje pokledniční zprávu z0 které
jde na jevo, že rok 1909 končil eficitemn44.200
K 31h, ačkoliv fvětě r. 1908 vykarován byl

Febytek 168000 K, Aston, bjezá r. 1908 po

Jtil maličkost —51000 k Můžemebed vlastsěmlaviti o 219.000K po ytko prot roku 1909.
Celkem bylo roka 1909 odvedeno na příspěv=
cích o 185.935-80 K méně nežli r. 1908. Pod
pory v nezaměstnanostiposkytnaté činily pro
50.000 členů 447.762 K. Za to plsty čicily
148.700 K. Podpory v nezeměstnaností varostly
alice o 20.000 K. za to zmenšily se podpory
cestovní o 7537 K, které jsou započítány v pod
porách v nezaměstnanosti. Skutečný vzrůst pod
por v ues.městnanosti obnášl tedy 12.488 K.

členů připadá mimo úředolky zaměstnané
v centrále 24 venkovských tajemníků, kteří sa
rok mimo plata dostali 40000 diet. Centrála
na dietách vydala 22028 K. Připadá tedy na
1600 členů jeden „vůdce“. kterého dělnictvo
ei mosl samo vydrtovati. Celkem spotřebují tito
kovodělníčtí vůdcové 212552 K 80 h ročně!!!
Dělnictvo tyto sumy platiti nechce a vystupuje
hodfně z organisací; pak tento úbytek členetva
uvádí socialisté — na krici průmyslovou.
V pravda úbytek členstva v odborových orga
nisacích za.iňojí bezedné kapsy sociálně doto.
vůdců, kdež dělnické peníze misí.

Českoslovanská záložna VPřřaze
. Spálená ul. č. 9.

příjímá
wklady Da4/,"/, úrok bezvýpovědi,

« 469/0 „ 830denní výpovědí,
„ 4%,9/, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kapaje :

oenné papíry- Zvenkovamožnočiniti
vklady slošeémi lóstypošt. spořiteloy, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen. |<

MAR

Frant. Votruba,
"m odborný B

závod pokrývačský

fil. v KOSTELCI n. Orl.

Doporučuje všem P. T. stavitelům a majitelům
domů ku provedení i opravě všech stávajících
krytin. jako jsou: břidlice přírodní i pat.
Eternit, obyč. i glas, kurky, dřevocement,
lepenka, isolace stěn, vlhkých bytů a podlah.

Veškeré materialie dodávám
a úětuji v cenách továrních.

FRANT. VOTRUBA,

závod pokrývačský a aziaitérský v Hradci Král

O ÍD

Pohovky
všech drohů cd mejjednodošších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné t. zv. spací, dále křesla košená, svlášť

amělecky provedená (bez konkareace).

Soubory
reerte+m | všech druhů a slobů. rttohřet

Matrace
pérové, dále třídílné žíněné, afrikové z dřevité vlny.Slamníky

Heer | prošívané,trvanlivá.| rtbtt4M
Rolety

patentní, samočinné, 3 výšivkami, rolety bladké
obyčejné.

Veškeré věci se zárukou přesněřemeslnéprovedené..
Ceny velice mírné.

Pisemné objedoávky se pečlivě a správně vyřídí.

Jos, Thoř, Hradec Král.
KBD XCSDX6PYX88b X505 X

ÉJan Horák, *
soukenník $

v Rychnově nad Kněžnou x

ž
Xzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná usmámí zvláště z kruhů vele

M 9'uze mého ryze křesťenského závodu zadobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku naB

«RWelejemnelátky na taláry.
$ Též na splátky bez zvýšení cen!

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
závod svůj veledůstojnéma dučho

al. patronátním úřadům k opravování
a přezlecování

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

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za Ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chřámová zařízení
© kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a roz shotovuji úpleě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronžová
státní medaile z výstavy v Pardubicích.

doporačuje
venstvu a

W
Usuaaý za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kosa, parameniů
prádle.praporů. opis koborcůaovovéhe máčiní vo nách [nejstaršího
závodu v Čechách, c. s k. dvorního Kožavatelo

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošaje. |,

Blarší nábylak,
zachovalý, měkký i tvrdý za

každou cenu

na prodej
v továrně fy.

KV. Skuherský, Hradec Králové
Založeno r. 1460.

Veleddátojšíu ithovenstvu
doporačuje se

první anejstarší odbornádílnapasířská

Karlá Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k uhotorení veškerých kids
stelních nádob se stříbra,

bronzu a jiných kovů, od prjednodnššího do nejskvostněj
díbo provedení, v každém

vxorku a ryse církevním slobu.
Vie přesné, čistě a důkladně

ahotovaje se v mé vlastní dílné
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
choveustvn práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milesti rerido
vány.

ešní nádoby Jez v ohni
alatím sa ceny velice levné.

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

Vše zasíláu jen posvěcené.

Vzorky, 1 spočty, i

hotovébožínk ukázku o
— ne zašlou.

Chudšim kostelem možnosplácet bes přirážek
MW“ Sta odporučenía čestnýchusnání po ruce.-m

Prosím veledůstojné duchovenstvo 0 laskavou příseĎ
8 důvérn sávodudomácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových ztd.

„

apřesvěděttese,žeanila
das sem vnž
Jí dojakosti, aÚsporyV i



0 4
o

Prospějetjae.objedn áte-li viněnéatky,plátnasirtinky, látkyna roby
milury,vůdec.

é,Ufirmy:

Český lidovýpodnik
A OBOR

dana Kotrče Dlouhézbytkylátek!
a L,mtotttstímimosornV úvěmíspoločnos,(nprostředkovací |zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Hradci Krá i kanmafasy na povlakyv živýchbarvách
v lové, medrotisky na domácí!šaty a zástěryUDOALÍÍNÍVODOOÁoo E

—— za o až 59 — ' kriest naoukněv červenýchnebmoa ——ě c a

hA Hradci Král. úroka todlevýpovědi, , úotyžejutové
(proti poště) 680“ Složní lístky na požádání zdarma. W . bilevá plátna

a ( 1, , úc K 10—Uhlá 2oonšíjakost ED Ao GmK6 vpkané.
00 nejlevněji. ' . zasílánejlevnějiryze Česká firma

S -i :
1) Jos. Souček Náchod „Kamenice“jat

Nehodícsevyměnímneb ne vte JÍSE EX)

nestřěnýe | || Pů“ JA STOUPAVPRAZE,

; doporučuje:

VA VV
VÍN

při 2 provisi H R | Ú h T Jindřišskául.1.,
. | železné okládací po- šelezné mycí stolky

l (

POOŘOJAŘOUNÍ| | pou | Z
: a zasílatelství : stelonSdíl.matrací— železné stojanyna

od.. . .K27— htyod. . Kim
Úplně zařízená lůžka od K 38 —.

veškerých druhů | ry nuÚBně sařisoa

z. realit, je | OKD ny
zabradníB í

při nahodilých par- P : ovacísáatěnyK36 —
celacích skládá ua ceny zvláštěvýbodné,

, Úplná zařízení nemocaie a dobročinných ústavů

přiměřenéobnosy coma || Mešní vína!duchovenatvu a '

Nejdůstojuější Biskupské konsistoriumco záruku

Ka
4 2. MN

G líT OAP
slavným patronátním

úřadům dovolujesi dope
v Hradci lové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.

rměltí veškeré kostelní nádoby a
nážinía to: monstrance,kalichy,

Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uberská a rakouská
vína za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 90 hal. a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

cibáře, nádobky, patánky, pacifikály, :
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky ;
atd. své vlazní „ předpisům ©
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní Intenci a
v ohni zlatí sstříbří nebo protí do- |
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázko franko bez závaanosti koupě.

Vše 40posílá posvěvsné.Prdce ruční. |

správnosti provedení.

Shled zlatých6 stříbrných klenotů, jako:řetánů

madonok,kiki pnějsků,náraskůst. zMotářeké| 18 W HUMPOLCI u
na svůj účet za hotové prařeny, Con d vy ladá 0" pravého Mnohopochvalnýchdopisůporuce. |

Stará sleto, stříbro a drahokomy kupuje za nejvyšší ceny Žádejta obšírné cenniky.

. JAN STANĚK, .

prodává PrahaI, al.KarolinySvětlé,čis.19.m. hu
vlastníobjekty za l +

Jastní by, ější čdčené soustavy,
výhodných Kněžské kolárky a NÁpIsonky!|) | ooipetlivějiPraoorans.přesnědie" operonplatebních

podmínek Fr. Pleskot
| Obrat 4,320.000K. | w Josefově
dě A Klatovaképrádlo— Pánskévesty— í (dříve EK. J. albert.)

© ky= Dámakéoa onu áoí || | zoom Spí obotookéImá panM M STORE m|| MODRÁDA ao
(bíxímodnía galanternísávod by jakost Harmenkytha i trat 1 říkámFejgl © Byčilště výběru. Klarinety,pikoly, flétny,o en lepší,

o Di alle. — čen trabky drahy. Proslavné boa avlky
| — přesnéladěníseruší. Správkyse rychlevyřízají.



vé dělnictvo ponecháváte protikřesťanským
Soc. demokratům a katolíkům. V „Hlasech ze
Biona“ docela bylo přece napsáno, že na soci
úlní činnost nemejí evang. faráři času. (Zato
Ovšem k pronásledování katolictva měli času
až příliš mnobo). — Nemáte-li času k prakti
okým důkazům, že moderní epolečnost sociálně,
nospodářeky, politicky a kultorně jse scela
dobře vésti na základě ovar geliockém,00 s vámi?
Tak odpověděla česká veřejnost, která nyní
kráčí kolem těch spolaprůkopníků plytkého a
smateného liberalismu baď nevšímavě nebo
a pobrdou. Ani poslední bašty v sgrární etraně
evapgelíkům mnoho nespomohou; všdyt teď
jest dobře známo, jak politika agrární kráčí
od deseti k pěti.

Evangeličtí přední hbarcovníci sami se
stávají ve své nesnázi apřímnějšími. Ev. furář
Hrejsa sám na schůzi řekl: „Nemylme se, pá
nové. Procento evangelíků nestoupá. Potřebu
jeme jinou organisaci, nežli je dnešní, dosa
vadní je zastaralá.“ V tom právě spočívá Lu
káškem pronesená pravda o básni protestantů,
že se tito bojí veřejněKrista bájiti a pracovatí
na úpravě, reformě a rozkvětu vnitřních cír
kevních záležitostí. K bořivé práci však mají
evangelíci kuráše až příliš mnoho. Se stapně
k stapni stále dolů — vlastní vinou.

Obrana.
Cbytrý ovangelík a hloupý katolík.

Nekonečné variace na toto proslalé théma po
léta inscenuje a zaznamenává jizlivý „Čas“ ve
svých sloupcích. Do té rubriky náleží také
zpráva téhož lista (dne 22. t. m.) z Vídně:
„Kruh českých evangelických“ dohoslovců, Ahade

jeký k", Spolek českých posluchačů ze
měděletví a Spolek českých posluchačů zvěro
lékařství oslaví 60leté narozeniny T. G. Mas
saryka“. Když si vzpomeneme na běsnění aka
demické mládeže, „Časem“ poštvané, proti praž
ským boboslovcům o pohřbu básníka „Čecha“
8 na stálé deklamace jízlivých realistů, že
theologická fakalta nepatří do svasko univer
vitního, a když najednou shledáme, ža evange
čí bobuslovci Lladvu se na prvé místo oBla
vovatelů Massarykových, pak chápeme „oprav
dovost“ realistického boje proti klerikalismu.
Chytří evangelíci blásají úporný boj proti kle
rikalisma, ale odporučují jej pouze katolickým
lidem proti vlastním bratrům. Že86 realistům
tato propagace daří, nelze Be diviti; vědyt
jej hlásají mezi stadentstvem, £ něhož přes 759,
propadá při usnadněných již státních skouš
kách. Tací duševní velikáni jsou vbodným ma
teriálem pro přežvykování vylhaných frasí.

Darvinistická nenka © původučlo
věka sz opice v troskách. Kdo0 obce
přesvědčiti, do jakých smatků a přímých od
porů zaběhli ačenoi, kteří po 60 let maří čas
srovnávacím etudiem těla lidského a opičího,
necht si přečte ve Věstníku české akademie
(č. 9. rok 1909) úvahu prof. dra. Weigoera
„Pokroky v řešení problémů o původa člo
věka.“ Tolik času bylo již zmařeno v zavilé
zášti proti zjevené pravdě náboženské a došli
jsme jen k tomu, že t. sv. Pithekanthropus
není přímým předkem člověka, nýbrž jenom
o 2,,,l,
knížka sdělovala, že každý, kdo chce býti velikým,
musí zečíti s prácí hned — bez meškání. Sám
sterý místaí školní dozorce nedávno ve třídě mlá
deží řekl: +Jen tedy k dílu, žákové milí. Komu
se nelení, tomu se zelení. Stal bych se-vaším
představeným, kdybych se již byl z mládí pilně
neučil? Nechcete-li pracovati ve škole se vší bed
livostí, v stáří toho jistě bořce pyknete.« — Nač
tudíž nějaké pyknutí, jestliže podle té knížky hor
livá snaha lidí mladých přináší pozdéji na scáce
divělou blavu vavříny?

Teď jen kde hledat nejspolehlivější pěšinu
k bráně, při jejímž otevření přímo prší zlaté pa
prsky slávy na skráň muže snaživého? Jarka po
chopoval, že musí zatím začíti s málem. Mnoho
krát mu napadlo, jak by se povznesl, kdyby začal
ministrovat. Vždyť tací ministranti se mohou lehce
státi i khěžími. Velebný pán místní také v mládí
ministroval; pan fareř bo měl rád, ujal se ho,
podporoval, až se z ného stel kaplan. A tenhle
kaplsn je dobrodinec. Leč — právě tehdy byly
vyblídky na ministrantskou kandidsturu příliš slabé,
Hoch tuksl o protekci tu. fukal tem, ale bylomu
sděleno soucitně, že zatím z jeho přihlášky ne
bnde nic..

»Tela budu zpívat a neučím sena housles,
rozhodlo se srdce mladistvé, Učitel však po pro=
studování jeho hlásku prohlásil, že chybí potřebná
výška. Když to hoch matce doma adělil, zarmou
tila se velmia hned na učitele: »Vědí, to náš
hoch jen nyní trochu chraptí. Ale blas má dobrý.
Prosím, za týden ho pošlu ještě jednou k pře
zkoušení a uvidějí «

A Nekludová začals kurýrovati jeho blas růz
ným lidovým způsobem. Zvláště na měkko vařené
vejce musil hoch každý den jísti, čemuž se ovšem
podřídil s největší poslušnosti. (Dokonč.)

postranní větev vývojové řady člověkovy. Čeští

obycj rou ovšemještě v darvinietio hájek a proto se p. ei Hobí
na kielskéhoučenceBohkého: jenžeo 
čácké theoril vyjádřil: „Tak zdánlivě bá
budova dogmatického učení o vývoji člověka
ze zvířete minalého století leží v troskách —
Jgnoramas et ignorabimns (nevímes nebademe
věděti).“ Do dnes tedy není natno přijímati
vědecké domněnky o původučlověka sa prav
du oa úkor nanky náboženské, která učí opů
vodu člověka s rakou Božích.

pro Šaškyft Nopřísnějšírefor
mátor „Čas“ rosemízcela originelně „konkrét
né logice,“ jedná-li se o jeho suboženou kapsa.
Aby se inserentům zavděčíl, prohlašoval v6
lice často, že mají čtenáři pokládati insertní

část „Času“ sa dobrého rádce, Nože, v tomto
jarním měsíci nveřejšoval den za dnem insert
Beaufortův tohoto znění: „H. Sienkiewics:
(ao Vadis. Sienkiewiozův slavný tento román
má oš celý svět a řadí ho k nejlepším kni
hám, jež v poslední době napsány. Všeobecně
uznáváno, že ještě nikdo před Sienkiewiczem
novyjíčil velkolepěji Řím Neronův, boje a ví
tězství křestanů, život v katakombách, tri
umíy křesťanské lásky a hrozná pronásledo
vání neronovská. Nikdo před Sienkiewiczem
nevylíčil úchvatněji roskošnictví Říma, když
byl blízek úpadku, nikdo snameoitějí než Sien
kiewioz neprocítil a nevyobrazil onen veliký
zápa3 mezi zacházejícím světem nejrafinova
nějších smyslných požitkův a meri touhou po
následování Ježíše Nazaretského.“

A teď si vzpomeňte, jak často „Čas“
přímo zařil proti „jeda z Jadey.“ Tím „jedem“
posypal feuilletonní rubriku tolikrát, až bylo
divo, že se papír nepropálil pod jedovatými
prskavkami, které měly za účel působiti proti
křesťanství jako otravné lyditové pumy. Sne
seny tam nejhorší potopy na křestanství, kře
sťané vylíčení jako duševní mrzáci nebo kri
minální darebáci. Machar nazva) křesťanství
lopičem lidstva. A když ten chalerický zá
ohvat slepého fanatiema byl v “ skon
fiskován, ještě se běželo do parlamento k vůli
immooisaci, aby se celá veřejnost dověděla,
kam až záštiplná zloba řádek maserykovského
orgánu může dospěti.

A teď „Čas“, který volebil stav „dobře
opatřených římských otreků“, který ohválil
Nerona, za několik zlatek najednou píše o
etrinmfech křesťanské lásky a hrozných pro
následováních neronovských.“ ist, který 60
snažil dokazovati, že katané křesťanstva šili
scela prostě, jednodaše, píše pojednou o an
tickém „nacházejícímgečta nejrafinovanějších
smyslných požitkův.“ Teď už snad insertní
část jest pokrokářským vývojem a důslednosti
tolik zreformována, že jiš nemí dobrým rád

Politický přehled.
Státnípůjčka220 míl K byla v sobota

ochválena i ve třetím čtení v poslanecké snů
movoě. Při drahém čtení tohoto zákona sly
Sela na sebe celé vláda mooho žalob. Vláda
nemá za gebou skutečnou většinu, proto ne
může ej opatřiti příjmů potřebných a raději
dělá dlaby, jen aby na dále zůstal politický
nesprávný kurs, protote je Němcům tak milý.
Hrabě Sternberg pravil. že vládase opírá o
Neue freie Presae a o Wolfa, vyvrhele lidaké
epolečnosti. Většina Slovanské jednoty odešla,
když předseda dr. Pattai zjednával Wolfovi
satisfakci protokolární důtkou. Většina a pre
sldent utršili si minulý pátek ostudu. Chtěli
míti předloba o půjčce vyřísenou téhož dne
i ve třetím Čtení, ač nemají dvontřetinové
většiny, eby si přechod k třetíma čtení v téže
schůzi vdhlasovali. Třetí čtení ještě téhož dne
zmařeno odporem Slovanské jednoty, čímž
schůze pro třetí čtení odložena oa wobota.

Slušední pragmatika. Snómovna posl. skon
čila 20 t. m. první čtení služební pragmatiky
a přikásána výbora. První čtení této předlohy
bylo ve skutečnosti jen: závoděním o přízeň
úřednictva a státních ařízenců. Byli to zvláště
800. demokraté, něm. radikálovéa paki ostat
ní poslanci sa města, kteří upola v poklonách
vůči úřednictvo závodili. Nová pragmatika jest
pokrokem, ale přes to neni v ol všecko, co
by v ní úředníci chtěli míti, anebo jsou v ní

pragmatika stanoví nejen právo, nýbrž i po
vlonosti úředníků a zřísench.

Zópalkový monopol. 20. dubna konala seporada bar. Bienertha se zástupcí strau o sa
mýšleném sirkovém monopolu. Většinařečníků
vyslovila 8e proti pronájmu monopolu.

K politické situací. Sohůze sněmovní od
ročeny jsoa pro řecké velikonoční ovátky ns
6. května. Zatlu pracovatí mají sněmovní vý
bory. Naše poselstvo vrací se z Vídně v ná
ladě dosti stísněné, mimo nepatrný taktický
úspěch předposlední achůse nedocililo se ni

čobo. Bienerth vládne dál, a německé noviny
konstatují, že teď netřeba jiš ani malé rokon

strukce Přes to udržají m pre envěeti, še přípřevy k rek ta
akntočně se dějí azejména Poláci a něm. kls
efasští sociálovéhledí získat část Slovaneké
Jednoty pro vstap do vládní většiny. Polský
tinietr krajan Dalemba byl přijat císařem v
audienci, kteráš prý souvisí s pokusem vyří
dit berní reforma v souvislosti se změnami
v parlamentě.

Finanční Následkem ne
dbalosti členů vládaích siraa nebyl fizanční
výbor 36. t m. způsobilým k usnášení se.
Z 32 členů výbora sešlo se pooze 3 po
olanců. Zde ce nejlépe okásalo, jak spolebli
vými Jsou členové nynější vládní většiny.

Rogirpčsní proti Mladočechýům.Ve Slovan
ské Jednotě je velké roztrpčení nad ohoráním
mladočeského klaba, jehož předáci stále vo
lají po svornosti, avšak v poslední době při
hlasování proti vládě pravidelně scházejí. Při
hlasování proti půjčkové předloze v drahém
čtení hlasovali pooze tři členové mladočeského
kloba. Dr. Kramář, 4 mladočeské excellence a
ostatní echázeli|

Sjezd mladočeské obrany konal se v Praze
28. a 24. t. m. za účasti nei 926 delegátů a
členů strany. Zajímavé je, co řekl o nové křesď.
eoc. straně naší dr. Tobolka: „Třeba že česká
straca křesťunsko-soc. přejala všečeské zásady
národnostní a státoprávní, přes to programově
stojíme proti ní, poněvadě je to i strana, která
čtvrtým odstavcem ového programa: Školaa
osvěta“ staví se proti svobodé bádání a vyu
čování, proti principu, aa kterém národ. strana
svobodomyslné pevně, bez výhrad a vědy masí
státi“ Dr. Kramář mluvě o politické situaci
pravil, že mladočeská strana dnes nemůže
nésti zodpovědnost sa českou politiku, ač právě
dr. Kramář dna 13. listopada 1908, kdy Bie
nerth nabízel Čecbům 3. ministerská křesla,
řekl, že-to raději rozbije neš aby se stal kle
rikál mioistrem. A rozbil =do dnes nonapravil.
Znovu os sejesdě tomto prohlásil Kramář, že
„klerikál“ nesmí být českým ministrem kra
jasem. „Mají-i „klerikálové“ tolik poslanoů
v periamostě, že dostanou ministra, af ho mají.
My budeme tohoto klerikálního ministra log
úlně podporovat, tak jako klerikálové loyálně
podporovali ministra našeho. Nepřipustíme
však, aby klerikál stal se čoským ministrem

Obsoní volby ve Vůšní Due 25. t m. ko
naly se ve Vídni v pěti okresích volby do 0
becního zastapitelstva ve FIL ebora. Ve všech
těchto okresích zvoleni kandidáti strany kře

lenými je také ministr obchodu dr. Wels
kirchner. 2 výsledku voleb je jasno, že strana
křest. soc. ve Vídmi dále roste. Kdešto r. 1908
obdršelí kandidáti její a 11.013 odevzdaných
hlasů 8921 „dostali letos s 11.288odevzdaných
hiasů 9260, kdetto počet hlasů ostatních stran
klesl x 2396 na 1706. — Starostou Vídně dame
22. 4 m. zvolen dosavadní I. náměstek dr.
Neamayer 199 hlaay ze 146.

Volební ruch v Uhrách. Vůdcové muadar
ských stran vyslovají se uš o výsledku voleb.
Kvučato své straně i hr. Zichy o straně li
dové soudí, že vyjdou s voleb ileny a še
hr. Kbuen většino mít nebade. Jastb problá
ail, če bude obstrakce af vláda zvítězí nebo
nezvítězí, doltad nebudou opladny všecky po
Zadavky strany Jastbovy. Národnostem (Srbům,
Slovákům a Ramunům) a drobným stranám
elibují maďarští počtáří velkem jen 30 maň
dátů, v čemž se asi zmýli.

Povstání v Albans nenstává, a nebude-li
brzy potlačeno, může nastati nebezpečnákrise
v celé turecké říši. Nově posily do Albanie
vypravené páči se na 40.000 muažo. Bojuje se
na mochých stranách a ztráty jsou veliké.

Zprávy organ. a spolkové.
Slezské Předměstí. Vobecnímhostinci

dne 5. května přednáška v katolické organi-
saci. Začátek o 3 hod. odpol.

Třebechovice. Dne 8. května v místno
stech katol. jednoty o kulturním nebezpečen
ství soo. dem. programu přednášeti bude vidp.
F. J. Konečný, farář z Pouchova. Začátek o
8 hod.

Chvojenee. Odbočka hospodář. sdralení
křesťan. ceměděleů a skupina sdružení venkovské
mládeže pořádala dne 17. dubna spolkovou schůsi,
která se velice pěkně vydařila a svědčí o tom,že
oba spolky plně pochopily význam svého poslání.
Po zabájení schůze přednesla va úvod sl. Fr. U
hlířová báseň „Tři doby v zemi české“, po níž
přednášel dp. F. Náhlík, farář ve Obvojně: „Řím
sa pobanství a křesťanství“ Hrobové ticho ověd
čilo, že přednáška tato byla velice poutavá. Po
něm mluvil jednatel odbočky p. Fr. Kamesický



tbema „BratřangíVeverkové vynálezel re
. rtberoHi te o důležitosti Om

Jil divotopis nbou vynálesoů. I tato
vyalechnuta o velikon ti a před

odměněn dloubýmhlučnýmpotleskem. Na
oou báseň „Pozdrav našim Ve

Ei
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to přednesla případ

čena. Ještě dlouho po schůzi bovořeno o bratran
cích Veverkových, což je důkazem, še náš lid rád
vspomíná těch, kteří svláštních záslab dobyli slo
stav semědělský. Jest jen žádonoso, aby odbočka

oj v tomto ohledu byla následována1v odbočkáchjivých. Nech! vspomínka na naše
vynálezce trvale otkvi v mysli našeho lidu země

dělského.
Nové Ves nad Fep. Dne 8. května ve

3 hod. odpol. ti bude v Nové Vsi n P.
sále p.Jos. Noska slovutný p. prof. dr. Fant.
lo o VolnéMyšlence a jejím vlivu na časopis

„Havlíček.“ Přátelé, sejděte se v nejhojnějším
počtu z oelého širého okolí!

Pustá Kamenice m Slzmtče. Sdrušení
české katolické mládežepro Paston Kamenici a
okolí konalo v neděli dne 24. dabna t. r. odpo
ledne v hostinci p. Jos. Novotného v Pusté Ka
menici schůzi, na níš mlavil místní farář dp. Jan
Kostkan o církvi katolické a vzdělanosti. V před
nášce své hojnými doklady dovodil, še církev ka
tolická nikdy pravému pokroku a vadělanosti ne
stavěla se na odpor, naopak umění a vědy v ní
měly vždy štědrou přítelkyni. Po přednášce ně
které dívky přednesly básné a zapěmobylo několik
vlasteneckých pisaí. Na pondělí Svatodušní při
pravuje naše sdružení divadelní hru: „Staří blásní.“

Ba Činnosti našebo mladého sdružení: „Zdařje

Česká Třebová. Nic prý se neděje na
avětě bes přímého nebo aspoň nepřímého vlivu
ženy. Všechny převraty politické i vymoženosti
státní v úzkém stojí styza se Šenov. Minuly však
už ty doby, kdy jenom vysoce postavené ženy
měly vliv a zájem na životě veřejném. Does už
Platí: Která strana má zabespečenon práci šen,
té náleží budoucnost. V této příčině ve veliké vý
hodě jest naše strana křesťan. soc., neboť většina
žen českých, ztotožňujíc se s programem našim,
vyjma ovšem některé nepravou emancipací stře
Štěné, nebo neřestným životem pokleslé nebo kc
nečné Bavkou soc. demokratickou popletené. Ježto
tento trojí druh větším nebo menším počtem u nás
sastoapes, třeba organisaci žen oapiati vecky síly,
aby slo toto nešířilo se mezi ženami, které s ne
vědomosti jsou lhostejné. Tímto smérem nesla 86
přednáška, kteron koaal aa schůzi šen vp. Robert
Vala dae 14. dabns. Doporučoval svláštěp. řečník
agitaci od jednotlivce k jednotlivci. Neboť kam
přístupa memá muž, tam se dostane žena; kde
bez úspěchu pracuje maž, tem výsledku se mnobdy
dodělá obratná a rozumné šema. Při této zdařilé
ochůsi zvolen ženský výbor, aby řídil jedoak zá
ležitosti sekce pro ženy, jednak aby borlivostí 0
statní předcházel. O činnosti nejhorlivějších členek
Beopomeneme příležitostač se zmíniti. Otravuje-li
pe Svět líčením ohavností Tarnovaké, nebo Steinkei
lové, proč by neměl svěděto činnosti téch pilaých
včelek — jímá řkáme teny křesťanské? — Ne
menší naději okládámo i v caši mládež, sdrutenou
v táloovičné jednotě, jež ve čtvrtek zahájila avon
činnost. Zvláštní ochotou ealaskavostí místní škol.
rady i Fiditelstvi chlapecké úkoly dostalo se nám
evolení, abychom cvičití eměli va školní těl xovičně.
Laskavost, se kterou sám obě instituce vstříc

líčenó díky vzdáváme. — Cvičenců přib.ášen pro
k slušný počet. Naše, molodei, kdo se ne

jíte státi se tělesně sdatojmi s pevnými cha
raktery, vatapte do našich řad|

Výprachtice. Dosti pozdě jsme začali se
Sivotem spolkovým, ale za to tim uzilovněji de
reme se do předa. Teprve roku letošního založena
byla u nás pol. organisace. Snad proto, že jamo
v borách a přístup k nám obtíčný, nepodal nám
raky pomocné nikdo. V lednu přea veškeré obtíže
zavítal k nám vip. Robert Vala, kaplan z České
Třebové a přičiněním jeho vznikla u nás pol. or
ganisace. Dne 17. dubna týž p. řečník vyhověl o
chotně naší prosbě ze předaáěku a přišel k nám
už jako mezi své. Vědyť v živé ještě paměti bylo
u Dás prení „vystoupení vlp. řečníka. Zrědavost
půdila moohé, co vip. Vala tentokrát asi nám při
nesl. A dočkali jsme se všichni. Kdyš popožehnání
zahájil schůzi p. Antonin Chládek,byl sál plný,

h hra podleP Dostavso promlavilv ala ma tbema: program. Celoa řečí o
sývala se zásada: Ne hanobením druhého, ale

prováděním našeho programu lze sjednati stou
pence huutí křest. sociálnímu. My kráčíme k ví
tězství, jesto mámo Za spojence spravedlnost a
pravdu. Nám náleží badoucacst, neboť my jediné
máme sřetel ko všem stavům a ke všem potřebám
jednotlivce, jediné my máme program úplný.
Velmi vhod přišel mnobdy posluchačům veselý
tón přednášky. Když veleb. pán skoro po Ahodinné
řeči skončil za blučného souhlasu, ani se poslu
chačům nechtělo domů. Tobo obratně použil p.
řečník a vybídl přítomné, aby zápisem za členy
dali na jero svůj souhlas « programem křesťan.
nociáloím. Na toto vyzvání přistoapilo nových 68
členů, takže dle slov samého vip. Valy jeme co

do první orgisiincí na Lenekronásku | Ú
r ký Valáváme úmio upřímnédíky ses

námvěnovanou,mapráci nezišínoua působivou.
Na sákladé tomto orgaalsaci udržovat a
svelebovat. Ježto v nově zvoleném výboru Bo ma
cházejí osvědčení pracovníci. chováme pevnou na
ději, že nebademe podse v seznamu, nýbrž i na

křest. soc. Nemůžeme mlčením
p. farář, Bemohs pro chorobu mezí

Dás, věnoval na potřeby spolkové 20 K, kterýšto
dar vděčně kvitujeme, s upřímným díkem přiji
máme a sa pokradování se těšíme.

Jiřice a Humpolce. Naše odbočkaHo
spodálukého adražení kemalsv neděli 10. t m.
řádnou valnou bromadu v bostisci „u Tarků.“
Nejprve podána správa jednatelská dp Tajovským,
zpráva pokladníp. J. Vipcencema správa knihovní
p. J. Fačízem. Zprávy ty schváleny. Do výbora
opětaě zvolení byli pp.: Kolář, Švec, J. Daněk,
J. Viocene, Ohmel a J. Fučík. Na eubvencich ob
držela odbočka od zeměd. rady potřeby včelafské,
jfení roaru, odpadkovov sůl, snbvenci sa jalovici,
východofrižské ovce, endemské buey a stanici či
stokr.rných slopie. Zakoupeny byly dva vsgony
Tbomasovy strasky, I end petroleje, 1 sud ma
sedla na vosy, 30 bg. jetel. temene. Po vyčerpání
záležitostí spolkových promluvil p. Fr. Koubek,
správce ze Lhotic o čisnosti půdy a ornice svláště.
Zajímavé a věcné vývody p. řečaíka setkaly 80
s vytrvalým zájmem 6 pozorností všeho posluchač
stva. Pan přednášející byl odměněn hojným po
tleskem shromážděných účastníků, jichž se sešlo
téměř 60. Další plodmé činnosti naší odbočky vo
láme „Zdat Bůh“

Zprávy místní a z kraje.
Generál. kamenická visitace a sv.

biřmování. J. E. ndp. biskup dr.Jos. Doubravá
zavítá na své apoštolské cestě v pondělí 2.
a 3. května do Kopidlna, ve středu Chotěšice,
ve čtvrtek Vrsoe, v pátek odpočinek, v sobotu
Žlunice, večer vždy v Kopidlně, v neděli 8.
května Dymokury, pondělí a úterý Králové
Městec, 11. v Kněžicích, večer vždy: v Krá
lové Městci, ve čtvrek 12. v Běronicích, večer
wHradci Králové, na to přestávka až do 28.
května.

Bloku visitace středních ústavů
v Hradel Králové. Jeho Exocellilencenáš nej
důstojnější arcipastýř navštívil během minulého
týdne střední ústavy zdejší. Uvítán jsa pp. ře
diteli i sbory professorskými, shlédl prospěch
žactva, jež pro omezenost času vystřídalo se
v několika odděleních. Duchapiné promluvy
zanechaly ve studentstva dojem velmi hluboký
a otcovské, taktuplné a rozhodné vystupování

zealo nejdůstojnějšímu arcipastýři úctu všeobecnou.
Obocní roz král. věm. města

Hradce Hrálové ma rek 1910, k jehož
projednání v obecním zastupitelstva záby dojde,
jeví vzbledem k roku předcházejícímu značný
vzestup vfádné potřebě o 243000 koran, aniž by
obeení a skolní přirážky, ješ již po sedmý rok
v malé výši celkem 30“/, se vypieují, bylo nutno
zvýšit. Vo formě nabyl letošní rozpočet změny
tim, že účet pevnostní, po 1D let samostatně ve
deaý, zařaděn byl v rozpočet obecních důchodů a
dále že do rompočta pojaty nové podniky obsonl
8to: elektrické podniky a ústav na úprava mléka
pro děti. spojený 8 městkou ochranou kojencův.
Město Hradec Králové svými ročními celkovými
příjmy a výdají předčí daleko jiná, počtem oby
vateletva a betastrální rozlohy větší česká mósta
venkovská a zaujímá místo hned po Plzní. Jeho
rozpočet obecní vykasuje v podrobnostech tyto vý
eledky: A) Vydání a příjmy řádné. Vydání a
příjmy správní potřeba K 77.449'16, úhradu korun
10.089, daně a dávky potřeba K 22.962-91, úhrada
žádoá, obecní budovy potřeba K 9.916, úhrada
K 29.588 [5, hospodářství polní a lučoí potřeba
K53.107-40, úhrada 112.668-40, hospodářství ryb
niční potřeba K 860, úhrada K 1981, hoapodař
ství lesní potřeba K 77.50856, úbrada koruna
142.438 60, městské zahradnictví potřeba koran
14.467 30, úhrada K 10 0, stavební a hradební
bmoty potřeba K 27.867,.úbrada 95.800 K, obecní
důchodky, dávky a práva požitočná potřeba korun
1.022, úhrada K 144980, patronátní záležitosti
potřeba K 3.699'75, úhradu žádná, školství a ú
Čely vzdělavací potřeba K 36.989-40, úhrada žádné,
městské Klicperovo divadlo potřeba koran 2.960,
úhrada K 20, Městeké prům. museum potřeba K
9.492, úbrada žádné, chudiství a dobročinnost
potřeba K 86.621, úbrada 7021, zdravotnictví

třeba K 21.680, úbrada K 80, konpadlo v tece
rlici potřeba K 830, úhrada K 500, sloky po

třeba K 26550, úhrada K 9.940, veřejná komu
pikece potřeba K 39.470, úhrada K 15.769'34,
veřejné osvětlování potřeba K 19.884-25, úhrada
žádná, veřejná bezpečnost potřeba K 32.462-72,
úhrada žádná, vojenské záležitosti potfeba korun
4.480, úhrade K 1.600, úroky a amořovací splátky
potřeba K 217.60244 úhrada K 7467016 pov
nostaí pozemky potřeba žádná, úhrada K 164000,

elektrické podaiky potřeba K 05.198, ú3 K
685.133, městské vodárny potřeba K ka dný
úbrada K 10.978-50, městská plynáraa potřeba
K 52.29450, úh:ada 46.190, městské ústřední
Jatky potřeba K 2450840, úbrada K 31.100,
městský ústav na úpravu mléka pro děti potřeba
K 11.74760, úhrada 11.654, finanční operace po
třeba K56.000, úbrada E 56.000, rozličné výdaje
a příjmy řádné potřeba K 12.386, úhrada korun
56-400; celková potřeba K 1.049.54269, celková
úhrada K 1,039 89205. — B) Vydání a příjm
mimořádné potřeba K 899.650*10, úbrada Ě
897.350 10. C) Vydání a příjmy místní školnírady
potřeba K 45.644 51, úbrada K 3.836 40. Ubrnné
potřeba všech příjmů K 1,996.037 33; celková
úhrada K 1.940.578:55. — Schodek K 54.458 78,
Da jehož úhradu úavržena 80%, obecní a kolof
přiráška ku přímým daním circa K 180.000, což
vynese as K 54000. Zbytek ohradí se poklední
hotovostí.— Ze zajímavých položek obecního roz
počtu, ješ nejsou jednotlivě vykázány ve výše u
vedeném přehledu, uvádíme: Koncem roku 1910
činiti budou dluby města Hradce Králové koran
4.350.146 72. jichž úroky a úmor vyžadují ročně
K 21760244. — Obecnídávky a práva požitečná
vynášejí: 8%, dávka z nájemného 27.000 K, dávka
sa vodu užitkovou K 84.000, dávka z piva korun
K 62.400, s vína 4.100 K, dávka kořaleční 4.600 K,
s masa 14000 K, daň ze psů K 1600, poplatky z tý
denních a výroč. trhů K 1.480. Mimo to v objemné
knize obecních rozpočtů na rok 1010 uvedeny
jsou ještě rozpočty fondu chorobince čili bývalé
Matice dpitalská, městské školy mateřské, mést.
dívělbo lycea a spojené 8 ním pokračovací školy
průmyslové pro dívky, karatoris obchod. akademie
a spojených 8 ní dvoutřídní obchodní školy dívčí
a po.račovací školy kupecké, místní školní rady
a dále rozpočty šesti kostelů, jichž patronem jest
město Hradec Králové, a konečně 80 nadací do
bročinných a školských a fondů stavebních.

Schůze městské rady dno 25. dubna.
Vzdány byly díky za dar K 100—, věnovaný
ve prospěch zdejšího ústavu chudých pozůsta
lými po zesn. pí Krist. Dvořáčkové. — | Vzato
bylo na vědomí, že c. k. okr. hejtmanství po
volilo firmě Br. Peřinové v Hradci Králové po
staviti přístavbu dosavadní tiskárny v domě
čp. 42. — Žádost p. Antonína Petrice, za udě
lení koncesse ku prodeji výhradně přírodního,
dalmatského vína, jak ve velkém, tak i v ma
lém a k výčepu jeho v domě čp. 367 a žádost
p. V. Nevyhoštěného za koncessi hostinskou a
výčepní pro dům čp. 293 postoupeny byly
živnost. odboru. — Béře se na vědomí, že p.
Ot. Šuranovi nebyla povolena živnost hostinská
při regulačních pracech na Orlici v domku býv.
vojenské plovárny. Dramatické sdražení
„Tyl“ věnovalo na zakoupení ©srohového
nábytku pro jeviště měst. divadla příspě
vek K 100—, za nějž vzdány byly díky. — Za
vede se telefon z polic. strážnice do bytu p.
policejního komisaře v domě čp. 193. — Návrh
teohnické kanceláře na stavbu nové školní bu
dovy postoupen byl pevnostnímu odboru —
Požitky nadace J. O. Jana hraběte Harracha
uděleny byly Fr. Bačinovi, žáku prům. školy
pokračovací. — Vzato bylo na vědomí, že c.
k. místodržitelství udělilo p. Jos. Hanouskovi,
řád. posluch. odboru pro zeměměřiče na tech
nice pražské, studentské nadání Fr. Palackého,
dnem 1. října 1909. — Vyhlásí se, by nájemci
honiteb upozornili hosti na honbu zvané, by si
v čas opatřili honební lístek, ježto bude c. k.
okres. hejtmanství prováděti svými orgány re
visi honebních lístků. — Pí Otilii Hutlové, ma
jitelce výčepu piva, uděleno bylo povolení ku
překročení polic. hodiny.

Vilém Weldek +. Zemřelpo delší trapné
nemoci zasloužilý, vynikající měšťan zdejší p.
V. Waldek dne 23. t. m. v požehnaném věku
79 let. Zesnulý byl rozhodným konservativcem
a svou bystrou, mnohostrannou činností veřejnou
dobyl si veliké vážnosti. Byl dlouholetým čle
nem obec. zastupitelstva, zasedal na radnici
též jako náměstek starostův. Delší čas byl čle
nem správní rady Záložního úvěrního ústavu,
v němž se stal i místopředsedou; stal se i
předsedou právovárního družstva a rolnického
oukrovaru v Předměřicích; byl censorem rak.
uherské banky atd. Zkrátka vynikal hlavně
v odbora finančním, jsa pracovníkem a znal
cem úctyhodným. Z. jeho horlivou činnost do
stalo se mu četných vyznamenání. Stal se na
př. majitelem jubilejního kříže a papežského
řáda „Pro Ecclesia et Pontifice“, rytířem řádu
Františka Josefa, majitelem c. k. válečné a ju
bilejní medaile. — Dne 26. t. m. vystrojen mu
jako c. k. nadporačíku m. sl. vojenský pobřeb
8 příslušnými poctami ze zdejší c. a k. garni
sonní nemocnice. Kondakt vedi vsdp. dr. Doma
byl s vldp. kosteleckým děkanem Kaškou a
zdejším duchovenstvem. Pohřbu súčastnilo se
dále důstojnictvo, zástupcové obec. zastupitel
stva, učitelé, zástupcové státních úřadů, spolek
voj. vysloužilců atd. Účastenství na pohřbu
bylo velice četné. Tělesná schránka drahého
zesnulého pohřbena na břbitově Ponchovském.
Odpočívej v pokoji!



Velký duchovní koncert v měst
ském K vě divadle pořádá diecámní
Jednota Cynilská v Hradci Králové v neděli
dne 8. května 1910 za spoluúčinkování kon
oertní pěvkyně pí Jančové a orchestru o. a k.
pěšího pluku č. 18. Program: 1. V. Mádlo:
„Slavnostní předebra.“ Orchestr. 2. Fr. Liszt:
„Tu es Petrus.“ Sedmihlasý sbor s průvodem
orobestru a varhan. 3. M.Haydn: „Na mooných
perutěch“, arie z oratoria „Stvoření“. Zpívá pí
Jančová. 4. G. P, Palestrina: „Eoce, guomodo
moritar justust“ Šestihlasý sbor. 5. G. Verdi:
„Stabat mater.“ Smíšený sbor s průvodem or
ohestru. 6. R. Wagner: „O nejsvětější nebes
Panno“, arie z opery „Tannbáuser.“ Zpívá pí
Jančová. 7. A. Dvořák: „Zaplesejte“ (Žalm 149.)
Smišený sbor s průvodem orchestru. 8. H. Ber
lioz: „Útěk do Egypta.“ Předehra. Orchestr.
Sbory naovičil a řídí dirigent Jednoty Dr. Řud.
Šetina. Začátek přesně v 7 hodin. Konec v 9
hodin. Čeny míst: Lože 8 K, křeslo a tribuna
2 K,I místo 1K60 b, I místo 1K20h,
sedadlo na galerii L řada 80 b, IL řada 60 h,
parket 60 h, parterr 40 h, studentský, vojenský
a dělnický lístek do parketu 40 h, do parterru
30 h. Předprodej lístků v knihkupectví p. Píši.

Divadelní představení v Adalbor
tiu. Jednota katolických tovaryšů měla pěkný
úspěch při představení divadelní hry „Hrubá ko
šile“. Jednotlivá rolea celková souhra činí značné
nároky na zdatnost hereckých sil, proto tím Čest
nější úspěch, když bylo hráno s porozuměním a
se tdarem. Komjokou matku vélmi delikátně po
dala sl. Švarcová zdařilými byly role al. Náhlíč
kovéa Černéav episodníchúlobáchčilesi vedly
sl. Alounková a sl. Citová. Zmatené názory Boci
ální tlamočil p. Běhm, jehož výkon avědčil o avě
domitém stadiu. Hlavní role shoatil se Čestně p.
Černý. P. Soudil vynasnašil ee, aby ze avé dosti
nevděčné role vytvořil dobrý charakter. Neodula
telnou komikou působili pp. Šojnoba a Zavadil.
Y meziaklí přednesl několik skladeb dámaký od
bor tamburašský, čímž úe obecenstvu velmi za
vděčil. Návštěva byla tentokráte slabá. Bnad po
kročilá sezona, snad jakási jiš unavenost našeho
poblika zavinily tento zjev. Děj sám svým obra
bem a provedením zasluhoval větší pozornosti
aspoň ve kruzích, které jsou Adalbertinu blízkými.

Zábavně poučnou předuáčka ©spi
ritiemm s četnýmidemonstracemi koná p. Václav
Červený dne 1. května o 8. hod. večer ve dvoraně
Adalbertina. Vysvětlí se na základě zkušenosti
ajevy spiritiemu, jako : klepání stolku dle Parkera,
písmo duchů dle Sladeho a Homeho, vázání dle
Paladinové a zvláště ztělesnění (materialisace)
duchů dle Abendové a to způsobem přirozeným.
Mimo to pak růsné methody vysvětlovací. Předná
šející konal v letošní zimní ssisoně přes20 před
nášek po vlasti naší, které byly vždy velice četně
navětívepy a setkaly se všude se živým zájmem
posluchačů všech společenských tříd. Ceny míst:
Křeslo 70 h, I. místo 50 h, II mís.o 40 h, k stání
30 b. Studentský, dělnický a vojeuský lístek 20 h,
galerie 2X b. Předprodej lístků v Adalbertinu číslo
dveří 1. Vatopné k dobročinnéma účelu.

Výstavka prací z kreslířskéhokursu se
veročeského musea libereckého v Liberci, ve
deného dle zásad moderního vyučování kre
slení prof. Ottmara Frabse ve Vídní, otevřena
bude od neděle dne 1. do neděle dne 8. května
v čítárně průmyslového musea v Hradci Král.
Vstup volný denně od 10—12 a od 2—6 hod.
Yystaven bude postup učební, studie štětcem
dle živých modelů, studie dle přírody a jich
užití, užité umění, vyšívky. Obsah výstavky
doplněn bude ukázkami mod. vyučování kre
slení na školách zdejších a měšťanské školy
v Hořicích. 7

Předmáška „O kreslení užitém“ p. odb.
učitele J. Kysely z Hořic odbývá se ve středu
dne 4. května o půl 8 hod. večer v sále Živ
nostensko-čtenářské Jednoty. Vstup volný. Před
náška pořádaná zdejším průmyslovým museem
za laskav. přispění průmyslového masea pod
krkonošského v Hořicích doprovozena bude
řadou skioptických obrazů.

tavba mamsea dospívá k rovnosti pří
zemku. Započato s prováděním betonových
kleneb firmou dr. inž. Fr. Jirásek. Provedení
kolosálních soch zpálené a glasované hlíny dle
modelů p. prof. Suchardy zadáno Rakovnické
chamotce, práce ornamentální z pálené hlíny
uvnitř budovy zadány firmě Rydl a Thon. Na
zadání prací zámečniokých vypsáno nové 0
fertní řízení. Modely pro kování provedla firma
Fr. Anýž v Praze.

9. číslo knihovny přednášek, obsa
hující přednášku p. V. Škody „O mramoru“,
bylo vydáno a počne se členům rozesílati. Cena
výtisku pro nečleny 20 hal. — Za členy musea
přihlásili se pp.: Bedť. Vraný, tov., ML.Boleslav,
Rud. Hojný, učitel, Plotiště, Dr. Štangler, úřed
ník Ústředny v Hradci Králové, Dr. Fr. Zacho
val, řed. Obchodní akademie v Hradci Králové.
Pan ředitel Ladislav Haněl věnoval do sbírek
musejních plaketu jubilejní výstavy obohodní
a živn, kamary v Praze r. 1908, Dárci dík!

Na odvrácení českých
ditek dolnerakouských v února

1910 spolku „Komenský“ ve VídníITL/3. Stroh
gasse 45. který vydržuje 5 obecných škol,
Školu pokračovací, 8 opatrovny a 5 jazykových
škol, politický okres Hradec vé: Hradeo
Král.F. Jirman aV. Taichman rýt zplesu
dělnictva fy. J. Katachnera syn 10 K, F. No
votný sb. při plesu dívek Hradeckých 8 K, V.
Vaníčeksb. v VIL.tř. reálky 16 K. —Kuklo
ny: K Holzman dar studojících 1440K —
Pouchov: J. Novák 020 K — Roudnioe: Obecní
úřad 6490 K.

Zlepšení vai d vy mezi
Chlumcem, Král. Hiradeom© sti m.Ori.
Říšský poslanec p. dr. Josef Myslivec píše nám,
že jeho poslední dvě interpellace au říšské raděa
osobal intervence u pana ministra obchodo došly
kýženého alle, neboť od 1. května na místě jedné
ambolsnce zavedeny badou va trati té ambulance
dvě, ješ opatřeny budou větším personálem a no
vými prostornými vosy. K účelu tomusasílen jest
personál poštovního úřadu na nádraží v Hradci
Králové o dva úředníky s jednoho slubu. Pan po
slanec dále sděluje, že též další jeho žádosti, by
odpoledne mezi Hradcem Králové a Velkým Ose
kem zavedeno bylo účelné epojení poštovní. bude
během léta vyhověno, a že vzniknou nové drě
ambulance v poledne a na večer; případné šetření
o věci té jiš značně pokročilo; dále zahájil kroky,
aby ve vlaku s Hradce do Kyšperka v 10 hod.
44 m. dop. a zpět přijíždějícím v 6 bod. večer
zavedlo se nové dosud schásející poštovní spojení.
Nenosvná péče p. poslance o reformu poštovní

S mezi zmíněnýmiměsty zajisté zasloužívší ohvály.

Hraalivé počasí dne 23 t. m. způsobiloŠkodu na mladých výboncích bramborů a zelenině.
Křesť. soclál orgamisace na Pou

ehově projevuje svému duchovnímu rádci vdp.
Filipu J. Konsčnému k jeho jmeninám své nej
uctivější blahopřání. Ant, Poltar, důvěrník.

„Kulturní“ čímnost u e.ak. hospo
déřské správy v Čechách. Již moohopánů
vlastníků i nájemců poznalo velkostatky Světy a
Neděliště, alo takové ničení přece zdejší lidé ani
ti nejstarší nepamatují, jaké si dovoluje nynější
hospodářská apráva. Zdá se věra někdy, že ti
páni, kteří správu vedou, neznají ani práva ani
lidakosti. Prozatím jen malé akárzky. Jako casa
v poušti mile působil ve zdejší krajině, až příliš.
jednotvárné, krásný nodělišteký park. Byla to
oblouba bývalých krásymilovných majitelůa celé
krajiey. A majitelé dřívější, ač byli mnohdy vo
dlusích a nouzi, opatrovali park jako oko v hlavě.
Třebaže za leckterý strom bezký peniz, jim mnohdy
velmi potřebný, byl by se stržil, přece za hřích.
by si to byli pokládati krajina takové ozdoby sba
viti pro pár misernýchgrobů. Btranonv parku byl
mslý břbitůvek padlých v r. 1860, kteří tam našli
tiché a čestné místo odpočinku po-strastech život
alob. A dnes? Park větším dílem zničen a na
místě vykácených stromů postaveny chlávy a bno
jiště. Jaký dojem dělá hřbitávek padlých z roka
1866 v takovém sousedatví, dovede říci jen ten,
kdo to na vlastní oči viděl. Přijďte sami a sudtel
Máte-li však trochu citlivější ssdce, zůstaňte ra
ději doma; neboť jinak budete dlouho pocitovati
bnus; bude vám, jako byste byli něčím otrávení.
date spad avědaci, kdo se takové „kulturaoati“
dopastil ve XX. století u nás v české vlasti?
Nikdo jiný než čeňtí úředníci c. a k. hospodář
ské aprávy. Málokterý cizozemec by 50zachoval hůř
ko krásám a historickým památkám naší vlasti
tak, jako to dělají někteří Čedí vo složbě šle
chetného a všeho dobra a krásná milorného
panovníka — ovšem bes jeho nejmenšího vědomí.
Nemají-li citu pro staré jamátky a krásy přírodaí,

někdo soudil. Prozatím věsk uveda jen obrázek.
Z Nedělišť do všestarského farsího kostela vede
od nepamétných dob chodník, po kterém za dří
vějších majitelů mohlo se pobodlně jeti povosem.

nemohly by jíti p) ném vadle sebe. Ale na tom
neví dosti; aby páni chůsí po něm zpříjemnili,
dají jej několikráte do roka rožorat a to ovšem
na podžim, v zimě s E jara. Kdo zná jen trocha
to krajské bláto, pochopí, jak příjemná je asi za
vlhkého počasí chůzepo ts kovém chodníku parním
plahem rozoraném, Není divu, že pak ce každý
té cesty do kostela bojí a raději mnozí nejdou
nikam. A kdo tím vinen? Inu páni úředníci Jeho
Apoštolského Veličenstva, kteří se kostela velice
ktíu. Kdyby ten zbožný panovník věděl, jak al ta
jebo úředníci počínají, sotva by je za to poobváill.
Jelikoš také nejbližší lókař ja ve Všestarech,
může každý aoudit o lidekosti u c. k. hospodářské
správy, když cesta k lékaři se chodému lidu če
skómu takto zpříjemní. A jaký cit mají ti páni
pro němou tvář, vidět na těeh nbobých. volech,
kterými prucují. Ukasoval mi to ma světaké cestě
Jeden čeledín; a věru še mi bylo nevolno. Živí
kostlivci pomalu se klátili ze strany na stranu
jako opilí. Až budu mít zase trochu volnou
obvilku, napíšu něco o poměru úředaictva k sou
sodům a dělnému lidu.

Třebechovice. Domýšlivýdopisovatel„la
tibora“ odpovídá Epásovným spůsobem (sám sebo

pokrokářským členem výboru netají,
veřejnost i jvý jinověrce takovou zbabělost ve
vyznání svého náboženského přesvědčení odsuzají,
ale ohrašují ee o nejrozhodněji proti tvrzení po
krokářského dopisovatele „Ratibora“, že řekl paž
páter: „Jen počkejte, až vy budete potřebovat

moc na poslední cestu, my také nebudeme spů
cbat“. Výrok takto nám Imputovaný a v aflaife
baldschýnové jako vyhrůška členům obec. zastu
pitelstva od pana páters pronešený jest hanebnou
lží. Dopisovatele možno omloviti, že byl nepootivě
nějským ramenářem |oformován, poněradě sám
výroku ocoho v doslovném znění jistě ani v ko
stele, ani v soukromém bovora s pátery neslyšel.
Výrok, jebož užíl jeden kněz při kázání, mluvě
o úctě k Nejavětější Svátosti Ol., již dnes mnozí
pohrdlivým úšklebkem provázejí, vidí-li kněse aa
spěchá k nemocnému, aniž by vzpomněli, že osad
za bodina semi budou té útěcby potřebovati, sní
zcela jinsk, neš „mytakó nebudeme spěchat. ..“
Pokrokářsky překroucená slova odporují i skute
nosti. My jsme ai dobře vědomi svých povinností
ohledně péče o nemocné a ochotoé vždy spěchá
me k jejich léšku, ani pokrokáře nevylačujíce —
to Bohu dík dosvědět celá veřejnost. A „edosta
ne-li se té poslední útěchy umírajícímu, není to
v moci líných a metivých páterů, ale Často odpírá
ji Ton, jenž řekl: „Kdo mne sapře před lidmi,
toho zapru i já před Otcem avým!“ Tohk na obra
Be své kněžské cti dopisovatelem „Ratibora“ slo
myslně napadené, na ostatní mu aoodpovídáme
ponechávajíce úplnou volnost, choe-li se postarati
o příští nosiče baldachýnu nebo o rozdělení bal
dachýnského piva. — Páteři z Třebechovic.

řebechovskéma pokrokáři. Nanaše
věené vývody odpovídá nám v „Ratiboru“ náš
snejmilejší pokrokář, klerý sám sebe sove nesty
don. Nemáme nie proti toma titulu. Tedy omen
„nestyda“ chce býti vtipný, ale zatím jest sprostý.
Vy že ponesete baldachýn ? Proti tomu by masel
protestovat každý slušný člověk. Spíšo ponesete
Šearcově: kapele do Štěnkova basu, to by vám
tak ještě pasovalo, rozamíme? Dále noračte Be
dotýkati počestného evangolíka p. Hájku, nebo
imnelské rodiay p. Kreitnera, která vždy těšila
se uaší úctě. nkových Jaraelitá, kteří drší ae
Mojžíšského vyanání, jiných netepí aniž se posmí
vají, všdy sobě vážíme. Kde taví se malózejí, tem
antisemitiemne nemá místa. A právě k těmiv ná
leží i sodina pp. Kreitnerů, jichž jméma pro ové
záškodné účely sneužíváte. únáme na př. stano
vlsko opravda vsdělané a sočtělé dámypí Vil.
Kreitnerové ohledně Macbarova „kíma“; kdešto
vy před Macharem bezpodmínečně lešíte na břiše,
dotyčná dáma dle pravdy e svých sknšozostí Max
chara karakterisovals. Proto race pryč! Ovšem
také dlužno konstatovatí, ževěleboí naši Ioraeliké
nejsou takového rázu. Nedávno kvitovaný posě
žitý příspěvek © protináboženském „Havlíčku“ od
p. Kaudersa nesl toho samojediným dokladem.

Lečto jaa mimochodem. Ohledně volby dovýporasáložny loyálně dosnáváme, še náš „nestyda“ se
tam mevecpal, maopek on a jeho zásluhy za lo Be
mohou. Dostal se tam jako Pilát do Kréda. No-.
vopečený p. výbor stěšeje si sa koboai, že chtěl,
prý vyšáí úzokovoa míru, nežli se dává ostatním..

člověk, ale aašema „nestydovi“ je každý prostře
dek dobrý k sostnzení nepohodlnéhočlověka. pš
dejme toma, že by de našel takový jgnorani8
šádal na sáložně takovou privilej a Dyl současmě
členem aáložny ; tu myslíme, že v a6,mu-zábbiny
p. výbor by si měl ološiti větší dšakretnost. A

to tedy vesmemojak vezmeme,náš pnlstále zůstává v brymdě. Jebo „výboratví“ v e
tím znamenité eharakterisováno | ironidujažedále,
že zástupce aálošny ponese baldachýn. Odpoví
dámo: Není tobo třeba, ačkoli by to nebylo žád
nou hanbou pro ústav saložemý zasloušilým kně
zem P. Flesarem. Rovněž mejepná ba zlomyslná
je poznámka dopisovatele © výroku prý jedsobo
kněze. Duchovním na nosičích baldechýnu pranic
nezáleží a nějaký „nestyda“ jest nejméně opráv
něu upozorhovati je ma jejich péči o nemocné.
Jenom si lebněte ua uvé problematické vavříny
ohledně chudé školní mládeže. Dost možno, až 66
všechny vaše záslnky — i rozedtvání občanstva
se k tomu přičte — sečtou, mení vyloučena mož
nost, že 60 vám VYnějakém zákostí „Křivické
ulice“ postaví ještě pomník. Nechceme hýbati ne
božtíkem hotel. p. Stoakem a proto pomlčíme o
vaší lásce, kterou jste vědy a při kašdé příleži
tosti měl o katol. jednotu, která vám nikdy ne

ublížila. Tedy nikdy jste nikoho neštval a nekul
pikle stran odřeknutí místnosti, aniž jete ce kdy
v podobnémsměru nesnažji a své šlechetné tužby
nehleděl uplatmiti i na vynějšího hoteliera pana
Topiče. Jate spokojen? No tak! S tím Hofmasem
Je to zrozna něco podobného.Tenor dotyčné sprá
vy „Obnovy“ pustí ze zřetele, a jako sa vlasy



vtáhne na jeviště nevisého člověka. Jak jete s

charakteremnaštíra| Nola je boprídánío těch zpěvácích.Je to agitačnípovídání
pre vetřebechovské čtenáře. Je to jedeo předívo
nepoctivosti a matení pojmu. Myelíte, že vém
peridhne do karet, jak myšleně fixlojeteP
„Obnova“ rá u nás nymí množství čtenářů a
proto si vrouoně přejeme, aby kašdý, kdo se 12
jímá o pravda, jenom si přečetli „Obnova“ a sou
čseně „Ratibor“ a jistě nabude Jasna o velkobu
bém pokrokáři. Na shledanou|

Bohatý sklad
knih, hudebnin
-aantikvariát

doporučuje

východočeské knihkupectví

D. L TOLMÁNÉ
vwEHradoi Exrálové.

gap Zásilky na venek franko
při poslání peněz předem. - 

Seznamy zdarma.

- Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

WMebřemice. Obrana malých poplatníků
proti přehmatům obecní správy naší ve prospěch
velkostatku pokročila o pořádný krok ku předu.
Proti prodeji obecních pozemků t. zv. obecního
statku jich uživatelům (blavně velkostatku) po
dáno u okresního zastupitelstva ohražení a v něm
jasně vylíčen celý stav této otázky. Velkostatek
užívá jíž od r. 1879 dílu obecníh. stetku, který

tříval k živnosti, na jejíž místě stojí nyní škola.
Jskou živnost prodal hezky draho ne školu, pole

od šivoosti vyměnil 8 obcí sa kus lesa a £. zv.
šatrovník, ale obeeníbu dllce ožívá po dnes 8 nej
větším klidem, jako by živnost k užívání obec.
státku oprávněná dosud byla jeho. Dílec ten měl
dávno být pronejat ve veřejné dražbě a příslušné

„dříví ve prospěch obce prodána. Nyní sjištěno,že
aš do r. 1883 platívali staronsediíci starodávný

platek; v témše roce vlivem velkostatku, jenž
té doby jit několik živností měl skoupených,
usneslo se obecní zastupitelstvo, že onen poplatek
od uživatelů platiti se nebude, že budou platiti
poaze daně a přirážky na ony pozemkyvypada

a objeví-li se v obecním bos
že hraditi jej bude solidárně oněch 27 staroaved
liků. Okresní i zemský výbor usnesení to vzaly
pa vědomí. Pouze zemský výbor odmítl požadavek,
aby sa oněch podmínek pozemky vešly v jejich
, vlastníciví“. Bylo to hezky narafi
Čeno! Toho všehojsou u nás pamětníci; jsouo tom
písomné doklady a proto přes 20 menáích poplat
atků podalo výše smíněvý protest proti prodeji
76 korců pozemků ani ne za K 7000, na nichž je
ku prospěchu ostatních obecních poplatníků slu
žebnost hraditi solidárně celý schodek obec. hospo
dářství. — Jak nepoctivě bylo od tehdejších staro
usedlíků jednáno, z toho vysvítá, že p> r. 1882
nikdy ani daň ani přirážku za ony dílce neplatili,
ač sami se k tomu zavásali. Právem proto řekl
jeden z malých lidí dobřenických p. velkostatkáři:
„Jejích Milosti, my chudáci platíme sa ně daně a
oni užívají obec. pozemků zadarmo.“ Ale tobo po
prasku, co nastal po podání protestu! Hned drahý
denčasně ráno dodal jej poalušný a věrný pan
sterosta do panské kanceláře; tam byl opsán a
sačel velikýfeoud nad vinníky. Kdo s podepsaných
byl v panské práci, jeho žena nebo dcera, ba i
Svakrová, téhož dne ještě byly vypovězeny; nic
neplatilo, že to jsou lidé řádní 'a poctiví, po dlou
bou řadu let u velkostatku pracovavší, otcové čet
sých rodin, žena, která 17 let posluhovala a zdej
šich p. lesníků — vše vypovězeno na den a hodinu.

Bejenodm několika malých panských dílců, ačouru měli na 12 lot usavřenu a někteří i za
placeno, pole na hodinu vzato proti náhradě osovu
a hnojiva, kterou chtěl pan důchodní Franck sám
určovati; ač tyto pozemky byly abobým domkářům
pronajaty proto, še svého času ochotné postoupili
velkostatku své dílce od obce najsté. Někteří
chtělí pololetní nájem včas ua podzim zaplatit,
ale byli poukázání, aby zaplatili najednou až na
jaře. Nyní však p. důchodní prohlásil: „Nemáte
zaplaceno, pole vám vezmu.“ Některá odejmutá
poie hned dostsl do nájmu p. starosta| Ale časy
te mění. V Dobřenicích vědí už lidé, že je stejné
právo pro pány jako kmány. Poněvadě p. důchodní

nechtělpostšeným dát nahlédnonti ani do amlouvy,Mi se poradit k c. k. okres. soudu do Nechanic

PRDao dy nonp. děo sp
prebelantám“, že p. Welarich rozbodi, aby si pole
oslvali dál. Nejhůře se vedlo obecnímu almuž
oíkovi Maňibalovi a jebo šeně. Z peněz přine

„ených cho zetěm a z vlastních několika 0šetřených grošů postavil si malý barák; je naň
ještě dlužen, tak že mu z malého baráčku patří
sotva pěkolik cihel. Jako starý | pamětník
dobře vše věděl, oltí to bespráví, které naším 0
beením hospodářetvím se děje jemu a všem těm,
kteří vlastně obecní a školní přirážky platiti po
vinoi nejsou. Vydal avědectví pravdě a také se
podepsal; proto byl ihaed zbaven i jebo žena tý
denní almužoy po 40 baléřích, kterou dostávali
v psoské kanceláří, ač oba přes 47 let u velko
ptatku pracovali a on sám velikou kýla ei v práci
uhnal. S jakon mírou prováděn krotý ortel, lze
si předataviti se slov p. důchodního Francka, který,
jak se po obci vypravovalo, řekl ženě jedacho o
pole připravených nájemců: „Tak, teď si můžete
jít do kostela pískat, ať vám tam něco dajíl“ —
Neboj se bohatých hrozeb, boj se chudých els —
praví staročeské přísloví.

Pohřeb Františka Čermáka, kněze
seniora dlecéso král -hradecké v Ostře
tině m Helle. Byl znám v celém kraji ton
dobrý stařeček, jenž měl ke každému vlídné
slovo. Byl milým společníkem, rádcem a těši
telem. Zemřel dne 23. dubna po delším utrpení
vstáří 86 roků. Narozen byl v Litomyšli, kdež
také nabyl školního vzdělání. Theologická studia
dokončil v Hradci Král. Vysvěcen na kněze byl
dne 21. září 1847 a dočkal se zlatého i dé
mantového jubilea kněžství. Až do své smrti
byl farářem a knězem 63 let. V Horním Jelení
byl 18 let kaplanem a tamtéž obdržel čestné
měšťanství; v Chrudimi a Vys. Mýtě krátký
čas kaplanoval a v Oumyslovicích u Poděbrad
byl administrátorem a krátkou dobu farářem.
Nato se stal farářem v Ostřetíně, kdež přes 40
roků působil — Jaké lásce se těšil a jak byl
všeobecně vážen, svědkem byl dne 20. dubna
Ostřetín. Již časně z rána scházel se lid, aby
vyprovodil na poslední cestě svého pastýře.
Kolem 10. hod. scházeli se hodnostáři a ducho
venstvo. Přítomni byli zástupci c. k. okres.
hejtmanství z Pardubic, c. k. okresního soudu z
Holic, c. k. berního úřadu, okresní starosta Tužil,
23 duchovních v čele s vysdp. vikářem Ferd.
Zajíčkem, městské zastupitelstvo z Hor. Jelení,
obecní zastup. obcí Ostřetína, Velin a Vysoké,
veškeré učitelské sbory přifařené mimo obec
Veliny, četnická deputace, zástupcové škol sou
sedních obcí, hasičské sbory z Ostfetína, Velin a
Vysoké s praporem, sbor literátský s praporem
a mnoho jiných vzácných hostí a nesčetné

„množství obecenstva z blízka i z dáli. Po 10.
hod. rakev vykropena, vyzdvižena duchoven
stvem a nesena průvodem obcí střídavě od du
ohovenstva a místních spolků. Při příchodu
do ohrámu Páně opraveného = vyzdobeného
přičiněním zesnulého kněze měl tklivé kázání
vsdp. vikář. Případně vylíčil zásluhy zesnulého
ppolubratra a poukázal na odměny, jež se mu
dostalo od úřadů církevních i světských. Jme
nován byl čestným děkanem, bisk. vikářem,
kongistorním radou, vyznamenán rytířským řá
dem oís. Františka Josefa, čestnou služební
medalií; stal se čestným měšťanem H. Jelení,
čestným občanem Ostřetína, čestným členem
mnoba spolků. Při odporučeníhrobua památky
zesnulého nezůstalo oka suchého a zajisté že
každý bude pamětliv svého pastýře na modlit
bách. Zádušní služby Boží konal vsdp. vikář.
Pak uložen zesnulý na svatém poli úmrtním
dle vlastního přání k očekávání slavného vzkří
šení. Bylo bolestné a dojemné loučení se s po
zůstatky milého faráře a zajisté osadníci ostfe
tínští, kteří mají nyní jediného kněze na svém
hřbitově, budou pamětlivi slov vadp. vikáře:
Neopomeňte ošetřovati jeho brobu a sázejte
na něm květiny, jenž on tolik miloval. Vroucí
modlitbou za spásu duše jeho každý zajisté
vzpomene. — Přijmi odměnu nebeskou, věrný
služebníče Boží!

Pardeblice. Nedávno byl v Pardubicích
pobřeb tamější učitelky slč, Jeníkové. Domácí a
někteří duchovní z okolí přišli a súčastojli se kon
dukta zcela nesištoě, z pouhé ochoty a stavovské
piety k zesnulé učitelce. Několik dní po pohfba
přišel otec semřelé k primáři okresní nemocnice
v Pardubicích dra Messanymu, který společně
s drem Vobryzkem zesnulou učitelku léčil, aby
vyrovnal účet za léčení. Protože se otci zdála po
tadovaná částka sa 6 návštěv v obmosu96 K pří
lišnoa, žádal uctivě o slevu. Ale se Špatnou se
potázal. Dr. Meessny atrbl se naň slovy: „Kdyš
jste mobl platit fAsuďákům,můžete platit taky
mně.“ Prosím, takhle mluví dr. Messany, primář
okres. nemocnice v Pardubicích, ve své ordinační
síni před svými klienty o kněžích, kteří přišli na
pohřeb úplně zdarma; takbie mluví ten, který si
v okresní nemocnici v Pardubicích od pacientů
dává platit extra pro svou osobu sa jednoduchou
operaci kýly až 200 K. Dr. Measany jest řádný
sociální demokrat, hlásí se však mimo to také pru
foro «zterno jako mimořádný stoupenec k pokro

kářám:; tím je řečeno všecko. Dr. Mossany čte
„Osvětu lidn“ uspoň ze zamolibosti k vůli těm
servilním apotheosám, které tam o své osobě čto
a ta „Osvěta lidu“ napsala: „Může-li co činiti
člověka ve společenském jednání protivným « od
poroým, jest to nedoststek taktu, nadutost. domý

úlivosta p Račtese, p. primáři,podívattoboto pokrokářského srcadle; čí obraz tam asi
vidíte?

Berohrádek. Dne 17. t. m. měl o nás
veřejnou přednášku p. MUDr. Fr. Albert z Ko
stelee a. 0.: „O vzniku a vývoji náboženství“
Bylo by věra škoda tiskařské Š napodání re
ferátu o ní — proto chceme jea vám, p. mediciny
doklore, něco připomenouti. Dnes, chce-li někdo
provosovat jen řemeslo, musí mít k néma průkaz
způsobilosti; na př. kovář nemůže a nesmí pro
vosovati krejčovinu. Jaký pak průkaz způsobilosti
máte vy, p. Alberte, který jate studoval lókuřství,
ku přednášce: „O vzniku a vývoji náboženství“,
když jste nestudova: bohosloví a když nemáte
času ku čtení nových velikých svazků o dějinách
starých národů? Zda-lí pak jste viděl aspoň
hřbety epochálních knib dra Musila? Kdyby tak
některý kněz v Kostelci n. Orl, chtěl veřejně
přednášet: „Ovsniltu a vývoji mediciay a veške
rých nemocl“, vím, co byste mu řekl. Řekl bysté
dle známého vašeho způsobu: „Čo ty tr...
se pleteš do mediciny, které jsi sám nestudoval?
Hleď si raději svóbo povolání, k němuž máš po
třebných vědomostí.“ Á zrovna tak pravíme my:
Hledte si, pane, své mediciny a neplette se do
těch blubokomyslných otázek, kterým nerozumíte.
Kdybyste tak chtél přednášet: „O vsniku a vý
voji nemocí“ a poučit, jak jim lze zabránit, v tom
by jistě každý s vámi gonhlasil. Pletou-li se lidé
nepovolení do léčení některých chorob, říká mnobý
lékař: to je „fašerství“. Nedávno jste mlovil zde
o darvinismu takovým způsobem, že to budilo u
eoudnéhoa vzdělaného člověka pravý úžas! Darvin
s celou svojí t. zv. učeností je tak již vyšlý
z mody ve světě vědeckém jako krynoliny ve
avětě modním. Nemáte tedy, pane, Štěstí ve svých
přednáškách ani v oboru věd přírodních, tím méně
w obora věd nábošenských, Nepatrná účast na
vaší přednášce stejaě dokázala, jek lidé pohlížejí
na vaši tboologickou učenost.

Na Hestelecké m Orl. Velectěnéalč.
Mařence Petránkové k sňatku s p. t. p. Frant.
Voglem, technickým úředníkem zemědělské rady,
bývalé horlivé člence výboru místní organisace
mládože českoslov. lidu v Borovnici i výboru okr.
organisace mládeže v okresu kosteleckém n. Orl,
přejí obě organisace plnost požehnání a štěstí.

Práce a práce. Organisacehospodářské
zemědělců křesťanských ve farnosti Kyšperecké
saloší v neděli dne 1. května t. r. avoje „Hoapo
dářeské družetvo obilní“, aby výrobky zemědělské
ve velkém mohly přímo dodávati spotřebovatelům,
žito dé se semleti, by dělný lid měl dobrý žitný,
domácí obléb lacino; budou po případě pomýšleti
nu to, by Bo zlaciněly i ceny masa. Tak pracují
organisace křesťanské. Pokrokáři se starají jinak
o své! V neděli dne 24. dubna svolali si do
Kyšperka achůsi a na ni povolali odpadlého kněze,
aby jim kázal o boji protiklerikálním, což tento
apoštol Svozil s nevšední ochotou jim učinil; bylit
nadmíru epokojeni, že tak vyklepal klerikálům
košžichy. Rozvážnější ze samotných pokrokéřů nad
tím nerozamným štvaním kroutili včak hlavou. Ale
jen když se Stve! Jiného u nás jakož i jinde
pokrok nedovede. Té práci rozumějí. Před několika
lety si pokrokoví národaí socialisté založili v Kyš
perko konsum. Ptejte se jich, jak dlouho trval a
jak ekončil!? V Orlici si založili dělníci křesťanští
svůj koosum, ktorý skvétá a sílí. Posnďce prosím
tu dvojí práci. Kdo to myslís lidem tedy upřímné?
Nás sílí boj a práce. Pamatujte si to, „bratři“!

Z farmosti masavrcké do farnosti
potěžeské a do okresu čáslavského. Za
příčinou mého odchodu z Po'ěh za faráře do Na
Bavrk uspořádaly organisace katolické z obcí Ada
mova, Bračic a Přibyslavic večírek na rozloučenou
4. dabna v Bračicích a 7. daboa v Potěhách prů
vod e Jampiooy s hudbou a večírek organisace
z ostatních vesnic faraosti. Těchto večírků súčast
nili se všichni vlctpp. katoličtí starostové a Ldí do
tisíce z vesnic až 1!/, hodiny vzdálených. Nemohl
jsem všem účastníkům jednotlivé poděkovati za
důkaz láske a proto činím ta« dnes, děkuje všem
přátelům. Dostalo se mi také více blahopřání pl
semných, 28 něž tímto všem děkoji. Dále prosím
všechny pp. důvěrotky katolických organisací far
nosti potěřské a celéh) Čáslavska, aby drželi
svorně pohromadě a bez rozdílu stavu pracovali
na programu stravy naší, jenž jest jediné správně
národním, náboženským, sociálním, a ničím a ni
kým ee nedali zlákati s cesty pravé, Vůdcem
strany na Čáslavsku do nové volby hade horlivý
pracovník vip. M. Klouda, oa nějš jeat se třeba
obraceti v záležitostech strany. Děkuji takó všem
horlivým katolíkům celého Čáslavská za důvěru,
kterou mi za mého vedení strany prokazovali a
sdara všem i celé naší straně přeje oddaný Mar
milian Smrčka, farář v Nasavrkách, bývalý okres,
důvěrník Cáslaveka.

Bozradná rudá flovofio v Hořlcich.
V posledním čísle soc. demokratického časopisu
„Pochodeň“ je zmínka o sebovraždě mladé, sličné
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s takovou nadsáskou a s tako rudým“

to až vrhá na celé áně hrnsný
Kdybyto tak udělali ti „černí“ ti by se

—to by ae rozletšlo dovšech úhlů světa
letáků o „klerikáluí podlosti“ Jeme zvědaví,
městská rada bude volati hlavně na „alarm“

. prof.Radla avůj místní orgán k „raporta“ a
li mu také patřičnou „důtku.“ Než elyšme
„Pravdomluvný“ týdemník; ten mezi jiným též
ví: „Je s podivením, že v poslední době jsou

fo v našem městě mladé dívky, které sahají kpo
kusům sebovrašedným .. . Tragickým jest, kdyš
mladí lidé v pinám květu. v době, kdy vetapojí
do života, sahají « různých příčin, nešťastnou lás
kou, aemocemi mládí, z chvilkové životní sádaměi
vosti a teaklivosti, násilnou rokon na mladý, vlastní
život .. . Dojista Jest to jenom noúete k životu,
k vlastní avé osobě l“ — Ztěchto řádků by kašdý
soudil, še v městě našem v posledaí době nejméné
denně nebo aspoň týdně některá z mladých dívek
eahá k pokusům sebovražedným — a satím jest
pravdou, že po dlouhý čas vůbec zde případů 65
bevrašd mezi dívkami nebylo — vyjímaje ovšem
ty „duševní“, způsobené snámým jedem ze spisů
Macbarorých. Až teprve letos také jedna dívka se
opravdu otrávila s nedávno jedna sličná dívkaze
utopile. Než slyšme ještě hodně „filosofický“ a
při tom brozně pokrytecký závěr téhož „pravdo
mluvného“ orgánu, jenž ku konci své lokálky o
svrchu smíněné sobovraždě se moc vážně a vele
moudře táže: „Nedaly by se zde vnalézti různě
přostředky proti manii sebevražedné? Nemohly by
nyní kultorní činitelé působiti výchovou a již i ve
škole k ukotvení vyšších mravních názorů o ceně
života v duši naši mládeže?“ — Ne bez příčiny
jeme řekli, že „Pochodeň“ pokrytecky se shání
po prostředcích proti manii aebevrašedné u mlá
Jože, jež začínáBe ostatně objevovati nejen u nás,
ala i jinde také, jak je všeubocně známo z den
mích listů. To zajisté ví, neb by to aspoň měla
věděti, že nejjistějálm prostředkem proti této ma
pii, jakož i proti jiným „maniím“, také nyní snačně
rozšířeným a bajícím, že nejbespečnějším prostřed
kem jest desatero Božích přikázaní — čili nábo
ženství, jehož základem jest — jak trefáč napsal
slavný irský spisovatel Patrik Shoehbanv díle svém
„Dukas Demelge“: „Ucta.“ „Ucta jest tajematvím
veškerého náboženetví a veškerého štěstí. Úcta je
základem každého £ desatera Božích přikáraní.
Úcta k Bohu, úcta k bližnímu, úcta k sobě. Úcta
k Bohu a ko všemu, co s Ním souvisí: k Jeho
služebníkům, k Jeho chrámu a k Jeho službě —
to jest k náboženství. Úcta k bližnímu, jebo ma
jetku, k jeho osobě, jeho statku —to je poctivost.

cta před sebou; čisté tělo, člstá duše — to je
čistota. Satan jest proto satanem, še nezná účty|
Katdý nověrec byl dosud nenctivým posměvačem.
Vtipkař, hlasitý emíšelsy,tupitel náboženství nemají
podílu na království nebeském“ — tak praví zmí
něný Patrik Sheehan. A nyní se ptáme „filosofa“
s „Pochodně“, kdopak pomábá usilovně mládeži
toto světlo — náboženství — v duši ahasínat?
Kdopak pomáhá tuto úctu k Bohu, k bližnímu,
k sobě samému ze srdce mládeže vydatně rvát?
Nutno 'o tom dle jejích vlastních slov uvašovati,
s 'a chceme „Pochodni“ jen něco málo z jejích
„osvěcnjících“ a „vyšší mravní názory o ceně ži
vota“ v duši naší mládeže zekotvujících snabách
ukázat, snad se na mnohé jiné pak rozpomene
same. Kdopak to byl aa př., jenž doporačoval
tak často ve alonpcích svého listu již i mládeži
Skolní protináboženský časopia „Jaro“, „Havlíčka“
a j. pod. tiskoviny, kde ee v rozličných, také jiš
i Akoláky „osvěcujících“ článcloh škrtejí přikázaní
Boži? Začato se škrtnutim čtvrtého přikásaní Bo
žího, jenže oudějná, bujará naše mládež jde pak
dále a škrtá to ostatní také jedno po druhém, až
ji naposled zbude „z nešťastné lásky, £ nemoci
mládí, ze zádumčivosti a tesklivosti mladého žití“
Škrtnouti ještě j to páté přikázaní! A ptáme se
dále, kdopak to je, jenž ve sloupcích svého lista
vědy tolik horoval a horuje pro vše protinábožen
eké, jako na př. pro různé taky „vědecké“ a
bodně „vzdělávací“ a jiné podobné přednášky, jako
byla na př. Macharova, pak známého p. doktora
„spostaty“, p. prof. Krejčího a m. jiné, kteréšto
přednášky z dobré polovice bývají navštěvovány
mládeží sotva ze školy obecné nebo měšť. vyšlé.
A kdo to jest pak, jenž plní celé slonpce svého
listu „výtečným extraktem“ těchto. přednášek, jako
na př. byl ten „extrakt“ přednášky p. doktora,
še člověk jest jen dokonalejší zvíře, trochu ašlech
tilejší opice...? Nu a to vše a pod. jiné „vědecké
a vzdělávací“ extrakty ta bujerá mládež dychtivé
poslouchá a ješté hitavějí čte pal v rozličných no
vinách a brosurách, z nichž zvláště nejnověji při
chází do módy po Macharových čítenkách a Mag
dalenách t. zv. „Zapovězené ovoce.“ Na 70 svazků
vydal ho již „nezištný“ nakladatel a známý „obě
tavý a vlastenecký“ koihkupec v Prase a samé
pěkné, neodolatelné „půvabné“ A to je, prosím,

vadělávaci“ literatura už i mesi školáky rozšířená.
Nu, a potom 60 divte, že dechem takových před
nášek a takovouto literární rakovinou skašená
mládež nemá pak úcty k svému života, k vlastní
své osobě, jak pokrytecky naříká „Pochodeň“ A
proč by také měla míti úctu? Když tak horlivě,
sotva že ze Školy vyjde — ano tu a tam 86 to
děje docela už i ve škole — „kultorní činitelé“,

klesl

nosti, ša včlověku nesmrtelné duše, svobodné
vůle atd., že člověk je krátce jen lepší zvíře! —
Nutsk —tu máteten vyšší, mravnínázor 0
ceně života| A může takový mladistvý jinoch, či
veskušená dívka, uvedená takovýmito klamoými
řečmí míti pak nějakou detu k sobě, k svému ši
votu, k své osobě? Nikoliv, nýbrž prostě dle sá
sad „kmitoraích“, moderních, materialistických či
uitelů musí hleděti „užít se“ a „vyžít se“ — co
nejvíce — a čím dříve, tím lépe. Tím nijak ne
tyrdíme, še by obětí těchto „moderních zásad“
stala so talká svrchu zmíněná mladá dívka, jež se

stala obětí Aředčanné emrti s příčin zajisté scelaJiných. — Čovšak říci o těch ostataích, o nichž
„Pochodeň“ učeně rozmlouvá, nemajíc na jejich

vají velice suše.
Do Vysokého Mýtaku minolómu článku

v Osvětě Lidu „Hlavaf oltář“ kostela děkanského
sděluje konservátor p, B. Dvořák: „Hlidati a každo
ročně přepočítávatí částí rozebraného oltáře dosad
mne naomrselo, ač tato „milon“ povinnost koném
po třináct plných let. Když objevil jsem uložený
rozebraný oltář mezi rozličným haraburdím v kolné
obecní a na půdě školy, d.poruč.l jsem vřele jak
městu tak dachovní správě, aby dbaly postaviti tuto
cennou památka umění doby barokní na místě
v kostele. Tét i v minieteriu doporučen mezi ji
nými památkami hlavní oltář a tské následovala
snbvence snačná, s které bohužel nepořídilo se
více než oltářní kámen. Přes voškerá- namahání
určitých nepřátelských směrů a donátorů krásných
oken kostelních sa oltářem, která bude nyní hlavní
oltář zakrývati, podařilo se mi za pomocí umění
milovného J. Ex. biskupa ndp. dr. Josefa Doubravy
dosábnouti toho, že upuštěno od nízkého nového
kamenného oltáře a nařízeno v dohodě a vys.
minister. kultu patronátu postaviti oltář starý. Jest
oltář starý s krásným obrazem P. Brandla rozměrů
nevšedních, přesshuje 17 m výšky a vyplňuje
takřka celou čelní stranu preabyteria. Byl zakon
pen se zrušeného kláštera Sedleckého. Nyní do
atoupila v 6 letech práce restaurační na oltáři do
výše 6 m. Btále více zájem pro dokončení této
památky vynikající cenou jak uměleckou tak ihi
storickou vzrůstá. V poslední době c. k. ústřední
komise doporučila ministerstvu novou subvenci na
dokončení. Nemalou zásluhu o restnarování oltáfe
má starosta města pan A. Tůma, který vše
možně se namábá, sbírá příspěvky a část po Části
dávé restaurovati. Měl však začíti dříve, a nebylo
by těch výtek. Příspěvků bohužel na tak náklad
nou opravu schází se poskrovnu. Výtka Časopisu
0. L., že rozebraný oltář uložen jest v kolně dře
věné v kasárnech, nestihá konservátora, nýbrž
město, kterému nařízeno. bylo bespočtakráte, by
uložilo rosebraný oltář na místě bezpečném, neboť
veškerá zodpovědnost za možné poškození padá
jen a jedině na město. Cenný obraz P. Brandla
uložeo bespečně ve starém kostele hřbitovním,
jest náležité restanrováu akad. malířem K. Štapí
rem, podiepen novým plátnem a oapnat us rám
a čeké na nutné dokončení vrchu oltáře. Náklad
restaurační opatřil. město Vys. Mýto.“Pomnénka na hrob + Františka
Starého. „Líbila se Bohu duše jeho; proto po
spíšil ji vyvésti z prostředka nespravedlivých —
Vzat jest, aby zlovůle nezměnila srdce jeho.“ Věra
útéšná jsou tato slova Plasma av. A přece příval
slz neusychá, přece duše lká nad podťatým mla
dým životem — tolik nadšeným, energickým, bu
díolm naděje nejlepší. Slza za elzou do oka se
vkrádé právě při pomyšlení, jak vysokomýteký
medik František Starý byl bohabojný, jak jeho
ideální duše sloužila Boha i vědě « vroucím zá
palem. Z úst dere se prosba: „Kéž dobrotivý Bůh
takové Jinochy ostříhá audělem svým na všech
cestách jako ostříbal mladého Tobiáše! Kéž tací
vesměs jsou zachování našemu národa“ Naše
slsy nejsou soufslé, naše bolestné vzdechy nejsou
ani v nejmenším výrazem odporu proti fizení Pána
života u smrti. Jsoa to výkřiky trpělivého Joba,
jest to žalostnění Davidovo. Přítomný soucit jest
hlavně dokumentem, že nikdy ze erdcí našich ne
vyvane vřelá vzpomínka, jsk nám byla ta duše
drabá, jakými vlastnostmi mezi jinými vynikala.
— Dobrý základ měl ten dobrý jinoch z domu
otcovského a s gymnasia vysokomýtského, | Duše
jeho byla věrně uddána Bohn od let dětských až
do skonu je.o. Nedal ge odvrátiti od návětěvy
slažeb Božích, od častého chosení do kostela
žádným posměchem, žádnými frázovitými vtipy.
Prospéch vědecký pojíl se družné k jeho ideální
cestě náboženské. Studoral a vyznamenáním, byl
miláčkem atarostlivých professorů. Po maturitě
projevoval toubupo vstoupení do semináře. Obíral
Be také myšlenkou, še vstoupil do řádu Praemon
strátů. Růsné vnější okolnosti rozhodly, že 80 dal
zapsali va fakultu medicinskou. Tím však není
řečeno, žo by v ardci jeho náboženský šár ochladi.
Byt ei zvolil mezi katolickými akademiky v kol
leji Arnošta z Pardubic a činil radost jak svým
chováním tak prospěchem předat.venstvu ústava.
Ba svědomitým stadiem přepínal své síly. BSpěchal
do poslucháren pilně i v době, kdy bylo na něm
svátí, že by se měl co nejvíce šetřiti. Touha, aby
dobrým prospěchem potěšil své dobré rodiče,

tkvélemastáje verdci, takše ani
Jakpři vý

trpí pouze
chrapoten. Pak bolestný odchod do nemocnice;
1 tam če těšil sdárný akademik, že brzy zase ma
bude umožněno s novon ojlou oddati so oblíha
nému studiu. Leč zákeřná choroba odloučila duši
od vetchého těla zcela. — A dne 29. t. m. konal
se ve Vysokém Mýtě obrovský pohřební průvod.
Všecky vysokomýtské krahy avou účastí potvrdily,
Jak veliké lásce Jejich so těšil akademik bohumilý.
Dostavili se vějchni p. t. profemsořigymnasia vy
sokomýtského iatudentetvo gympatijolV právedě
kráčela depatace Akadeknického spětku českých
mediků z Prahy, kteří věnovali zesnulému kollo
Govi skrostacu palmorou kytici. Daputace přátel
z kolleje Arnoštovy tlumočila blubokou Boustrast
a jsko poslední pozdrav přisesla nádhernou kytici.
(V den pobřba v kolejní kapli pradská vad.
dr. Kordač sloužil sa zesnulého slavaostní re
guiem.) Do hrobu vložili tělesné ostatky zesnaléhe
jeho milí kollegové, skrápějíce rakev hojnými
slsami. Studující gymuasljní sapěli dojemné amo
teční zpěvy. Zástopce Akademického spolku p.
Dvořák z Prahy pronesl nad brobem vřele prací
těnou řed; poukázal na úlechetnost a píli alko
uavšího Františka. Spl eladce, jinocha drahý! Po
žívej věčně posvátného pokoje, po němž něžná

dno Tvoje tolik toužila! Nesepomeneme aa Tobspikdy.

Různézprávy.
Český šelezuiční tarif. V doběnej

bližší vydá opolek českých úředníků železničních
za účasti a přispění c. k. ministeratva železnic,
c. k. ředitelství státních drah a obchodní a živ
uostenské komory pražaké prcní nejdůležitější oddíl
všeobecného zak. uh. tarifu železničního, totiž část
L, odd. B, v jazyku českém. Tar.f tento obsaboje
všeobecně závazné předpisy o výpočtu dovozného,
tarifní roztřídění zboží (t. sv. klasifikaci) a tarif
vedlejších poplatků (v originále 194 stran formátu
29-22 om.) Ač všechny ze jmenovaných částí mají
pro dopravce velikou důležitost, přece jeví se býti
nejdůležitějším oddílem s něho klansifikace, ob
sebojící v jesyku Českém několik tisíc odborných
tarifních pojmenování rozličných druhů zboží, tak
jak jsou uvedeny v učmeckém originále stejou
jmenného tarifa. Teprve vydáním tohoto tarifa
bude českým dopravcům umožněno, obsah zásilek,
jak tobo dopravní řád vyžaduje, správně terifolcky
v nákladním lista osnačiti a tím Čelití nesprávným
deklaracím a z tobo plynoncímu sbytečnému zdra
Zování dovosného a mnohdy i předpisování pobád
kových pokut. Kromě tohoto tarifaího dílu vydány*
budou v jasyku českém ješté 3 další části: totiž
oddělení A (dopravní řád), tarif pro přepravu
divých zvířat a abecední seznam sboží. Cena všech
těchto 4 tarifních ovasků, obsahujících (bez abe
cedního Bezpamu) + originále celkem 323 stran
zmíněného formátu, stauovena velmi mírně na 4 K.
Vzhledem k tomu, že celé dílo spracováno v době
pěti let s největší pečlivostí ve zvláštním odboraóm
komitétu za účasti vyoikajících odborníků a uče
lišť (mezi nimi též c. k Českých vysokých škol
technických) v Praze, a če se Stane skutečné ne
postradatelnou pomůckou pro každého ioteligeut
ního obchoaníka. výrobce, semádélce a vůbec do
pravce, doporučuje Obchodní, živnosteoská a prů
myslová Ustředna českých interesentů komorního
obroda libereckého v Hradci Králové pomůcku
tuto co nejvřeleji ku koupil všem našim ioteresen
tům. Objednávky | přijímá jmenovaný spolek

českých úředníků železničních v Praze, Krakovskáu. č 9.
Strach = komety v některých krajích

Švýcarska — zvláště v pohoří — mění se v pra
vou paniku, přea to, že starostové obci váemvžně
8e vynasnažili lidu bezdůvodnost jebo obav vy
evětliti. V mnobých obcích sastavilo vbyvatelatvo
veškeru práci a ukládá uj zvláštní posty, jimiž
se připravoje na kozec světa. Není sřídkým sje
vom, še vesničané sami se mrakají. Také několik
případů sešílení ze strachu před kometou úž se
udalo. Č-tal nesvědomití lidé těží ze strachu po
věrčivého obyvatelstva. Jsou to hlavné židé. Tedy
právě tak jako v Haliči Zlatému teleti mnel i
kometa sloužiti k rebachu. — Od 24. dubna pa
naje v Římé a v celé střední Italii mimořádné
vedro. Tisíce osob koupají se v řece Tibefe. Na
venkově je obyvatelstro následkem velkého vedra
velice rozčileno. Obyvatelatvo uvádí vedro ve spo
jení 8 prlobodem komety. Na Sicilii pořádají se
dokonce procesí za odvrácení pohromy kometové.

Přijde-lů benče. Na sákladě cizích i
vlastolch pozorovacích skuáeností, kterých nabý
váme při každém příchodu bouře sa Času letního
se objevajících, můžeme předem atanoviti: 1. bus
de-li bouře; 2. jaká bouře přijde a 3. kdy Iso ©
čekávati bouři. Již celá příroda 80 avými tvory
připravuje 86 ns zjev mocný, vánešený, slo strab=
livý. Mnohá zvířata avóstojí nám určitě bonřku.
Pted bouří voli a krávy potřánají hlavami a po
skakují, ovce nepokojaě tron svá čela o cokoliv;
vepři reou stébla a povznášejí je rypákem, kočky
drápon se na stromy a škrábou ploty, husy roz
tahují křídla a holubi poletajíce, silně křídly tepoa.



Vlašťovky opoaštějí obydlí a poletují blísko domů
ato stá straoy,kam.zaletajíbrouciamouchy,
aby se skryli před bonří. Stojí-li čáp ne obou

obou a počechtévá si peří a zobák schovává pod
Ise adpkávati bonři. Oradi s etřečkové jsou-li

ů rní, a fnikají až do obydlí, kde štípají a ob

ují, = ařke.Křičí-lipotápkahneds rána,vi 66 bouřše,též vyskakování rybza velkého
v nad vodu věští jistou bouři. Jistým zuame
ním příští bouře jest mořské voda, je-li vlažná,
nebo jsou-li bory za dusného vzdachu parami ob
klopeby. Objeví-li se ráno mesi J. a 9. hodinou
mračna vysoká, sněžným kopcům podobná, a klesá-li
lakoměr, bude odpoledne bouřka. Černý mráček
ne jasném blenkytu za perného počasí jest zna
mesím bouře. Vystupují-li soudobně na různých
stranách dva mravy, jest boafe biíské. Husté
mraky před východem slance zvěstují bouři.Žlu
tavé mraky, které vzdor prodkóma větra 4e jen
pomalu pohybojí, přinášejí krapobití. Je-li vychá
sející sluace obklopeno moožstvím červánků, sua
mené to velkot bouřka. Vanese-li av ranní mlha
vzhůra, ne-li týž den, tedy do 3 dal bude jistě
bouře. Vířivé větry přivádějí bouře. Velmi citlivé
ekasoje boařku přístroj baroskop čilitlakohled.
Nastává nám ještě vtázka, jaká bouře přijde. Po
čínají-li na obsora vystapovati mraky 8sražení
vodních per rychle pokračuje tak, še takřka je
viděti, jak mračna přibývají a obzor víc 8 více
zakrývají, nemusíme 50 etrechovati, oeboť za tóchto
okolností přijde obyčejná bouře, která zejména po
delším vochu mívá účinky velmi blahodárné © Je
atliše však su parného letního dae od časného rána
úplné bezvětří a dusné horko nebo mrtvo vládne,
posorujme bedlivě tu část oblohy, která leží proli
dosud panajicímo větru, (vane-li na příklad dosti
slabý vánek od jihovýchoda, jest nám pozorovati
část obloby na geverozápada.) Počne-li ve směru
tomto sa obzor vystupovati mrak, třeba i menších
rosměrů, jehož mobutační ge děje velmi pomaln
a rozšiřoje-li se zcela volně i konečně zůstane ně
obsoru zcela státi. jest co nejvíce se obávati hrozné
živelní pohromy. Po nějaké době v mračnu takovém
nastěne nu některých místech neklidné sem tam

hybování a četná, zmítající se místa mění barva
od světlé k šedé až i tmavočerné. Objevení se
mručna takového jest zároveň příchodem katastrofy,
ješ v několika okamžicích zničí obyčejně bobaton
úrodu. Dle těch.o známek možno « celon jistotou
rozpoznati předem bontku obyčejoou od boaťky
shoubou hrozící, čímž možno každému v čas život
svůj a snad i majetek zachrániti. Ještě jedna 0
táska při booři se nám namane: můžeme-li vypo
čítati, jak daleko jeat bouřka a kde asi hrom u
deřil, ovšem jen přibližně, známe-li směr bouře.
Hřmění, dojem to sluchový, povstane v téže době,
jeko blesk, ale k našemu uchu donese se tím pozdějí,
čim dále je misto úderu vzdáleno. Pondradž, jak
víme, zvuk urazí za jedou vteřinu pótiou anglické
mile, je bouřka tolik pétin míle vzdálena, kolik
vteřie napočítáno od doby blesku do prvního svaků
hřmění. Dle toho, kterým směrem bouře se žene,

nápeme přibližně hádati na místo, kde hrom u
Žonskému světu českéma! Ve

všech knijurních zemích bojuje se úspěšně
proti pijáctví. Posměch, který do nedávna snad
ještě stibal abstinenty t. j. ty, kdo z přesvědčení
se zdržují alkobolních népojů, ustupuje stále více
vážnému uvědomění si škod, působených pravidel
cým požíváním alkoholu, ať ve formě piva, vína,
kořalky či jiné. — Kdo je si vědom Škodlivosti
elkoholních nápojů, přestává je sám pít aje jeho
mravní povinaostí, aby varoval i drahé. — Takový
Je asi vznik mocného does již bontí protislkohol
ního. Súčestňojí se ho činné ženy všech národů,
nebot škody salkoholismu vzniklé zasahují právé
feny nejcitlivěji. Kde muž pije, hyne domácí
blahobyt a trpí především děti! To měly by si i
ženy naše, všech vratev společenských, svorně a
jednotné uvědomiti a atřežiti domácnost před ne
přítelem, jeaž je jeden z nejhorších, Ženy a matky,
chopte se energicky této práce aáchranné. Chraňte
děti před alkoholem, nevěřte předendku, če sílí!
Ukázalo se naopak, fo-nic nemůže organiem dětský
tak poškodit, jako alzobolní jed. —I mladým dív
kám je přidělena účast ne vymanění národa z kl-tby
pijáctví, nanesoa-li ae, důsledně nebrati si za muže
alkoboliky. Lhostejnost v tomto ohleda odpykala
jit moohá dívka neštěstím celého svého života. Je
třeba spolupráce vás všech na sáchranu národu a
jeho očista ! Ve šťastnémrozřešení alkobolní otázky
je i vaše štěstí, spokojenost rodinná a budoucí
blaho vašich dětí! Přikloňtene tedy k životu ab
stinentnímu, působte vlastním příkladem úplné
drželivosti, laskavým pončováním a tichou prací
vrodině i mezi známými, hlaste ae sa členy „Ces
kého abatinentního Svazu“ (Sekretariát Praha —
Karlio, Vinohradská č. 9.), vezmáte protialkoholní
práci do programu avých spolků, sakládejte při
nich abatinentní odbory a buďte pri každé příle
žitosti slovy i skutky zdatně nápomocny při dneš
ním světovém protisikobolbím hnatí.

| Velodůstojnémuduchovonstvua pp.
vůdcům procesí na Sv. Horu! Křestene

ní organisace v Příbramí ornamaje, de vydá
pěvý adresář obchodulků na Sv. Hoře a v Příbrami.

by p tedy vid. duchovenstvo a vůdce procemaí,aby pamětlivi jsouce besla „Svůj k svéma“, od
porončelipoutníkůmjenrmyv adressářiuvevené,

A posílá na požádání zdarma a frank
Jessí Čadek.Maridastéúdolí 120-IT, T

Rašte udati počet výtisků, jež so mají saslati

(Zasláno)
Veledůstojnému duchove

příznivcům dobré včel :
Jlatě důlešito jest v dnešní době dáti lída do

rakou dostatek dobré četby. Boboslovci kžál.-hrade
čuf již déle se vsácnou pomocísvých přísnivců snaší
se mesi lidem dobré 6 knihy šířiti.

Aby práce naše dále se sdarem pokračovati
mohla, obracíme se znovu 60 onašnou prosbod o po
moc ko všem svým přísnivcům,

Přesvědčení jeme, de zvláště vid. duchovenstvo
nám pozoci avé neodepře. Vědyf máme po ruce velmi

mnobé důkazy obětavé pom s řad jeho. Prosbynaší neoslyší zajisté ti víd. Páni, kteří sami jsko bo
hoslovci semináře našeho horlivě meni lid dobré knihy
šířili. Příklad jejich jest nám jasnou pobídkou. S ra

sošek přijmeme pomoo jakoukoli: knihy i jiné příspěvky.
Za kočdý oobemenší dárek všem upřímné „Za

plat Bůk I“
V Hradci Králové, dme 20. dubna 1910,

Jménem věsob svých apolubratři
František Jelínek. Josef Hladil.

a všem

Wižní zprávy.
V Hradel Králová, dne 25. dubna 1910. 1 bl

plenice K 18'16—1920, Bita K 1200—18'60, ječmene
í 946—10'17, prosa K00 00—0000, vibve K 1900
AŠ 19-60, hrachu K 20-00—88*00, ovsa K 640 —686,
K dočky 24-00—36'00, jehel K 24'00—3600, krap K
24 00—4000, bramborů K 400—460, jetelového
semeno červeného K00'00—0000, 1 bl. jetelováho
semínka rask. K 00000— 00000, máku K 30 00—
32.00, lněného semene K 34-00—0000, 100 kz
titných otrub K 18*50——90'00,100 kg pěeničných
otrab 18'00—00.00, 1 kg másla čerstvého K 1388
sů 8:00, 1 kg másla převařeného K 0:00 — 0'00,
1 kg- sádla vepřového K 320--0'00, 1 kg tvaroha
040 —000, 1 vejce K006—-0'07, 1kopa cerele K 8-00
aš 400, 1 kopa petržele K400--5-00, 1kopa kapusty
K 3-00—3-90, 1 hi cibale K 8-00—-4:00, 1 kopa drobné
zeleniny K 080—1-20, 1 pytel mrkve K 8.00—560,
1 kopa okurek 0-00—000, zelí K 00'00—0'00,1
bečka Švostek K 0-0--0'0, 1 hl jablek K 10:00—1800,
1 hl hrašek K 000--00'00. — Na týhodní trh
v Hradci Králové dme 35.dabna 1010 odbývaný
přivesano bylo: 1) obilí; pěsaice 180 hoktol., dita
76, ječmene 25, ovsa 208, prosa 0, vikve 11, hra
oba 0, čočky 0, krup 0, jahel 00, jetelového 60
mínka 00, olejky 4, méku 0. — 2) Zelaniny:
potršele00 kop, oerele00kop, kapusty40 kop, cibule
86hl, okurek 0.kop, seláta 0 kop, mrkve57 pytlů,
bračibor 500 hJ, úelí O kbp, drobné zeleniny 40 kop.
— 8) Ovoce: čvostek 0 bečak,hrušek 00 hi, jablek
00 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů O kusů,
podovinčat 662 kusů, kůslat 000 kusů

Paramenta.

Ignáce V. Noškudla syn
(protokolovaná firma) n

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, 4. Holkndly, laráře vo Výprasbtielch) hi

P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyraamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,f

praperů e kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.

TIITUUTUGIUCIÍZA

Néi

dk-510800Ebně

OEFEFFFFFELÉEL
ji B boat iko3, m ášěsks saše
a vš oŠak šeŘ

pao E ŽLŘIteN NSNÍ
(ří S ohajisičictí

LE pš bosdsště"lo sřišší“ -=FEE

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Dlouhé zbytky látek!
VýbornéJekosu!
kamafasy na povlaky v živýchbarvách
medrotisky na domácílaty a zástěry
tlanely a oxlordy na košile
barchety na šaty a sukně
mední zeliry na košilea blusy
kriset na sukně v červenýchneb mo

drých barvách
dotyše čntgvé
bilená plátpa

die přání tříděné, v balíkách 26bm K 10—
dobírkou — 40—46 m K 16— vyplaceně

zasílá nejlevnějiP eská firma

MmOC
Do Hradce Králové a okolí.

B Nahodícíse vyměnímneb obnosvrátím.

Dovoluji si oznámiti velectěným
:: svým příznivcům, že jsem

mpřesídlil =
závod knihařský

z č. 347. v Pospišilově třídě
de vlastního domu čís. Šil.

v téže třídě (proti Rudolfinu.)
Po přesídlení bylo mi umožněno závod

značně rozšířiti a nejmoder
nějšími pomůckami opatřiti,

tak že nyní mohu ctěné zákaz
nictvo všestranně k úplné spo

kojenosti obsloužiti.

O hojnou přízeň prosí v hluboké úctě oddaný

Richard Šimáček,
knihař v Hradci Králové.

"Pospíšilova tř. č. 311.P OOUunn..ů:
Pardubickou

0900000000000009000009Jako ochr. známkou

doporučujeme přísadu /
couznaněji ojlepší kukávě“
+ Továrna vPardubicích -

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—uměleckýzávod— EM
pro MA|U

oken“ kostelních,
PRAHA

Malá Karlova jí
ul. čís. s9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná.
městí pod loubím) dopo $

račuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému /i
guralnímu provedení aE

sicei 90 delemnými (ZMK
rámy, síťémi,vsaseními
Veškeré rozpočty, akizsy 1 odborná rada bezpla ně, beze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

SMY“Nosčetnáveřejná i prsemnápochva'ná uzua u "i

Založeno roku 1836.

key m0 “DONODNÍARON
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řesvědětese, kněžské 5732ceré:rprzet=
že nejlepší jedině u fy

2.2... Kkoláry = StanislavJirásek|
ednávkyse obratemvyřizují!

“ » u ©HradecKrálové 1856. 1

ZÁLOŽNÍÚVĚRNÍ ÚSTAV V HRADCIKRÁLOVÉ
Filiálky: v PRAZE, ok semtnée v SEMILECHa TURNOVĚ,

Beserrnífondee K1400000 Čára vklady2 2 teen Z, “ 4" do únovlstení| | Provádíveškeréobehody
kosou1010 K 82,842.068-4 ] Ba poklad. pouk. 60 dno vybrání. Rskont faktur a maleek.

vm ozetmzne ||| FrantiškaČermáka
Jos. Novotnéhov „KnihovněObnovy“ RD řal l ř 9

M důkladná studie, v níž velmi bystře ry- M PO seniora diecére královéhradecké, rytíře řádu Franiiška Josefa, majitele čestné medaile,
mj | Světlen původ a charakter spiritismu, mm! čest. konsistor. rady, č. děkana, kněse jabilára, čest. občana Hor Jelení aOstřetína,
"| | jakost medií, písmo a kresba duchů atd. čest. člena spolku hasičského a literátakého a faráře v Oatřetíně

Autor promlouvá o kroužcích spiriti- :

utických,zjevech světelných,jasnozření, ada ukládají nám povinnost
theorii all chické, magiské. Srov- ZD: i i atuvča

náríučeníkzfnakésezděsí mn 2 vzdáti uctivé a nějvřelejší díky všechněm,
vonná ár Ee potkndněodd- MSN| ktoří jakýmkoli způsobem snažili so zmírniti náš velký bol, osvědčivše
zrácením néhomyšlení,šeUk.odí « též oddenost, lásku drahómu knězi zesnnlému.
duší itěl rosum ' Zejména pak děkujeme Jeho Oav. p. braběti z Bubna, c. k. okr.
uší i těla, i hejtmanovi p. Novákovi s Pardabic, veškerému dachovenstvu, zvláště

Knihs má pěknouúpravu. Stran 2% vedp. vikáři Zajíčkovi, okres. etarostovi p. Tažilovi, poslanci p. Udržslovi,
259.Cena 2 K 60 h. +2. slav. c. k. okres. soudu a berníma úřadu v Holieich, vys. dp. Dr. Jos.

n Mrštíkoví, bisk. vikáři v Chradimi, sl. městskému zastupitelstva v Hor.
Jelení, sl. obec. zastapiteletvu v Ostřetíně, ve Velinách a Vysoké, p. dru.

pat Fogarové, choti lékaře z Prahy, velect. sborům hasičským s Ostřetína,elin a Vysoké, el. sboru literátskému v Ostřetíně, všem osadníkům obcí
Ostřetína, Velin a Vysoké.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradol Králové.

KRÁM „DÍLNY

m Banerovi s Holic a p. dra. Černohorskéma z H. Jelení, slav. aboru učitel

a sh a "Z skémov Ostřetíněa Vysoké,jakož i vzdálenějšímpp. učitelům,velect.

vroucí vůbec vělchní, kdož při nemoci hleděli po
těchon nt Ser ypernníůh a kdo poslední pocta chorému prokásali.
Všochněm těmto a každémn zvlášť platí náš dík nejvrononější. .

ZaplaťtPán Bůh!
V Oatřatíně a ve Slatinanech dne 28. dubna 1910.

KS

WsVWM

A

. k pronajmutíproti hotelu„Merkur“,buď Ihned| MBS Jan Šmika, Theoder Čermák,
nebo od 1. srpna. n kaplan v Ostřetíně. efrkevní kačejabilár v. v.

Eventuelně se rozdělí krámna 2krámy menší. V. v Blatinenechu Chrudimi,
Nabídky firmě. an bratr.

KV. Skuherský, Hradec Králové, |
„OKUhEPský, RPAdBC KTÁTOVÉ,

JDAAA AAAAAS L NSSAIA v SČ vv NOAAA AAAAA AAa MAou vaNéa va Poamad a oao
)

3 .

1 [s] JUDÉ JOSEF HODOVAL, (s
) .
) advokát a obhájce ve věcech trestních .

oznamuje, — a |

u že přeložil svou advokátní kancelář B u
3 :

) z Velkého náměstí do domu p. Hanuše
) na Svatojanském náměstí, ll. poschodí.
3 LATÍ

u Vchod dodomu Jest ze Svatodušní ulice. s ť
) (C) ťJAPA A AAAPVVS PSO O PSVOONO DEPrrnk

Pehe Ho EEEEEtokoFioHoEnEvEhZA kohovědění Eo

kUrčitě= | nds
| Zkuste olomí rádo StanislavJirásek,(36,

Wajitel: Politické družstvo tisnové v Hradci Králoré — Vydavatel s sodpovědný redaktor anloním Peshmez. — Tiskem biak. knihtiskárny v Hradci Král.



Církev reformovaná v rozpacích.

Doe 10. t. m. konán ojezd evangelíků
českých a moravských na Král. Vinohradech.

"Tam pronesl ov. farář Lukášek tento povzdech:
„Chceme provésti v českém národě reformaci,
ale málo se přičiňujeme. Intelligence topí se
v oábočenské anarchií a maesy lidu v katolické

[oreročnosní čisté evnogoliam má těžkou práol.usím toříci: Myprotestanté se bojíme. Naše
mnohé sbory jsou mrtvé — ach, to Jesuité
měli jinší plán a jinší energii, když prováděli
katolickou protlreformaci| A tak musím ekon
čiti řeč avon tímto ateskem: Jeme konfeasic
ualisté, ale nejsmé čeští reformisté“ Po La
káškovi řekl ev. farář Bouček: „Naše sitaace
není bezoadějna, pravda, ale pessimisma 8e
těžko sbovoji,“

Tedy výsledek široce založených štvanic
husitských, aranšovaných od evangelíků s tak
velikou horlivostí, byl pro evangelickou církev
velice mdlý. Ačkosi lidé, kteří přejali konfeasi
cizí, zneužívali jmóna Hasova do krajaosti,
uedopracovali se positivních úspěchů. „Nábu
ženská“ práce odpovídá zcela přesně výsled
kům.Valnávětšina agilních reprezentantů církve
evangelické žila a tyla výhradně s potírání
ofrkve katolické, jen aby čeští liberálové a po
krokáři drželi nad „českobratrskými pobrobky*
stále ochranný štít. Co záleželo na tom evan
gelíkům, že při soaatavných štvanicích hasit
ských víra v Krista a úota k evangeliu rychle
upadá u liberálů sapsaných v matrikách kato
liekých i evaogelických? Jen když pánové
svojí horlivou „protiklerikální“ prací sachovali
si dlouho osobníimmanita!

Při tom těsném ebratření se živly proti
ovangelickými zaprodávali evangelíci čisté cír
kevní zájmy tak okatě, že se každý uvášlivý
člověk masíl diviti takovým „evangelickým
reformátorům.“ V kom živá víra nepohasla, ten
ušesl nad tím, jak taková náboženská společ
nost může o sobě tvrditi, že chce obnoviti
církev dle vzoru církve apoštolské.

Po Čechách řádil podvodný pamflet „Po
glův“ o odsouzení a opálení Hasově, který byl
vymyšlen německým protestantem. Do katolíků
se kopalo jako do nestvůr, ba jsko do Bolze
buba, jakkoli tito společně e věřícím lidem

FEUILLETON
Mladýklerikál

»Josef Bílský, nejstarší ministrant zKlánova«,
sněl pyšný podpis na prkenné ohradě, která vklá
novské věži chránila před poškozením tři starožitné,
veliké měchy. Sotva nejsilnější žák dovedl sám
šlápnutím nafouknouti velikou nádrž na tvoření
větru. Tudíž šlapali všdy hoši dva.

»Karel Kurka, starší ministrant z Klánovae;
takový podpja zastkvěl se zase na jiném rozpra
skaném prkně. Vhodno e ušitečno, aby jména
avlášté mladých geniů neupadla v zapomenutí
scela; spravedlivo, aby po staletích návštěvník
věže s tklivou vspomínkou vzpomněl na úřad, titul,
smísto zrození s rok úřadování důležitých velikánů.
To pochopil i »podsteršíe ministrant Jílek a čer
venou tužkou učinil třetí vetché prkno předmétem
historickým. Až přijde prohlížet chrámdějepisec,
nalezne cennou pomůcku k sestavení seznamu vy
nikajících osob v Klénově,

Ministrantů bylo osm; starší si byli až příliš
vědomi své důstojnosti, Každý byl otitulován
hodnostní třídou. Jen dva nejmenší byli občany
acela tuctovými, komandovanými, cepovanými i
trestanými od starších. -Co platoo! Nejlíp snášeti
ačednícká léta trpělivě. Vždyť Bílský svou závi
dění hodnou karieru začal také tak a nyní se před
jeho přísností třesecelá malá ministrantská obec,
I při své ráznosti jest člověkem spravedlivým;
vytkne všecko veřejně a jenom svému pobočníkovi
»staršímu« Kurkovi domluví postraně, eby netr
pěla autorita představených před mladšími. Vždyt
Kurke už byl kandidátem nas křeslopresidentské,

evangelickým Písmo av. starého | nového Zá
kona ctíli.

Kde jaká hodně řízná lož se dala vystřih
nouti z pořidovštělých listů proti katoliotvu,
otiskla se s velikou radostí na papír, který
měl „reformovati“ a vést) k evangelické lásce,
Evan. farář teké ua volební schůzi problásil
veřejně, že 8e evangelíci spojí proti katolíkům
třebas a čertem. Podporoval kandidataro
bezkonfeasního redaktora Al. Hajna. V Kolíně
repregentace katoliotva vedla si co nejenášali
věji. Sám děkan neměl záloženou ani katolic=
kou organisaci. Hleděl si výbradně oltáře. Leč
právě tam společnou pomocí pokrokářůa ovan
gelíků začal vychásetištvavý list, který proti
katolíkům lhal po fabricku, ale při tom v bra
treké nárači svíral židy$ bezvěrecké sociální
demokraty. Tamější ev, ducbovní eprávce
prohlásil: „My evangelíci nenávidíme Řím,“
což ovšem ani dokládati homnsil Aby 80 ná
boženské Štvanice zvýšily, aby čeští katolíci
byli ještě vícepodrášdění, pozvali čeští evan

bouřili přímo fanaticky proti dra Podlipnému,
že se zmínil o veliké úptěHasově k Panně
Marii. Tenkrát nejlíp evanialické representační
krohy dokázaly, oč jim flastaě jde výhradně
při alavnostech husitských. Jen hodně dráždit
Jinou křesťanskou konfesi, pošklebovat se jí
každou chvíli do očíl Ať nžnábožeoské zájmy
přitom pochodí, jakkoliv. A za vzestupné óry
mladočeské, kdy pastoři de bor.ivé eúčastnili
politických štvanic, kdy bouřili oa schůzích
proti „klerikalismu,“ žádný liberál jich na
okřikl; žádný oěš protivhik' jim neřekl, še si
mojí raději bledět duchovní správy, že není
radno rozdmychávati úporré náboženské roz
broje. Taková hesla vyhlašovalase teprve proti
katolíkům, když se tito začali proti veřejným
šlehům veřejně hájiti.

Kdy a kde někdo četl, že v prvních do
bách křesťánských hledala církev pro své u
pevnění živnon míza v nevázané jízlivosti, po
sitivní práce mnoho nedbajíc? Kdekoli se po
řádala nějaká dráždivá akce proti těm ctitelům
evangelia, kteří byli katolíky, hoed v tom měl
prsty ovangelík. Když začali trousiti své ro
sumy protikřestanští volní myslitelé, dostali i
tito zdatnoa posílu v evangelících, vycvičených
v boji a „klerikáloí hydrou.“

A přece viděli „ryzí evasgelici“, jak eup- 2————
protože Bílský za půl roku měl se rozloučiti se
školou. Na snejstaršího« si ani starý třesavý ko
stelník Věnec mnoho netroufal. Bílský v sobotu
vždycky řádně donesl týdenní »pořádek«, železnou
rukou bděl nad jeho zachováním, zvýšil pokutu
ze čtyř krejcarů na pětník- pro každého, kdo by
se omeškal. Všecko šlo řádné jako na vojně, tak
že kostelníci ani nemusili do úřadu nejmladších
služebníků chrámových mluviti.

Hoši, kteří neministrovali, se závistným okem
sledovali i nejmladší dva školáčky, kteří těžce zá
pasili s latinskými slovy. Bílský dbal, aby vý
slovnost byla naprosto správná. Předběžné vyučo
vání ponechóval staršímu nebo dvěma podstarším
ministrantům, jichž paedagogická ráznost nejednou
vzbudila u zkoušenců pláč. Pak teprve, když hoši
absolvovali po třech měsících nišší kura, vzala Vi
je do práce usteraná hlava Bílského, aby je zdo
konalila kursem mistrovským. Texas za učení ne=
byla velká. Při výročním trbu boši brali zaslou
ženou odměnu ze společné pokledničky, pečlivě
ostříhané kaplanem. Učitelským silám v ten den
učedníci saplatili po dvoušestáku Nejstarší mistr
obdržel také malý pakstel. Po vyučení ministranti
byli ještě posláni k superkollaudací na děkanství,
Ve vůem se zachovával vzorný pořádek. Odvolání
k nejvyššímu rozhodčímu soudu na děkanství dělo
se jen tehdy, když došlo k nějakému sporu s ko
stelníky. Jinak si běžné neshody vyřizovala osmi
členná republika sama.

Pochopujete nyní, proč nejstarší a starší mi
nistrent jako autonomol vladaři měli veliké sebe
vědomí? Však také bosi nechodili nikdy — leda
o žních, aby jejich »utorita nějak netrpěla. Ostatné
podpisy i bývalých nejstarších a starších mini
strantů, ba docela i podstarších byly zaznamená

rově se topí samo jméno Kristovo, jak ne
vyspělí mladíci, kteří nemají odějinách evan
gelií a o theologické vědě aui ponětí, každou
chofl) s pohbrdlívým úšklebkem o ovaogeliom
se otírají. Evangelíci milostivě a blahosklonně
obrana evangelií přenechali téměř zcela kato
likům. Sem tem několik varovných řádků přece
bylo napsáno; zato však většina místa v „Hla
sech ze Biona“ a jiode věnována novým cho
lerickým výpadům proti katolíkům. A při tom
av. faráři vřele tiskli race protikatolickým li
terátům, kteří zcela otevřené nazývali křesťan
ství „jedem z Jadey“ a zprávy ovangolií uta
věli bazardně a domýšlivě po bok nesmysloým
bajkám.

Teprve tehdy dali na jevo pánové obro=
vitý úžas, kdyš začali vlastní jejich protikře
sťanští spojenci říkati pravda o samé repre
sentaci evangelicko-klerikájní. Ti, kteří dříve
nechali Krista tapiti, ikteří se bo na schůzích
nezastávali, vylítli jako poplašení lvové, když
se jednalo o jejich drahé osobičky. — A přece
situace byla zcela přirozená. Volnomyšlenkáři,
jichž hlavním účelem jest zvrátiti autorita
evangelií, nemohli Bi přece dlouho hráti na
pětroay přes všecku moařenínskon úslahu e
vangelických krabů. Byli nuceni vystonpitii
proti formálním vyznavačům evangelia. Když
tedy jiš mouřenínské služby měrva osoton a na
třesenoo vykonány, dávala se evangelíkům vý
povědď.

Jaká byla jejich práce positivní na utvr
sení Siona? Obrosení německými markami a
příliv praských pastorů vyvolávalo jen útrpný
úsměv; poznala česká veřejnost, že vnitřní
zdatnost českého evangelictva na skutečný ob
rod, na propagační činnost nestačí. Evangelíci
často anašili se dokazovati, jak jest národ za
mořen a „daševně smrzačen“ Římem. Těmto
obohým frazím, vycházejícím z úst rytířských
reformátorů“, demáli se sami naši protivníci.

Vyskytly ee přirozeně velice snadno otázky:
+Co jste tudíž ačinili vy, evangelíci, proti toma
zamoření? Oč jest mondřejší a bystřejší lid
od vás vedený? Proč se neodvažojetu veřejně
a soustavně dělati propaganda pro svon ofr
kov, získávati proselyty ve schůzích, v oichž
se proti křesťanskémo názoru štve? Proč dle
příklado českých bratří nelaštíte ua základě
evangelií otázku sociální? Máte na př. nějaké
odražení evangelického dělnictva? Starost o—-—-——-
vány na prknech a zdech jak chrámu děkanského.
tak kostelů filiálních,

Kdo se chtěl dostati do uzavřeného krubu
těch vyvolenců, musil míti velikou protekci; aspoň
ústní žádost bylo nutno podati první instanci, prae
sidiu ministrantské obce. Praesidium vykonalo
vážné poredu a jestliže rozhodnutí dopadlo pro
žadatele příznivé, šlo se ke kaplanovi s doporu
čením. Nedobře pochodil takový, který přeskočil
první instanci a raději hned s maminkou spěchal
se žádostí na děkanství. Jen s velikou výjimkou
se mu podařilo železný kruh vyvolenců proraziti.
Kaplan totiž, maje sám mnobo jiných starostí,
ministrantské outonomii přál, pokud nevybočovala
příliš z mezí obvyklé kompetence.

Macho snaživců, kteří velice dychtili po
větším význemu v děkanském kostele, s bolem
sledovali, jak si hrdě vyšlepují v rochetkách a
limečcích šťastnější soudruzi. Někteří se hleděli
vlouditi v přízeň ministrantského sboru aspoň ně
kterými úsluhami. Zvláště o velikonočním svatém
týdnu a při průvodech hlásilo se dosti ochotníků,
kteří byli do mimořádných služeb dosti vlídně
přijímáni a to zcela zdarma.

Zato chtél-i si jindy neodborník zazvonit,
nésti křížek nebo kropáč, musil do ministrantské
»pinky« vyklopit sspoň krejcar. Zadarmo prý bo
tomu vyučení ministranri učiti nebudou; nač se
s někým zlobiti bez odměny? — — —

Již v třetí třídě obecné školy přál si Jaroslav
Nekluda něčím vyniknout. Sehnal s1 od spolužáka
starou roztrhbanou knížku, v níž dosti neuměéle
slabikoval o mužích slavných. Mhm — všichni
byli dřív školáčky jako on; taky byli chudí, do
cela někleří i otrhaní a přece to dotáhli ještě výš
než jeho bratr, který se stal na vojně četsřen A



Příloha
Kulturní hlídka. —

Věda a umění.
Ne koncertě spolku pre podporu

chudéhostudentstva čes. reálky v Prane
VIK bodou dne 5. květas provedeny timo jiné

pozoruhodoé komposice: polyfonní trojhles
s IV.—XVL století „Nase mily ewaty Waczlave“

Goa vícehlasé spracování staročeské písně. stol. Dle aspeciálníku královéhradeckého
upravil Dobroslav Orel). — Sopránové solo sbal
lady „Svatební košile“. Slošíl Ant. Dvořák —
Rakopisné novinky Foerstrovy „Jarní píseň“ a
„Večerní zvon“ pro soprán. — D'Arma Dietz:
Pěvec. Pro bousle a smíšený sbor s průvodem. —
Vít Novák: „Vražedný milý.“ Ballada pro smí
šený sbor s průvodem. — B. Smetana: Libušin
soud.“ Symfonický obras. Orchestr. — Začátek
přesně o 7 hod.

Hudobní Listy pre mládež v čís.7.
otlkly Ročkova „Předehra kloatkovému divadlu“
pro troje bousle a Nohbýnkův valčík pro klavír.
V čis. 8. přinášejí Kadlečkovu klavírní skladbu
„Pohádky valašských hor“. Dále saředěna tam bu
deboí hříčka pro dvoje housle od Fr. J. Macha.
Jeden houslista hraje skladbu z počátku, drabý
bráč braje tatéž od konce. (Takové hříčky skládal
již Mozart.) Následuje „Hamoreska“ pro čtvery
bousle od Aro. J. Čeraého. Rubrika „Hudební
bádankář“ jest velice zajímavá. „Hadební Listy“
vedou si velice sdárně; redakce velmi dobře roz
umí budební výchově naší mládeže. Vycházejí de
setkrát ročně. Celoroční předplatné 2 K. Admini
strace v nakladatelatví V. Kotrby v Praze, Pštros
sova ulice, č. 200-II.

Mrameor a jeho upotřebení. Podtímto
titalem vyšla nákladem průmyslového musea krá
lovébradeckého obsažná úvaha s péra odborného
smalce V. Škody. Z brožury uvádíme některá prak
tická adělení. Jak rozeznáme pravý mramor od
nepravého? Nalejeme na kámen nókolik kapek
kyseliny slrové; umiká-li nysí s něhokysličník
uhličitý, méme před sebou mramor pravý; ne
prohé-li kysličník, pak ten nerost není pravým
mramorem. Nejlepším vápemcem jest mramor bílý,
krystalicky jemnozrnný, jehož barva jest bnď
snéhobílá, buď má nádech šlutavý nebo modravý.
Notno takový mramor chrániti před samaštěním;
vnímá barvivo rostlinné i nerostné. V Itauii jest
va západní straně Apeanin na sta lomů na pro
slulý mramor carrarský. Ročaé se tobo mramoru
vyváší sa 160000 g v ceně asi 6 milionů franků.
Die jakosti pcěítá weza krychlový metr 200 aš
1000 lir. Větší bloky jsou nepoměrně dražší než
malé. Bílé mramory v naší zemi trpí zoačně ve
likým střídáním horka a zimy. Dým, vystupající
s továrních komínů, jest velkým škůdcem mramo
rových jemných praci. Výhodněj-ím jest pro nás
vzhledem k povětrnostním poměrům bílý mramor
s drsného podnebí tyrolského, který podobně jako
mramor řecký vydatně sontěží s carrar-kým.
Mramor lámaný v Tyrolech na západním úbočí
Lauské špice jest tvrdší carrarského a proto ob
tižněji zpracovatelný. Leč vyrovná se italskému
pvojí krásou a trvalostí jej předěl. Nejkrásnější
barevné mramory se vyskytují v Řecku, Italii,
Francii s Belgii. V Rakousku jsou nejznámější
naleziště Less a Sterzing v Tyrolech, Nabrezna,
Rovigoo v Istrii, český mramor slivenecký a slezský
z okolí Velkých Kunčic. V okolí S'ivence a Re
dotina (západně od Prahy) láme se pěkný jednolitý
mramor arebitektonický útraro devonského. Vysky
tují se v něm zkomeněliny, jsko korále a ryby
chrapavkovité. Z kamene tobo již vo středověku
Be pracovaly hojnou měron portály, oltáře, kro
peoky, křtitalnice, hrobky rytířské a pod. Zá
kladní jeho barva jest hnědá a červená, s bílými,
místy též šedými obláčky a skvrnami zrcadlového
lesku. Pravé mramory 8e nyní zhusta napodobují.
Do sádry Be přidává mramorový prach; přidáním
klibové vody utvoří se tekutá kaše. Zbarvení a
žilkování děje se boď za sucha barvami hlínitými
nebo ve chvíli, kdy hmota boustne, různými slon
čeninami a barvami chemickými. Umělého mra
moru „stucco lostro“ nazýraného používá se k ob
ložení stěn. Vysděné sloupy omítají 8e mramorovou
maltoa, která po aschnutí se brousí a leští.

Arebaoologické vykopávky v Ara

bili. Markýz de Voguč podal jménem družetra proarchaeologické vykopávky Akademii dos Toscrip
tions a Beller Lettres spis P. Janssena a Savig
naca, dominikána, professora biblické Školy v Je
rasalemě. Dílo oáleší k nejdůležitějším s hlediska
stavitolské archaeologie. Obsahuje také hojné za
jímavých zeměpisných a národopisnýchpozorování.
Ve svém doprovození markýs píše, že spis činí
velikou čest biblické úkole v Jerusalemě a metbodě
jejich professorů.

Objevy v Palestině. Protináboženětíkri
tikové myslili, še uškodí aučoritě bible prohlašu
jíce: Není pravda, že šidé, vcházejíce do Kanaanu,
rozbořili Jericho. (Kniha Josnova, 6 hl.) Jako

důvod uváděli, že bible po tonto zboření opět
připomínáJerichojako másto, kteréještě trvá.
Avšak tím dali na jevo svou meznalost, poněvdé

Písmo or.Opje že Hiel obnovil zbořenéměsto. (3. „ 16, 34.) Nyní tyto nepřátele opět
uvedla v posměch rakouská komise pro srchaec
logické vykopávání, která za vedení prof. dr.
Sellina delší dobu zkoumala krajinu blíže Jordánu,
kde nyní atojí vosnice Er-Riha a našla zbytky
staré kanenejské vzdálenosti, která byla najednou
sničens. Stopy pozdější israelské vadělanosti ná
sledují pak bezpřechodné vzdělanosti a směsi.
Je to jasný důkaz, še dřívější kananejské město
katastrofou bylo zničeno, t. j. fe se vakutku při
bodilo, o čem vypravuje koiha Josuova o úplném
sbotení Jericha. Tak provádí protináboženská
evěda“ frivolní bru se skutečností, kdyš má za to,
še se může nesprávným líčením vyvrátiti víra

v Jida. — Vera tet duch.

Kulturní jiskry.
Veliká politická mdálest. Stálýmnář

kům ms mělkost české politiky učinili rázný konec
občané ve Stěžerách dalekosáblým politickým či
nem, nad nímě helvetský „Čas“ volá pln uctivého
obdiva: „Jen houšť! Aby čtenářstvo nebylo ns
omylu, že ve Stěžerách byl objeven kandidát mi
nisterského fraku mezi tamními Bousedy, sdělu
jeme, že se obecní zastupitelatvo tamní usneslo
nevítati náp. biskupa Dra. Doubrava při generální
visitaci. Neučinilo tento skutek ani prý z osob
ních ani s náboženských důvodů, nýbrž jen z dů
vodů politických, protože strana katolická je proti
venkova (? |) a proti atraně agrární. Zdravý, poli
tikou neomráčený rosam uzna, že katolický biskup
přichází na osadu ne jako politik, nýbrě jako roz
davač svátostí a proto katoličtí rolníci mohou bo
beze všeho ohledu ua politické patokářství uvitati.
Ale kdepak v Čechách so provozuje politika roz
umná! Je to samádeklamace, boucharonatvía planý
radikalismus. Nemáme to sousedům ze Stěžer za
slé, še neplavou proti všeobecně ©sbabuěléma
proudu, ale divíme se jen realistickému rozamu,
že najednou zapomněl oa avé deklamace 0 roz
umné politice a přál si takových stěžerských ná
padů honšť. Je samoařejmo, kdo vlastně lid náš
kazí a svádí k nerosumnému politikaření!

Jak jest křesť. soc. strane proti
venkova. Hlavní kádr této strany skládá se
právě s lidí venkovských, surově napadaných od
pokrokářů a soc demokratů. Kněží většinou jsou
syny rolníků a veliké procento kněží samo si drží
hospodářství. Tadíž by tezala Křest. soc. strane
do vlastního masa, kdyby byla proti venkova.
Připisovati naší straně nenávist proti venkova
může jen člověk takový, který jest smámen úžasnou
prolbaností agrárního tisku tolik, že nevidí, co 86
zrovna před jeho zrakem děje. Naše strana hájí
národní, bospodářská i náboženská práva Českého
venkova.. Leč sgrární strana spojuje Se 8 volno
myšlenkáři proti konservativnímu nábožeňskéma
přesvědčení téhož venkova, Naše struna z lásky
k venkovu poukázala na to, že právě předáci ag
rární strany zražují venkov sázením fepy a to
v dobé, kdy přísný zákaz agrárního vedení trval
v platností. Za obhajobu malých řepařů však se
doatalo psší straně nadávek; naopak však Prášek
a Zázvorka byli ve „Venkově“ bájeni a docela
chváleni. Kdo tudíž poškozoval venkov? Cbmelaři
Hdili se dle tržních zpráv „Venkova“, ale k svému
úžasu eeznali, že byli důvěřivostí svou poškozeni,
ješto „Venkov“ udával cifry nesprávné. Subvencí
se dostávalo hojně zazobavým statkářům, ale malo
rolníci (zvláště katoličtí), kteří nejvíce aubvencí
potřebovali, přišli zkrátka. Kdo jen poškozuje
venkov? Pro vyvlastošní půdy na popud soc. de
mokratů se prohlásili agrární poslanci moravští,
ale nikoli křest. sociální strana. Agrární strana zle
a nespravedlivě Be kasá proti rolnickým atoupen
cům býv. poslance Bergmanna. Možno tu paušálně
tvrditi, že již proto jsou agrárníci proti venkova
vůbec? Agrárnici bezectně ihou, že ve výkonaém
výbora našem jsou nyní rolníci odatrčeni, ačkoli
jich tam zaseda více než dříve. Proč jen agrární
fantasie spřádá lži tolik křiklavó? Poněvadě nemé
věcných důvodů pro svoji frázi „klerikálové proti
venkovn“, vypomáhá si aspoů takovým nepoctivým
způsobem. Toť nejsvětlejší důkar, jak fanaticky a
zoufale shání sgrární strana argumenty pro to, C3
by nejraději chtěla venkovu nalbati.

Slepá zaujatost a mosmyslné před
sudky bají nejvíce v blavách těch lidí, kteří 80

katolíkům chlubí svou nestrannosti a nejvol
nějším myšlením. Letos v posté přerovský pěvecký
spolek „Přerub“ pořádal koucert, na nócž 5e měl)
předoósti grandiosní Nešverovo „De profaadia“. —
Pokrokářští členové však odepřeli zpívati pří této
akladbě, protože — ověte, žasni! — jest „kleri
kální.“ Jest dostatečně známo, že právě skladby
„klerikáloí“ jsou nejkrásnějším květem, nejvzne
benějším výrasem hudebního umění. Leč zášť proti
katolická sahá tak dalece, že chce raději udržeti
v uměcí slepotu, zavírati zrak před nejčistšim

uměním, než by projevila trochu análelivosti. To

zvamená račí puchod. Zaslepenost taková jespřímo komická. Vznešená modlitba k Hospodinu
a krásné hudební melodie jest tudií dle logiky
pokrokáteké — klerikalismem. — Kdyby někdo
objevil bymnas složený k pocté Athény, Astarty
nebo Hefaistea, pokrokáři by zpívali s největším
nadšením obvalozpěv k pocté pohanských bohů.
kteří vlastně ani osexistovali.

Americký president Taft na kate
lleké siavmosti. Dne 15. listopada slavil ko
stel sv. Aloisia ve Washiogtonu svoje GOleté ju
bilenm. Slavnosti sáčastnil se také president Taft,
který e kardinálem Gibbonsem a apoštolským de
legátem Falconiem přehlížel průvod mužských
spolků. Na to měl feč, ve které blahopřál osadě
a řekl, že sice podle ústavy není žádného apojení
v Americe mezi církví a státem, ale úploé oddě
lení; tomu 84 všsk nemá rozumětí teak, jako by
to zoamenalo nepřátelství vlády proti náboženství.
Naopek, pravil, že on anažil se o to, aby mezi
církvemi a státem byl poměr přátelský, neboť po
krok Spojených Slátů nesávisí na míčemtolik, jako
na pokroku mábošenství a církoí. — Teď zajisté
president skutečné svobodomyslý státu svobodo
myslného dostane důkladnou lekci od volaých my
elitelů; kdyby řádil proti svobodě tak katansky
jako barcelonětí ferrerovci, pak by sklidil pochvalu.

U mravním úpadku stadajícího de
rostu. O této otázce referoval březnový sešit
„Studentské revue“ ve článka „Něco o prostituci.“
Vypravaje o odborných a průmyslových školách
(školy bez náboženství !), že na nich bají pová
žlivou měrou prostituce. Na jedné škole navětě
vovali žáci se svými professory a assistenty bor
dely a Často jim držívali kabáty při téchto ná
větěvách. Dr. Herlet uvádí, že bylo zjištěno u atu=
dentů německých 8 44*/, a u českých 635"/, po
hlavně nemocných. Zjevu toho 8i povšimly četné
listy a ve „Hlídce Časn“ dr. Beneš tvrdí docela,
že při zábavách intelligence moderní celých 909,
vší řeči týká se vědy prostředků, kterými možno
se chrániti před nákazou. Ve zdařilém pojednání
svém dr. Beneš konstatuje, že dnes veřejné mínění
aspoň mlčky uznává poblavní čistotu sa morální
přednost před jinými; odsuzuje alkohol, jenž k ae
čistotě vede u proti pohlavnímu poblouzení juko
prostředek odporučuje náležité poučování mlá
deže o Skodlivosti alkoholisma a prostituce.
V pardubské „Osvětě lidu“ pod čarou se vyžadojí
rázná opatření proti prostituci, Čímž by 6e zame
zilo svůdnictví s pokleslost mladých lidí. Uzou
váme, že poučení o následcích poblavní nečistoty
a potlačení prostituce mnoho by přispělo ku zá
chraně těch, kteří mají dosti vnitřní mravní síly
a ideálního cítění. Ale jak lze chrániti před
prostitucí anebo docele před násilnostmi ty po
vahy, které již od svého mládí přišly o všecek
mravní základ nevěrou a zkázou obrazivosti ná
sledkem špatné četby ne př. Macharových spisů,
různých pikanterií „Osvěty lidn“ a „Času“ ? A
těch zkažených s zlomených stále přibývá, čím
více přibývá ctitelů moderní filosofie na stolicích
professorských. — Poubé poučování a policejní re
preszalie odsuzuje proslalý paedagog švýcarský dr.
Fórster, jenž ve své „Poblavní mravouce“
přímé působení náboženské mravouky na ducha,
má-li zdolati útoky tělesnosti. V překladě Urbán
kově tého. spisu na str. 121. čteme: „Ani nej
vyšší myslitelné vzdělání duchovní nemůže zadr
žeti vítězství hmoty, neuvolní-li pravda neboská
pouta lidského otrootví.“ A ty četné nynější „vůdce“
mládeže, kteří proti každé náboženské výchově
brojí a tím mládež povahově seslabují, odsuzuje
dr. Fórster slovy: „V kruzích opravdu věřících
nacházíme ještě dnes pohlavní život řízený pov
nými a zřetelnými zásadami, zatím Comravní ma
látnost a necharekterní zhrabělost jest největší
právě v krazích nevěřících, které jen kácely a
téměř nic novébo místo toho nepostavily, než na
uku o vyšití.“ (Str. 131). Otom by mobly pokro
kové kraby přemýšleti a uvědomití si Již jednou,
če při vší svó chvalitebné snaze o povznesení
mravní úrovně jsou svým protináboženským čtraním
vlastně nejlepšími spojenci prostitace. Ve slepém
záští proti církvi jdou tak daleko, že obětují i
celou mladou generaci mravní shonbě, jen když
také při tom církev utrpí ztráty. Nejhorší kaplíf
kou je tedy tou dobou „Volná Myšlenka.“ Kdyi
v tom ohledu jednou vystřízliví naše česká spo
lečnost?

Staročeské léčemí. Flastr pro slámaní
m, hrby, houbu i téšk rosličnýmvěcem potřebný.
Recipe: Za 2 grešle bobků, za 2 kr. černé ko
ření, za trojník červený pulz, za 3 kr. sprostého
kadidla, 1 lot myrry, to všechno stluč dobře
na prach a prosej skrz řešeto, potom vezmi 3
žejdlíky samožitné mouky a za trojník koptu,
to vše spolu směs, pak vezmi 1'/, žejdiíku vin
ných podčepků, přidej za 1 kr. kafru, nech, ať
se drobet povaří, potom ty věci do těoh kvas
pic pomalu vsypej a pořád míchej, až to
zhoustne, tím flastrem hrby se zaženou malých
dětí, což již často zkušeno jest a Parentibus
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sádlo za 4 kr., to rozpusť na
ej do toho půl lotu červeného ko

a nech je v něm uškvařit, potom skrz či
šat proceď do sklenice, přidej do toho za

kr. heřmánkového a jalovcového oleje Ta
mast prospěšná jest do vnitř k užívání proti
píchání, kamenu a proti větrům s kamenem. —
Žlutou mast napodobně jako červenou učiníš,
jen místo koření červeného přidej strouhané
rebarbory. — Obsolášiní pílule pro laxirovámí.
Gummiguta a granatyle vezmi každého dva
grany a jestli chceš, aby také vzhůru hnaly,
rozdělej to s bezovým zoftem, pak-li jen dolů
přidej místo zoftu dřevěného oleje, ty ale ráno
na lačný život užívati musíš a žádná bolest od
nich nepochází, což jsem sám zkusil. — Jem
pilule. Vezmi fein-aloe, dej ho na teplé místo,
aby zvláčněl, potom zestrouhej kousek rebar
bory, smíchej to a rozdělej olejem dřevěným,
učiň pilule a ohceš-li, můžeš je pozlatiti; takové
ale na noo užívati musíš.

„išů

Organisace světového esperant
ského sdružení katolického.

Organisace arětové esperantské „Unie kato
lické“ jest velice důležitou záležitostí, na niž co
nejvíce upozorňujeme své stoupence.

Především nutno uvažovati o cíli naší ag80
ciace. Cíl ten naznačen dobře stanovami, navrže
nými na našem sjezdu v Barceloně. D4 se vyjá
dřiti třemi slovy: „Esperantem prospívati kato
licismu.“

Abychom toho cíle dosáhli, jest dvojího za
potřebí: předně rozšiřovati esperanto mezi kato
liky všech národů a zn drahé využitkovati esps
ranta k účel.m katolickým. Propagace jest sále
žitostí národní. Tak na př. propagace mezi kato
líky anglickými může býti prováděna jen katolíky
anglickými. Pouze oni vědí, jakými prostředky,
jakými zvláštními argamenty mohou propagovati
nejrycbleji a nejjistěji mesi svými sonvěrci-kra
jeny, jen oni znají překářčky a námitky, které
existují ve vlastní jejich semi. To mají na atarosti
stanovy. V těch se praví, že mimo společenství
jasyke, ducha, jména a cíle mohou národal odbory
světové katolické Uoje eaperantské jednati samo
statně, nezávisle. Tato nezávislost jest naprosto
nutne, toho nikdo nepopírá.

Studujme nyní druhý bod, t. j. užitečnost
esperanta pro katolicismus. O této vysoce důležité
záležitosti nebylo na kovgreseu barcelonském nic
positivního řečeno, od nynějška však outno věc tu
velmi bedlivě zkoumati. Čím jednodušší bude tato
drahá organisační záležitost, Čím více bude pod
porovati podnikavost a čilost všech interessentův,
tím více ne bodí ku zmíněnému cíli a bude odpo
vídati našim nadějím.

Po pečlivém prostudování tá otázky zdá sa
mi nejlepší organisací ona, kterou adoptoval ne
daný vynálezce universální esperantské associace,
totiž zvoliti ve vňech zemích a ve všech městech
světa delegáty světového katolického svazu espe
rantského.

Snad se mnozí budou obávati, aby v této
věci nebyla hledána konkurence s universální
esperantskou associací. [c la ne. Cíle obou asa0
ciscí jsou naprosto různy. Universální associace
esperantská jest sama gebou podstatně neutrální;
katolická associaceesperanteká jest podatatně kon
fesstonální. První sleduje jen služby praktické a
sestává s osob různých konfessí, druhá uleduje zá
Ježitosti LeBoucí 88 k náboženství katolickému a
může sestávati výlučně z katolíkův.

Jakým způsobem budeme rekrutovati dele
gáty katolické Unie esperantské? Zcela jednoduše:
Obrátíme se s důvěrou na čtenáře časopisu „Espero
Katolika“ a na jiné esperantské příznivce kato
lické po celém světě a budeme prositi, aby kdo
koil může, přijal úřad delegáta ve svém místě.

Mám sa to, še toto jest nejjednodněší způsob
8 pro naši věc velmi prospěšaý. V několika doech
můžeme tímto způsobsm míti delegáty ve všech
koutech světa, delegáty hotové sloužiti esperanta
i naší věci katolické.

Ukážeme na příkladech prospěšnost takové
organisace. Dejme tomu, že některý irancouzský
uebo nizozemský kočs chce o prázdninách cesto
vati do některého kraje Acglie, nebo navětíviti
některé město italské, španělské či jiné. Kněz ten
potřebajo zajisté -různých informací. Postačí, aby
ee podival na adresář delegátů katolické Unie
esperantské, dopíše delegátovi dotyčného města
nebo kraje (zaslav ovšem mesinárodní kupon od
povědní A 30 centimech, jejž lze ne každé postů
obdržeti) a obdrží veškery nutné pokyoy. Cestou
bude moci navětíviti též jiné delegáty a tí ho
budou informovat o kostelích, kde lze sloužiti
mši sv., nebo o hótelích, kde lze slušně a lacino
bydliti, což pro kněze zajisté jest důlešito.

Jiný příklad: Denně mloví nepřáteleké Jisty
o domaělých „klerikálních akandálech“, přibodiv
ších se v dalekých zemích. Čtenáři ovšem nemobou

kontrolovati soadeo takové zprávy a s gostem
hltají tyto pikantní historky. C> má tu udělati ka
tolický esperantista? Vytábae z kapsy katolic.ý
esperantský adressář, hned dopíše delegátovi oné
země nebo města, v němí „prý“ se open skandál

tyčaých norin nebo aspoň proti přehánění.
Mohli bychom uvésti na tisíce okolností, kdy

esperanto by mohlo přinésti hojný užitek pomocí
této zcela jedaoduché katolické organisace espe
rantské. Sám titul delegáta jest ušitečným. Maobý
s našich přátel pokouší se pracovati naši věc
ve svém místě, nemá vřsk dosti vlívu z nedo
statku titulu, jenž by jeho snahám dodal téměř

světové aseocisce, bude ho to velice doporačovati.
Kromě odpovědí na dopisy a otárky stou

pesců z cizích zemí budou míti delegáti katolické
Unle esperanské poslání pracovati bez oddechu ku
triomfo jdeálu katolických esperantistův. Oni budou
horlivě propagovati náš pomocný jesyk mesi ka
tolíky, starajíce se v první řadé o jeho praktické
upotřebení se stanoviska náboženského a badoa
horlivě eháněti členy pro Unii.

O příspěvcích členských nyní pomičíme,
otázka ta brzo bude vyřízena,a čemř jindy.

ZHEspergntaj přeložilFKa.

Redaktor „Záře“dobatuje =peu
chovským farářém „© kultur
ním nebezpečí klerikalismu.“

Na den 24. dubna svolali si poucbovětí a
věkoští Bociální demokraté veřejnou scbůzi lidu
na přednášku „O knltarním nebespočí klerikalismu“,
kterou měl pan V. Srba, redaktor „Záře“. Na
schůzi tu pozval důvěrník soc. demokracie pou
chovské p. Fiedler velice zdvořilým dopisem dp.
faráře Filipa Jana Konečného, kterýž, ač už měl
ohlášenu ochůci organisační na Slezsk. Předměstí,
v týš dou a v týž Čas, na rycblo vše sarazil a
p. Fidlerovi písemně oznámil, že do echůze aoci
alistické přijde a několik stoupenců katolických
sebou přivede, očekávaje, že soc. demokraté do
stojí písemně danému slibu „0 naprosté svobodě
slova“. Vše se stalo dle ujednání a předsednictvo
soc. demokratické schůze po dloubou chvíli dis
putační i veliká část socialistických posluchačů
(až na nevelikou výjimku) chovali se skutečně
maéné u slušně, což jim a jich důvěroíku, jenž se
k tomu čestným siovem písemně savázal, sloaží
ke cti. Schůze započala po 2. hodině odpoledne.
Chvilku se čekalo ne p. Srbu, jenž nemohl se
v čas dostaviti, ale asi po půl hodině přijel a po
obvyklých formaliích sahajovacích sa přítomnosti
stétního zástupce ve 2bodinové předodšce úkolu
svého zhostiti se hleděl, mlavě klidně, celkem j
dosti zdvořile a odmítaje výslovně všelijaké hi
storky (třebas i pravdivé), jež od jednotlivcův a
pak neprávem na celou stranu bývají vrbény. Te
kové chyby dějí ae v každé straně; osobní zále
Žitosti takové ať se prstí se afetelo a ať se pfi
blíží k úkazům, jež vyplývají z podstaty věci. To
mato docela správnému násoru byl p. Srba v řeči
dosti věren, ale sa to vybral jednollivosti s dějin
náboženství vůbec a acírkevních svlášíč, kteréš
v dloubé řeči na sebe bromadil, někdy i dosti
bez ladu a skledu, jak ma to napadlo, tekše lo
gická souvislost mezi jednotlivými fakty abusta
scházela a na konec tikterak oeukazovala, že by
byl řečník dokázal „kulturní“ nebezpečí klerika
lismu. Jeho vývody a celá přednáška mobla míti
název docelé jiný, na př. Výstfižky z církevního
násilí, Paběrky z dějin dogmat, Náboženství a
svoboda, Církev a sociální demokracie atd., jeli
koš všeho toho dotýkala ee takměř vlc a líp, než
ohlášeného tbematu „Kalisrní nebezpečí kleri

(Ďokově.) J

Záložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4"/, až 4'/,“/, dle výpovědi.
Veško:é půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Hospodářská hlídka.
Výskumné stanice pre choroby

rostlimmé při král. české zemské bospodářaté
akademiiv Táboře zabývá se stadiem chorob rost
Jinných, hlavně těch, jiché vývoj posud je sábadný,
skoušením různých prostředků ochranných proti
chorobám nejdůležitějších hospodářských plodin,
určováním zaslaných chorob a udílením rady, kte
rak chorobě předejít nebo Ji omeziti lze. Za tím

účelem we žádá, aby p. Hl 9 Interesenti (hospodáři, zabradníci, lesníci, ředitelství cukrovarů atd.)
saaílali ve vlastním zájmu vzorky chorob i škůdců.
Chorobné rostliny nejlépe Ise zaslati v mechu,

Bkhdce:fie vané tijaké krabičseplechovénebo v lihu. eré zásilky i dotazy vyřizujíno

bezplatně a buďtež zasilányna svrcka jkoovanoestanici.

Vláčení pěonice ne Jače jest ze droučin velmi prospěšné.
Pěsiné(Dnožetvíplevele,Je en ey

šši 1ii:PšEs
zŤ:š F kčš*mošeo před deštěm, ale nepřed mrasem
palčivémslunci. -tr +Pročsovsadechbypřipůdavdobě
letní © Zryje-lise plevel vný, půda se nčíní

pnou vzduchu, tepla a světlu, urychlí se roz
klad živin, esadočji půdu vyhaojíme a oteplíme,
udržíme více vláhy a zmičíme škůdce, kteří pod
stromem v zemi hlodají útulek. V letě plytce se
půda skypří na 040—1 m vzdálenosti od kmene
— podle velikosti stromů, v jesení a k jara kypří
ee půda více do hloubky a řádně pobaojí. Pak
strom bují, zdravím kypí s dá bojnou úrodu pěk
ných plodů. Trávník okolo stromů dělí se a ho
op>dářem o užitek ze sadu.

Pozdě = jara kvetou tsfetkabílá čili
jablko hedvábné, žlutá reneta ranní, krasavec
nosthausenský, jablko Bojkovo, krátkostopka krá

loveká. naše rajské či hranáč nj renetačempaňská, jablko princesnino. drenějších po
lohách e pozdolmi mrasy třeba vysazovati hlavně
tyto pozdě kretoucí drahy kromě domácích jabloní
původních, otažilých, v kraji osvědčených.

V době nedostatku čeledě vybudojme
si pohon větrný třebas na střeše chlévů. Poboaem.
větrným lze čerpati vodu, poháněti šrotovníky, ře
sačky, mlýoky, pily atd. Je to nejlacinější hybná
alla, již takřka všude svýsledkem dobrým Ise po
ošívati v hospodářetví.

Očkování růší ve chladnějších polohách
daří se nejlépe počátkem měsíce srpaa. Bpojení
očka v ta dobu jeat nejjistější u očkovanec lópe
přesímuje než nezralé výhony letního očkování na
oko bdící. Výhonky letní zpravidla smranou, anebo
abnijí. Před očkováním šíp 80 náležitě zalóvá ně
kolik dol, aby měl mízu, výhony plané se odřísnou
až na horoí 3—4 větvice, pod nimiš anebo alespoň
pod očkem živým ušlechtilé olo se zasadí do řezu
vkůře. Očkování se koná za slanné, teplé pohody.
Čím ostřejší nošík ačím rychlejivykonáme práci,
tím jistěji se očko ujme. Je-li útíteks očkem na
vlhčen, jistě se neujme.
MijinJarní holenbata nejlépese bodíkchova.
A těch docílíme, kdyš časně s jara holebaík dů
kladně vyčistíme, holoby náležité krmíme, o čer
stvou vodu se postaráme, chráníme halzdící pírky
před snepokojováním s do vody ko koupání uchy
stané kápneme terpentýnového oleje. Nespářených
bolubů v ta dobu .

Dobrou kůši na obuv opatřísi bospo
dář, když králičí kožku neprodá Zidákovi sa 30
haléřů, nýbrž po domácku ji vydělá. Useň králičí
je pevnější, neš teletina. Za vydělání 00 platí 70.
haléřů, kdežto kůže má cenu asi 3 K. .

Proti Aoporučeje96potravelmiSk aýokea nebezpečné, doporučaje se va
zra Slisarená, jako jsoa ovesné polévky, kronagp
atd. —

*
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Školský obzor.
Ředitelství ©. k. ústavu ku vzdělání

učitelů v Hradei Králové přijímákolkované
žádosti za udělení dispense stáří, k podojkautí
zkoušky do I. ročaíku, do31. května t r. Dispens
nejvýše6 měs. od 16. sáří počítanouadilí c. k.
zem. škol. rada, na níž buďteš žádosti ovnitř ří
zená. K žádosti jest přiložiti: 1. křestní list, 2. vy
nvědčení od úřed. lékaře. 3. Poslední Syolal vy
svědčení.

Katolický ústav ku vzdělání učitelů
v Bubenči u Prahy. Zápis koná se dne 14.
července od 8 do 12. bod. polední. Zkoušky při.
jímací budou 14., 16. a 16. července. K zápisu
třeba donésti: iřestal líst, poslední vysvědčení
školoí, vysvědčení lékařské vydané lékařem úřed
ním, lístek očkovací, vysvědčení o mravech, vy
dacé úřadem farním, resp katechetou poslední
třídy, jižto dotyčný žák navštěvoval. Ke skonškém
putno přinésti výkrosy. Přihlášky k sápim a ko
skouškám přijímacím budou přijímány jem do 20.
června t. r. Přihlásí-li se kdo později, nemá žád
ných nároků na připuštění k sápisu a ko skouj
kám přijímacím. Velodůst. dachoreastvo 80 uctivě
žádá, aby jen hodné, sbožné a nadané jinocby ku
přijetí do katol. psedagogia doporačovalo. Nával
přiblášek jest veliký « doby zlé, vyčadající veliké
opatrnosti; každé doporačení nutno pokládati se
věc svědomí; ředitelství je považuje jskožto si
vaznou garantii. Veškeré dotezy zodpovídá, pro
spekty a informace o skouškéch sasílá feditelství.
Mdopisu nutao přiložit poštoraí zoámku.

Dobré slovo. Pokrokářsko-lidoveckýdeaník
„Lidové Novioy“ napsal dne 20. břesea: „Říkati
tedy a poáti, še učitel koná denoě 6bodin práce,
Jest hrubá a zlomyslná lež, jako kdyby někdy



řek), že kašs koná vo všední don půl a ve ovátek
$ až půl 9. hodiny práci, co bo viděti u oltáře a
na . ©měcovícevadrentěa posté,co
ho viděti ve -spovědnici a eu -tu hodiau ve
tkole.“ — Správné slovo. Proč pokrokářští učitelé
mojí vělikou radost, jsou-li nazýváni kněží darme
chleby? Mají s duchoraími tolik práce a námaby
společné! Vědí, „sk obrovské duševní napětí vy
žaduje Školní vyučování. A přece obecné te ra
dají, nasývá-li řemeslný čtváč kočse lenošnými
parasity. Pánové již mohli dávno postfehnonti, že
avým potleskem nad takovými vývody pletou ka
rabáč také na sebe Jestliže ni dá na př. namlu
viti dělník, že vyačování náboženství a kázaní
není žádnou prací, přirozené hbaedse analogicky
táže, jak nazvati podobaou dadorní Činavat ači
telova. Jeat potřebí, aby si intelligence podkopá
vala so zášti proti katoliciema sema pod nobama
půda?

Dr. Kašpar: Učebnice katolického ná
boženství z částí čítankovou pro vyšší
třídy škol středních a jim rovných ústavů
(Část apologetická.) Jest potěšiteloým úkasem, že
v době, kdy otáska vábožeuská vlivem protinábo
ženských útoků v popředí vyslapuje, jeví se v kom
petentních krazích dachovenstra snaha prohloubiti
Báb. vzdělání a přispůsobiti a zdokonaliti nábo
ženské vynčování tak, aby vybovovalo zvýšeným
požadavkům doby. Jestliže akatní stala se reforma
náboženského vyučování a učebnic na školách
obecných, ne menší pozoroost jest věnovati i kn
lém středním. A tu nebylo dosud učebnice, která
by podávala látka apologetickoa tak. aby vybo
vovala moderolm potřebám doby. Učebnici Dra.
Kašpara jest upřímně vícati. Nelze tu podávati
odborného rozboru knihy po strápce methodicko
didaktické, kterou ponecháváme listům paedaga
eickým, a poukážemo j„ouzena cenu její po stránse
obsahové. Nicméně nelze opumenouri upozorniti na
novotu methodiokého zpracování nčebnica, jež jeví
Be v tom že charakter učebaice spojuje se 8 char
akterem náboženské čítanky, tak že tím způsobem
učivo 86 neobyčejně provlubuje a živosti nabývá
a učiteli naskytuje se příležitost, aby žáky vedl
k samostainéma prožití látky a vystříbácím 60 Bu
cbébu memorován!i 8 do zkoašení a opalování za
váděl jakýsi raz kollogasí, jak nejnovější výnosy
ministerstva také nařizují.

Starál učebnice utriktoím podáváním látky
učebné ovsem tomu požadavku tétce vyhovovaly.
Učebnice přitiíží k nejnovějším výzkumům a ná
sorům vědeckým na poli křesťanské apulogotiky.
Na dotvrzenou jednotlivých pravd a fakt uvádí
hojné doklady ze spisů vynikajících očenců a api
sovalelů z literatur klassických i moderních. Látku
epologetickou podává způsobem positivným, čimě
vybýbá se zbytečnému polemisování, což vítati jest
jako důležitou přednost kniby učebné.

Jako novota připojena jest k učebnici část
čítankova, v uíš uvedeny jsou ukásky ze Starého
i Nového zákona a s círk. otců, se Štítného, La
cordaira, Joa. Flavia a jiné. Ukázky ty volony
jsou jako doplnek ka thematám apologetickým. *

Zajímarou a zylaště cennou činní učebnicí
četné poukazy unu České básujky a spisovatele,
s Bichž by kutecueta mohl vybrati úryvky k uá
boženské četbě.

Učebnice jest také ošivena četnými vyobra
zenítmi, které vhodně jsvu voleny. Rsjetřík jmenný
s věcný zvyšuje cenu učebnice. Možno říci, že
učebnice Dr. Kašpara značně přispívá k obuha=
cení naší školaké literatury náboženské a jest ji
co nejvřeleji doporačiti. Hojným uvým materiálem
spologetickým bude si sajisté ruziti cestu 1 do
knihoven uašeho duchovenstva, Poměry doby toho
vyžadují, aby ee přihlíželo častěji ka thematům
spologotickým a v té příčině poskytne učebnice
Dr. Kašpara každému bojné látky. Přejeme ji
v zájmu dobré věci bojnóhborozšíření. -I

Sociální besídka.
. Bo6 demokraté o vlastním táboře. Co
jim už dávno katolíci na základě pevných ar
gumentů vytkli, to nyní sami o sobě při svém
dalekosáblém eporu opakojí. A přece dřív
tolik vášnivě „mluvníci pravdy“ nadávali, když
ee jim řekla pravda skatečná! V 1. člale„Pro
Jetáře“ vypravuje sekretář Jara: „A když děl
nictvo počalo býti nespokojeno 8 poměry ve
etraně, když žádalo, aby byla v „Rovnosti“ u
pravena suciální blídka, odpovídající poměrům
dělnictva, bylo ve výkonných výborech vystu
povano brutálně, ba byl jsem přítomen výjevu,
kde tlouklo 80 na stůl, kde se řeklo, že g0u
drazi vytáhnou 80 za oči, kde hrozilo se vy
lučováním se strany.“ Soudrah Bechyně v za
stupiteletvu strany v Praze pravil: „My mu
síme vyvolati hnutí, my musíme vyslati na

„Morava všechny lidí, abychom najednoa pro
vedli převrat, poněvadě by nam cekretáři mohli
vyvolati řada mzdových hnoti a tím bychom
byli na svém postapu zdržení“ Soudroh Ca
bejšek pravil oa konferenci českých rástupců
skupin ústředních svazů dne 8. a 4. dubna
v Brně o „Rovnosti“: „Rovnost argamentoje
jen nadávkamí, ničím noeodůvodněnými“ —

Vaškovi: „Soudrob Vaněk všemi prostřadk v ce
bledél prosaditi za předsedu centrálsí organi
sace, ač + minolém období ze 327schůzí eú
častall 60 jea 8 scbůzí.“

- ©Prvni čes. sjezd knikařů a příbuzných
odvětví konati se budo v Praze ve dnach 14,
15. a 16. května t. r. V době přítomné jeví Be
všeobecuě snaha po organisaci a vomknotí ce
tech společných zájmů jednotlivých tříd. Obor
koibařský a příbuzné živnosti trpí značaě pod
tíhou dnešních poměrůh spodářských. O tom
má na sjezdn býti porokováno. O sjezd pečuje
výbor sjezdový, v jebož v čele jest člen obch.
a živu. komory a předseda pražského epole
čenstva knibařů p. B. Fišer. Na programu
sjezdu jest jednání o hospodářských a organi
sačních ollech českého kvibařství, o odborném
tisku, o založení komorních apolečenstev a
zemské jednoty knihařů, o nekalé sontéži, o
zasahovácí tiskáren a kooknrenci trestnic, o
stanovení společenských cenolků, o odborném
Školství a založení odborné školy pro mistry
a pomocníky v Praze. U přiležitosti ejezda u
spořádána bude výstava strojů, nástrojů a ma
terialiía blavněnovinekv oborechkaihařských,
O sjezd jeví ge doas všeobecný zájem wmezi
kaolbaři i moravskými, ale zejména také mozi
polskými a jihoslovanskými. Na sjezdu má
býti učiněn pokus v organisaci slovanských
knibařů v zemích rakouských. Veškoré dotazy
ohledně sjezdu boďtež řízeny předsedovi vý
boru sjezdového p. B. Fišerovi v Praze IÍ.,
Ford. tř. č. 24.

eskoslovanská záložna VDMaze
Spálená ul. ©. ©.

přijímá
vklady na 4'/,9/,úrok bezvýpovědi,

. 49 „ 8BOdennívýpovědí,
„ 4,9, „ sGOdennívýpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje r

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnímilisty pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
lébá povinné revisé Jednoty záložen. ——

EONRAěký

Do Hradce Králové a okolí.

Kněžské kolárky a náprsenky!

Klatovské prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravat — Deštníky — Kapes
níky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní břebenové soupravy a jehlice
do úšesů tarbanových a pod. zboší na

bízí modní a galanterní závod

Fejgl A Byčiště
— Hradec Králeré, Diradelní ulice. —

do!
chce míti dobrou a levnou krytinu ať novou

neb opravenou starou, obrať se s důvěrou na

Frant Votruba,
mový odborný zárod pokrývačský a asfaltérský

vHradci Král.
Čelakovského tř. 207, přízemí,

Gráfova kostka
velejemané

nástano 1 na dále vroholom
. dokonalosti.

Ve vlastním zájmu žádejte původní krabičky
P" 10knsůza60hal UB

Ka čelení soutěži zavedená
kostiSme konteS jha.

předět daleko kašdou napodobeninu, o čemš
jediný pokus přesvěděli

R. STEYSPAL, známavrt-o17.

Velectěnému zákaznictvu oznamuji

přesídlení vlastní

prádelny . žohlírmy
(Jiříkova tř. pod pivovarem)
do dřívějšího domu paro
strojní prádelny a žehlírmy

v Pětidomech
vedle domu s věží.

Prosím, aby mi laskavá přízeň byla i na
dále zachována; trvám v hluboké úctě

Anna Třasáková.

BEEN
| AKGAUEXIGAKC3 |

H. RICHTER,
pohřební ústav
:a zasílatelství:

Hradec Králové,

JJ

Á « ú n2AOA,S

Tda

Šeob, úvěrní společnosí,
zapásné společenstvo a ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
= za 4,9 až 5%

úrok a to dle výpovědi.
PRB“ Siožní lístky na požádání zdarma. <U

Uhlí nejlepšíjakostš
„L



Doporučujeme

Odporučuje se

trpícím kuřími oky
a zarostlými nehty

JOS. VANDA,

——.ťzcns.—.——íč.
Prmní český katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

; a zhotovení ko
M € stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd'

ča Vídeň,
lí -VEL 0.,Kaiser

straspe č., vedle La
saritského chrámu

i Pávě.
„7 Na užásku sasilá

se vše framco.

Veledůstojnému
duchovenstva a

olavným patronátním
úřadům dovolujes! dope
raěíti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: monstrance,kalichy,

cibáře, nádobky,paténky, padkáy,
svícny, lampy, ce, kro SAstd. své vlasiní „ předpisům

církevním vyhovojíí. Staré předměty opravuje v pův tenci a

vohal alatí astříbří nebo proti do
platko = nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u

kázkufranko bes závoznostinov koupě.Vie se posílá posvěcené.Prdes

faků, náramkůatd.=nazi
protony, tabalěrky jídelnínáčinízestříbra pravého

1čínského vždy na skladě,

Staréslato,siříbro©drahokamybupojesanejvyjšíceny

JAN STANĚK,
paslř a cisolour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

přijímám přes léto
pod zárukou k uschování.

Proti ohni a krádeší pojištěn.
Od15. července

zvláštnískladištěvovlastnímdoměnePražském
Předměstí.

Donáška zdarma.
Vědynejnovější vzory kožešnických
výrobLů na skladě, výbradnésvéver

An. Vambera,
první kožežuletví 6 volkovýroba čopie,

EXra deo EKrálové.

W
Uno, TZÁDREzo

koslol, paramenlů
Prádls, praporů. příkrovů, koborců a

ovového mmáčiní ve výrobnách |nejetaršíhusávodu v Čechách, ©. a k. dvorníhoKoavatelo

Josefa Neškudly

STOUPA
VPRAZE,Jindřišekául.1.

Haveoleky. — Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, ze srsti velbloudí.

Pokrývky
na stoly a Jůžka.

Župany v každé volík:stl

— Železný nábytek|

Pohovky
všech druhů od nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocnét. zv.spací,dálekřeslakožená,svlášt

umělecky provedená (bez konkurence).

Soubory
H4rt24 | všechdruhůa slobů.H+

Matrace
pérové, dále třídílné žiněné, afrikové z dřevité vlny.

Slamníky
He+t44M| prošívané,trvanlivé. 9+4

Rolety
eamočih bivkami, hladk

patentaí, 6 Apis s rolety é
Veškeré věci se sárukou přesněřemeslněprovedené.

> Oeny velice mírné.
Plsemsé objednávky se pečlivě a správně vyřídí.

Jos, Thoř, Hradec Král,Deštníky

ana ( koberců
wbohatém
výběru. av.

rr actvoda,
Veledůstojnému. duchovenstvu

doporučujese
první a mojstaršíodbornádílna pasířekéKarla Zavadila

vHradei Královéč. 88.

bronzua jinýchkovů, od nej.al
jednoduššíhodo nejeosině)šího provedení, v
vzorkua ryze církevníma olohu.

Vie přesně, čistě a důkladně
ahotovnje se v mé vlastnídílně
jen ručně, čímž umožněno
mí dodati veledůstojnému du
chovenstva práci trvalou a
nměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsen Jeho
Biskupskou Milostí rorido
vány.

Mešní nádoby nh v ohulajatím sa ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních me rycilo, řádné s
levně vyřizují.

k zasílámjenP„ tuspočty,
ošína ukázkuhotové č

se zašlou.

Chodším kosielum mcino spláoetbez přirážek

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěru závodaudomácímu.

Spolkámdoporučuji rychlé a levné provodeníodznakůapolkovýchstd

KGBDXEBIX503XčBIXKEBX

ŠJan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vědy x

nejnovějšíchdrekdruhůpra, vých

"vlněnýchtek W:
Ě
M

:
X

své vlastní výroby, jaoš i ta= i Ciso=bo zemských
Četná uznání zvláštěz kruhůvelo

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mébo křesťanského závodu za

dobu více než třiceřiletého působení.

Učiňte, prosím, een objednávku na
Welejemnélátky na taláry.

£ Též na splátky bez zvýšení con!
XG8 663X KEDX R83 XASB

| Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

| zlacení písma a různých předmětů venku se nalo
| sajících sa ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plsy a ros sholovují úplaě bezplatně «
kústotmaj í dostavímse na požádánítaktéž

bez nároku na cestovné.

| Msohopochvalnýchuznánípo racea bronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.
ONY*Závod založen r. 1908. "Gm



Národní dorost.
„Starejme se víc o knltarní potřeby mlá

deže! Vše pro české dátět“ Tak ae ozývá nyní
stále silněji z -úst moderních filosofů. Stará

"fráze zevšedněly, protože přinesly příliš málo
positivních výslecků. Natno tedy vymysliti a

-Šířiti frázi novoua to takovou, která by dhned
zaujala svým leskem pozornost nejširší. -všem

joe prevdoa, že badoucnost národa záviví vý. hradoěod toho, v jaké výabroji půjde do 80
. eiálního, polštického a kobtarního vlnobití naše
| mládež. Ale což ge jiš v tom stěru nepraco
valo tiše a vydatně mezí krohy konservaliv

„ními? Nestarali sei katoličtí rodiče venkovští
„řádně o výchozu svých ditek? Vždyť právě
„s vesnic, kde o vůni pokrokářské pomády ae
„bylo skoro vůbec ami elyšeti, vyšli nejsdat
„nější a sejsvědomitější volikání českého ná
„roda.

Zkušený otec, který prošel drsnou školou
„šáyota, bez dloahábo dokazování pochopuje, že

-ohlapcova opořádaná domácí výchova nábožen
-sko-mravní. Hoch aezkalený pak přirozené

nadšené. Dobrou domácí výchovou, která se

„hnedneopičí bez rozmyslnjo různých „ismech“,„pěstí-se sdárně touha dětí po zdroji zdravé
vědy. a umění. Chce-li kdo vósti mládož k vyč
ším horisontům, masí předem v nick roanititi
„skatečnou vůli, cbať, dobrovolnou snaba po

veyšělehvšA ojbla—eškalicaškolymaoží,u mlá
dele toaha po skatešné, tiché práci kulturní
ochubuje. Pyčníli se některý mladík enadoo
získaným titolem „pokrokovosti“, to přece
ješto nic neznamená. Obyčejně takový při
dpendlí sí značka „osvicenosti“ proto, aby
zakryl chažrné základní vědomosti, aby za
měnil nejnntnější atadiam samozvaným „po
ečovávím“ lidí nejstarších.

Zvlášť pozoruhodna jest tato zkušenost:
professaři sami ve větších městech tvrdí, že
vesničti hoši jsou na středních školách hod
nější, snaživější =«bystřejší než chlapci měst
ští, kteří nota bene jsoui ve dnech stadijních

od stálým dozorem inteligentních a často ve
ce ačených rodičů. Chlapec vesnický prošel

totiž drsnější školou žívota než městský ma
slíček; dovede pochopiti líp cena obětavosti
otcovské neš hoch městského ioteligenta. Ve
vesnicích jest u mládeže víc vyvinut smysl

„pro pobožnost, pořádek a úotu před autori
rtou vychovatelovou než u žáků městských.
VWoobýpokrokářský pozér s města by se mu
„sl mnobo učiti v praktickém nazírání na ži
vot nejen o prostého rolníka, ale i a selky.
Když před třemi lety byla udílena v Paříši
každoroční cena etnosti, řekl neklerikální ta
jemník francouzskéakedamie: Vice hrdinských
otnosti koná se na venkově než v městech,
Zany jsou obětavější než mužové a trpělivější;
s ptáš-li se o pohnutkách vznešených ctností,
ta dovídáš se, že to obyčejně bývá — uábo
šenská víra. — A fakta nedají 80 zatušovati
šádnou pokrokářskou sofistikon.

dak zeliký jiš byl počet paedagogiokýchanket modernícha nejmodernějších| Jaké stohy
pepíra jiš se potiskly moderními i nejmoder
nějšími úvahasmi o „novém stanovisku“ atd.
A zatím nad okntečným výsledkem všeho tá
pání chytají aa potají sami pokrokoví paeda
gogové za hlavu. Někteří docházejí do školy
každodenně s velikým strachem, 00 jim zase
mládež soc. demokratických rodičů k potupě

val. Přirozený to sklon k francouzskýmsbědovaným poměrům.
Jen tak namátkou ovádíme některé dra

stické příklady „kultarní práce“ mládeže, jak
je v posledních dnech denní tisk uvedl. Nej
rodější obcí v sousedství Prahy jsou Střešo
vice. Faráři tam byla několikkrát na důkaz
pokrokového cítění rozbita okna. Do nedávna
tam bylo docela soc, dem. představenstvo. A
najednou 17. dubna ocitly se v samém „Práva
lida“ tyto řádky ze Střešovic: „Již několikráte
poukázali jeme v tomto listě na naši mládež a

doufali jsme, že sáprava se strany rodičů bade
přivoděna. Avšak marně. Oolé zástupy školáků
i výrostků oddány jaoa hraní karet a tak zvané
„čáře“, oož vše ovšem děje ae o peníze. Costa

cestou této obce, jest brající mládeží oblehána,
takže chodci stále jsou nuceni „čárařům“ se
vyhýbat. Ti, kteří baví se brou v karty, zalé
sají boď do skal nebo na vrohy. To vše děje
se před očima rodičů, uteří nejeví té nejmenší
chuti vyrazit svéma synkovi karty z roky.
Nestačí enad, že hraje vášnivě otec, musí mu
yo již v nejátlejším svém mládí pomáhat. A
což ty pěkaé výrazy, jimiž se mladí hráči ča
stojí. To vše umožněno jest také proto, že po
licie chodí klidně kol dětí karbanících, aniž
by je poočila o jiném ge chování. Pokrokové
občanetvo mělo by v tomto směru také půso
bit.“ — Jenže náhodou 6ama policie ví, jak
by pochodila u rudých janů, vycvičených v ku
ráži při soc. dem. demonstracích. Ještě by do
stala 00 proto od „Práva lida“.

A eož Libeň? Ta jest velikou převahoa
80c. demokratická také. Učitelé tam nemají
na růžích ustláno. Zato však se tam vedlo
velmi dobře divadlu M. Zieglerové, která za
bromového smíchu těsné secpaných 89c. demo
kratů hrálo klazké operety. — Najednou pro
nikla novinami zpráva, jak se v Libni pu
mstili dva Školáci učiteli za to, že je ponechal
po Škole, Zapálili v učebně koš s papírem.
Když pak oheň zachvátil stůl a jiný nábytek,
prchli. Hasiči utlamili oheň, který nadělal
Škody ns 300 K. — Lou — sa světlým vzo
rem Ferrerovců! Noviny, naše oznámily, že
zavedeno vyšetřování; a teď ticho všude, aby
se blamář nerosmazovala.

V „Nár. listech“ dne 2. května jest zprá
vička: „Školák jeden (který?) včera odpoledne
v Královeké třídě v Karlíně hodil kamenem
na jedoucí antomobil a způsobil chaaffeura
Lad. Jilkovi 8 om dlonhoa krvácející rána na
pravém uchu.“ — Vždyť ten hoch viděl tak
často bázeti v Praze „roztrpčené osvícence“
kamením. A hned pod tou szprávičkoa tyto
řádky: „Ve Svatoplukově ulicí v Nuslích ně
kolik výrostků zatarasilo jízdní dráhu a ne
uhnuli 6e, když cyklista Fr. Čalík sronil. Cy
klista seskočil a v tom se na něho jeden mlu
dik vrhl a holí jej adeřil do hlavy"

Moravské listy přinesly toto zpráva: L7Jetý
eyn známého soc. dem. sgitátora a odpadlíka
R. Konštanského v Kostelecké ulici v Prostě
jově dopostil se hnasného zločina ua 4letém
děvčátko. Byl zatčen. — „Národ. Politika“ dne
J. t. m. sděluje, jak se pomstil svému očitelí
12letý školák Jos. Volák z Čísté a Bělé. Byv
pokárán pro neposlušnost, vylákal na bytné
učitelově kolo za 160 K a anažil se jej prodati.
Byl však zadršen a doveden k starostovi, kde
si počínal velice vzpurně a se vzteku vybro
žoval, že celou obec vypálí. Byl však přece
satím propoštěn a odměnil se tím, že nanesl
roští pod doškovon střechu starostova stavení
a ohtěl je zapálíti. Leč byl při skutku zatčen
a dodán souda. — Dne 29. m. m. oběsil se
v Parníku u České Třebové Ibletý velice osvi
cený hooh A. Vaňous na řetěze; tento bujarý
„úvědoměleo“ řekl v lednu v Parníku na oaví
cené schůzí, že kostely jsou horší než rasovny.
O tom, co sakonšejí od dětí aoc. dem. sami
pokrokoví učitelé v České Třebové, dalo by 80
dlouho vypravovati. Leč ti raději polykají
hořké pilalky bez veřejných protestů, aby ne
snížili vážnost „pokroka“.

Nejsme tolik nesnášelivě zaojatí, abyobum
hned po způsobu svých protivníků ohtěli vměle
utvořiti z několika ematných příkladů pravidlo.
Ale každý nestranný člověk poznává, že národní
dorost pod výchovou surových listů rychle
hrobne, že se mu víc líbí násilí a jiné výstřed
nosti než nefalšovaná koltura. I kdyby byl ně
který literát nebe více přesvědčen o prospěchu
některého moderatho hlediska, má roznodné
věděti, že stravu podávanon dospělým nemůže
často dobře stráviti mládež a že si z idef hlá
saných ve svém nerozamu spíš vybere stíny
než životodárné avětlo. Vychovávat děti „Září“

a „Červánkami“ značí tolik, jako do tříměsíč
ních nemlavňat cpáti buřty a bachořice.

Odkud větší sebevědomí mládeže než její
soudnost a vzdělanost? Z Moravy na př. do
chází zpráva, že prof. Blaha půjčaje stadajícím
reálky upisy protináboženské; v hodináchche
mie přednášelo se o pokroku, v hodině tělo
cvičné o rozluce manželské. O jiném professoru
moravském sdělil „Katol. Učitel“, že prohlašuje
před žáky Krista za indického fakira a boši
mají z toho velikou radost. A což ta galant
nost pražského profeasora,který žáky titoloje:
„Ty jsi osel obecný čili katolický ?“

Tak se český dorost rozbodně vychovávati
nemá, chtějí-li sami pokrokoví páni si zachc=
vati trochu autority a nemají-li do školní síně
vstopovati se sterou obavou. Ještě pro pány
jest velikým štěstím, že katoličtí rodiče bájí
autorita učitelskou daleko víc než volnomy
Šlenkářští.

Velikérozpakyprozradilvpříloze„Času“
dr. Beneš v úvaze o nesřízeném životě student
stva. Dodal: „Nedostatek v mravní výchově
dlužno přičítati na vrub jen (?) naprosté ne
znalosti nebo plné likoavosti. Aby se nedo
statku tomu odpomohlo, jest nutno bojovati
proti oběma těm věcem. Dalo by se jistě na
lésti ještě mnoho jiných prostředků (kterých?).
Ale škola jistě zaujímá takové místo dnes, že
jt na prvém místě by náleželo se věci chopit
(posud tedy nejmodernější škola byla úplně
líná?) .. . Kdyby se příslněné orgány věci u
jaly, snad by se s věcí dalo prorazit. Poměry
mezi naší t. sv. intelligencí hlasitě až volají
po nápravě!“ — Není tohle nepřímým, ale přece
výrazným ohlášením bankrotu moderní vý
chovy? Na hlavní vychovatelská pravidla Ko
menského zapomínají právě ti, kteří jej na ve
nek do nebe vychvalují. Také dr. Beneš opa
trně pomlčel při svém vyznání o výchově
náboženské, aby nepohoršil volné myslitele.

.. . Májového průvodu soc. demokratice
kého v Praze súčastnilo se 500 školních dětí,
jež dílem tvořily špalír, dílem šly včele prů
vodo se standartou hlásající: „Půjdeme ve va
šich stopách.“ Jak dojemný to pohled na mlá
dež, která se proto přidala k průvodu, že už
po pilném prostadování Marxa, Bebla, Bern
eteina a po srování soc. dem. spisů s úvahami
sociálními jiných stran —odhodlaně a radostně
přiloula k rudému karafiátu! K takové politi
cké škole jest vhodno přidržovati již děti dva
náctileté a hodně pochlebovati jejich uvědo
mělosti. Dítky tyto mají rády, jedná-li se
8 vúimi již jako s rovnocennými soudruby a
z vděčnosti pomohou soadruhům starším ihned,
jakmile zase dojde k nějakéma velikému „roá
trpčenému protestu“ Na staršího vážného iz
teligenta, který neumí křičet „Vrahové, kozáci,
tyrani,“ pohlíží taková mládež s útrpným, po
hrdavým úsměvem.

Volné listy,
Posnámky k Masarykovujubileu. Jiš minale

dotekli jsme se jedné daševní etránky strany
pokrokářské v tom smysle, že stoupenci Ma
sarykovi přijali pevný článek svého vyznání,
nepodléhati ootoritě. Říditi se autoritou jest
jim něco méně cenného, jest jim snamením du
Ševní nestatečnosti A nesamostatnosti. Pros
gramově ve smysle filosofickém a vědeckém

rohlási! to dr. Drtina 24. listopadu 1907.
Učinil tak v příbodě Wahrmandové proti „kle
rikálam“, když svobodu slova a přesvědčení na
universitách odůvodnil tím, še modernímyšlenka

í šádné autoritě. Kdo dovede samostatně
přemýšleti a neklaní se moderním bůžkůa,
poznává, že autorita má svůj význam jak co
do moderní myšlenky, tak co do lidského po
znávání a myšlení vůbec. Stoupenci a přátelé
Masarykovi nejsou ostatně v tomto mínění 0
Bamoceni, neboť přesvědčení o nezávislosti na
autoritě ujalo se všude v tak zvané moderní



vědě a losofii. Vídešský profesor Jodl na
příklad ve shromáždění oniversitních proles
sorů prohlásil,še mobon své poslání jen.

řádně konat, jestliže vychovávají mindě
svobodou od veškeré víry v antority.

Jest věhk jisto, že moderní filosofovébyli
by velice věděním svým chudí, kdyby vymýtili
všechoy ty vědomosti, kterých nabyli právě
věrou v autority, Při tom však postihujeme
pány pří sřetelném eskamotératví. Jsou totiž
svyklí tomu, že všude, kde jest řečo víře, mají
na zřeteli vždy jen víru náboženskou, jakoby
v jejich svobodném vědeckém badání vůbec
žádné víry nebylo. Z toho důvodu szabroují
náboženskou víru veškerým možným opovrho=
výším s posměchem. x. Nordan povrchní
žvavostí vytýká, še katollcká cfrkov na všechny
otásky ových přívrženců, nedbajíc námitek,

o PDrídh vždy jednou vyhotovenou odpovědí.„Nene Froie Prosse“, jskošto orgán svobodné
vědy v Rakousku, tuto bez počtu omílanou
frási Nordanovu vylošila hned za čerstvé pa
mětí svým čtenářům na krám. Prof. Wundt
tvrdí, že katolík ve víře své dává ge v zajetí
své církve a nemaje vlastní úvaby následuje
prý slepě autority. Také prof. Paulsen, rosumí
ee, vytýká katolíkům nesvobodu myšlení a
rozkládá o tom, že katolická zásada absolutní
autority ničí všechnu individualitu (samo
statnost).

Všicbni takoví pánové jiode a o nás jsou
však v uzavřeném krubu svých předpojatých
úsudkův a domněnek. Jest skutečně proti ro
zumu a proti mravnosti, věřísli kdo autoritě?
Vždyť přece nutnost a rozumnost věřiti auto
ritě jsou tak odůvodněny, že popírati tato
skutečnost bylo by tolik, jako popírati sám
život a nedbati zkašeností do očí bijících. Jaou
však lidé, kteří v proudu moderních předsudků
vesele plavou nepozorujíce, že skutečnostem
podstrkojí své pyšné mátohy a s vášuvu a
proto komickou opravdovostí slavnostně pro
hlašují, že víra v autority překonali a še jsou
evobodni. Ano jsou svobodni, ale jejich svc
boda záleží často ve volném mluvení dětských
nesmyslů. Tehdy, když v příhodě Wabrmun
dově brnuly se odevšad pravé přívaly svobo=
domyslnosti a volného myšlení, obřál se pří
obni za socialistyi poslanecNěmec,jenžv ros
počtové debatě označil jako arážku, kdyby 8e
kdo o někom domýšlel, že musí něčemu věřiti.
Jakoby socialisté neměli ze všech věr nejpev
nější víru v Marxe, v badoucí socialistické u
spořádání společnosti a jakoby slepě nověřili
a nepřísahali na to, co jest již důkladně vě
decky a filosoficky vyvráceno a bospodářsky
odpraveno.

Autorita ve vědě. Ve vědě jest víra v an
toritu tak nutnou, še jí nelse pohřešovati.
Rozom a zkušenost nejsou jedinými prameny
lidekého poznávání a lidských vědomostí. Právě
tak vydatným a nutným pramenem poznání
Jest věrohodné přesvědčení, jehož se nám do
stává něčí autoritou. Kdo vlastní své vědo
mosti jiným lidem větěpoje, běží-li o otásky
vědecké, nazývá ge učitelem. Od takovýchto
učitelů, našich autorit, nabýváme a nabyli
jeme velice mnoho avých vědomostí. A tak
víra v autoritu jest tím natnější, čím více
rozsáhlé obory vědaí stávají se apecléIními.
Ve skatečnosti u většiny učenců jen malou
měrou vědomosti jejich vysískány jsou samo
statným vlastním věděním, které jest rozumo
vým a vnitřoím vhledem v pozžnánou pravda.
Veliké část vědomostí jest přijímána od jiných
učencův a badatelů, jejichž aatorita jest uzná
vána, a proto vědomosti tímto způsobem“zí
skané nejsou ničím jiným, než věrou v auto
rita. Na každý způsob jest vnitřaí vbled
v pravdu známkou vědecké jistoty. Při samu
etatném vědění jest to vlastní vhled vnitřní,
při víře vhled cizí, na nějš věřící rozumně
může spolóhati.

Při víře v autoritu rozhodují důvody roz
umu 8 úejsou tedy práva jeho nikterak skrá
cena. Důvody rozomovými jsou vedeni i kato
loci, když věří v autoritu Zjevení a v autoritu
úřadu, jeož pověřen jest samým Kristem zje
vené pravdy uchovávati. A neřídíme se mwy
katolíci autoritou nejvyššího úřadu snad proto,
že by měl vnitřní vhled v pravdy zjevené,
nýbrž epoiéháme výhradně na oneD vnitřní
rosumový vhled, kterým Bůh vám proniká
pravdy, Kristem Ježíšem světu oznámené, Ob
vahem Zjevení jest určitá suma pravd, která,
jsvuc jednou pro vědy ukovčena, nazývá se
pokladem víry. A jen na tuto sumu pravd
vstaboje se autorita nejvyššího ačitelského
úřadu, jemož Kristus zaračil své přispívání.

Zjevení psk Ježíšem Kristem učiněné jest
události historickou, která jest dokázána touže
vědeckou metodou, kterou se dokazojí dějioné
události vůbeo. A těm, kdož antoritu Zjevení
zamitají, dopornéujeme, aby prostadovali vé
deoká díla, v nichě alošeny jsou přesné důvody
našeho vědeckého přesvědčení. Není tedy víra
1a*e v autorita olrkerního úřadu slepě nesb

mesena, jak 6 neporosuměním 60 často mlaví,
nýbrž rozumně vztahuje ce jen ma samu ne
četných prard, jejicbě, věrohodnost vení
jesk maroděíe a jejichž důlešítvit prd“
nost Jidskou jest tisiciletími dokásána.

To jest tedý naše katolické hledisko
ohledně autority, která se nám pořád vytýká.
4 toho jde na Jevo, že námitky ty plynoubuď
s naprosté nevědomosti mebo s toho, že naše
katolické hledisko obmyslně jest překrucová.o
a necbápáno. Na důkaz toho, jak uboze snají
učení katolické j universitní professoři, kteří
o něm vědecky prý mlaví a piší, uvádíme
Wabrmunda, pro něhož od kolegů jeho bylo
napácbáno tolik nechutností. Wabrmoud ve
snámé ové brožnře podstrěll církvi katolické
učení, že papež jest nejvyšším orgánem Zje
vení. Z tohoto Wahrmundem podšinatého učení
euadno bylo by lze owuzovati, jako by pape
Žové, jsonce nástopcí av. Petra, obdršeli Zje
vení pro sebe a jako by mohli kdykoli a cokoli
za Zjevení Boží problašovati. A zatím učením
katolické ofrkvo jest, že nástapcům sv. Petra
pravdy Pánem Ježíšem jednou pro vždy vyslo
vené a ukončené jest uchovávatí a vykládati.
Mezi učením Wabrmondem podšinntým a mezi
pravým učením katolickým jest takový rozdíl,
še jej chápe jiš žáček obecné školy. Tážeme
se celé veřejnosti: jest to čestné a Jest to vě
decké, když takovýmto způsobem bojoje uni
versitní professor? .

Vyloživše správný emysl naší víry v auto
ritu Zjevení zdůrazňujeme opětně, že bez víry
v autority nemůže se obejíti po většině ani
badání vědecké a že svrchu uvedená slova
prof. Jodla a prof. Drtioy odporojí skutečnosti,
Universitní profeseoři dle Jodla mohou prý
svoji úlohu jen tak dobře plniti, když vycho
vávají mládež svobodně a nezávisle na veškeré
víře v autoritu. . .

Zalím však a bes víry
v Vyjest naprosto nemožno.Že jest člověku,
bned jak do rozumu přišel, víry potřebí, Ježí
ne bíledni. Přicházíme na tento svět beze věší
skušenosti a s rozumem v poshé potenci ob
saženým. Aby rozum z pouhé potence, v jaké
původně u každého člověka jest, do činnosti
přešel, musí ne něj inteligence jiš vyvinutá
působiti, což děje se vychováváním a vyačo
váním od učitelův a rodičů. Každý člověk
čerpá ony prvé pravdy, bez nichž všechen
další vývoj 9 pokrok duševní jest nemožeu,
z autority jiných. Proto víra, kterouž člověk
přemaobé pravdy, jak theoretioké tak i prak
tické, jak naučné tak skušobné, pro svědectví
jiných přijímá, předchásí a teprve potom vlastní
činnost rozamu umožňuje a připravaje. Vše
chno vyučování nesbytně víra předpokládá a
ustavičně ee o ni opírá. Všechno vědění, tedy
i u posluchačů universitních, počíná ae věrou
v autorita. Kdyby této víry v antoritu nebylo,
nemobli by vůbec ani professoři universitní
vynčovati a vychovávati a nemohl by a úapě
chem přednášetna aniversitě ani prof. Jodl sám.

o tady tvrdíme o prof. Jodlovi, to platí
také o prof. Drtinovi, jenž pravil, že moderní
myšlenka nepodléhá žádné antoritě. Že však
moderní myšlenka mocho autoritě podléhá,
dokuzují nesčíslné skutečnosti a dokazoje to
také i prof. Drtina. Jeho „Myšlenkový vývoj“
Da příklad spoléhá na mnohých místech na
autority spisovatelů vůči katolicismu málo ne
stranných, ba dokonce nepřátelských. Jakkoli
s velikým prospěchem by bylo, kniha Drtinova
důkladně revidovat, uvádíme na ukázku aspoň
jeden doklad. „Nedůvěra k všelikému vědění
lidskéma“, praví tam Drtina ča stránce 158,
„byla v prvých dobách křesťanských velmi
rozšířena a často vyjadřována a krajní ostrostí.“
Dle av. Pavla učinil Bůb moodrost tohoto světa
bláznovetvím. „Nebo slovo kříže těm, kteří
hynou, bláznovstvím jest: sle nám, kteří epa
sení dosahujeme, moc Boží jest. A oož blázni
vóbo jest u světe, to vyvolil Bůb, aby zahanbil
sílné.“ Na tomto místě ze av. Pavla Drtina za
kládá ové tvrzení, če křesťanetrí stavělo se ne
přátelsky k všelikówu lidskéma vědění. Ale
právě z citace, kterou Drtina jsko doklad
uvedl, vysvítá velmi zřetelně, že av. Pavel
nemlarí o všelikém vědění lidském, nýbrž
pouseo kříši KrislovéajehoučeníavytýkáAlo
disko, které tehdejší svět proti náboženství kře
sťanskému zaujal.

8v. Pavel míní naznačiti omylytěch, kdož
učení Kristovo považovali ze blásnovatví, Tém,
kdo avůj rosom staví proti evopgelin, těm, kdo
saelopeni žádostivosti a pýchou pohrdají svě
tlem a láskou kříže, tém neusnává sv. Pavel
sa outoé odpovídati, nedbá jejích odsuzování,
honosí se toato nemoudrostí, jež aabnala ma

drce, učence, knížata daševní a objevila v iném lesku pravdu, že Bůh malými a podle
úsodku světa blásnovskými prostředky dosa
boje velikých účinků. Takový jest omysl slov
sv. Pavla a nikoli ten, jak jej chce míti prof.
Drtina. Nejen oredený výrok sv. Pavla sám,

kejiKorintským jukasuje, jakého násilí dopouští

te Drtisa výkladem, jejš vypůjčí) si od autorit,
které jako prameny svého „Myšlenkového vý
voje“ uvádí. V jakém světle tedy jeví se nám

pa Aira nítak-A (Děco modernějšího,
Volsá myčlenka, kterou- ryk a“
podporují? Zajisté eikoli. VědytagitátořiV
myšlenky hlukem ovým mapišují celé
z Jejich úst plyme na všechny strany
dernější věda a nejmodernější Alosofie, jvé
td činí návrhy ovské Prase, pronášejí Foěší,

dávají všudy nařízení protl klerikálůna,
h 1 za světce obyčejné vrahy a obobodujky
s všelidskými myšlenkemi a 00 ještě jiného!
A co jest ta Volné myšlenka? obobým
plagiátem přírodního filosofa Haeckla, věří
v aatoritu, která vědecky a flosofioky jest
ubita a potřenana prach. U všech, kdož věci
jsou snalí, klidí volní myšleukáři jen blasitý
smích, protože neobmesenou věrou slepě pod
lehlí autoritě, která jest příčinou jejich padě
lané filosofické majestátnosti a zmatené pa
rodie na vědu.

A tak, 00 se katolíkům předhazuje víra
v aotorito, která ostatně jóst rozamově a vě
decky odůvodněna, na druhé straně mnozí mo
derní vzdělanci, vychovávaní prý nezávisle ua
autoritách, podléhají nekriticky všem poví
dačkám a lapají dychtivě všechno, čebo lze
proti náboženství jakýmkoli způsobem vynžiti,
nebol žádná oběť rozumu (sacrificio dell' im
telleto) není tak voliká, aby se jí ulekli.

Herbert Spencer ve svých „Zásadách ae
thiky“ vypravuje -o neobyčejném psu „Pan
chovi“, který měl ohromné vědomí povinnosti.
A podivahodno — tento pes onoho vědomí po
vinnosti nezdědil, nýbrž nevysvětlitelným spů
sobem nabyl a kromě tobo vysnamenával se
v pravém alova smyslu Ařesťanským cítěném.
Američan R L. Garner vypravoje právě tak
zázračnou bácborku ořeči opic, které jediným
svekem „i—tech—g—k“ vyjadřují pět pojmův
8 mimo to mají ve svém jazyce i rozličná ná
řečí. A mnozí novodobí inteligenti, vychovaní
nezávisle na víře v autority, na tuto myslí
veckou latina hlasitě odříkávají své Credo,

| A oož ono slavnostněvzývanéprase! Tato hí
atorii neostýcbal ee jako dákas přednášeti uni
versitní professor Wahrmund,.A věřil Wabr
maonda věřílo volnomyšlenkářské posluobaš
stvo, ačkoli historie o prasoté jako obyčejná a
bousná lež jit několik měsíců předtím byla
vyvrácena.

O veliké víře volných myšlenkářů našich
v povědeckéáHaecklovy „Záhady ověta“ jsme
80 jiš svrchu zmínili. Zoámo přece jest, že
volní myšlenkáři buď oapovídají nebo přímo
hovoří o náboženství a rosemu svířat. A právě:
tito volní myšlenkáří pošklebují se víře v au
torita ú katolíků. Kdyby se najednou stalo
skatkem, co prohlašají za svůj program, že
totiž každou víru vautorita nutoo odmítnonti,
pak by též jedním rásem vzaloza ové všechno
volné myšlenkářství. Katolické náboženství za
avými věrončpými články jest věra velmi
lehkým břemenem proti vanové tíži toho,
co volní. myšlenkáři svým věrným věřiti při
kazojí. Volní mýšlenkáři věří přece fanatigmem
pravého moslemína.

Kromě toho přečstné zkronceniny kato
lického učení o víře a mravech, obsažené ve
episech srobodomyslných učenců, jsou rovněš
hlasitě mlavícími svědky víry v autoritu, jsoo
důkazem, jak se nesmyslné zpotvořeniny ony
nekriticky z knihy do knihy opisují boze všeho
zřetele k tomu, še pravda natno posnávati
v původních pramenech.

Důsledky moderní víry v awtority. Nelze
popírati, že mnosí moderní filosofové a' u
čenci ve svých koihách dávají tisknouti mnohé
nedokázané smyšlenky a domněnky. Nebylo by
samatku, kdyby domněnky ony zůstaly uzavřeny
v koihách, ve kterých byly uveřejněny. Ale
veliké zlo mravní povstává tím, že moderní
lidé, vychovaní nezávisle na víře v autority,
příliš mnoho vautority věří; všechno, co pod
nápisem moderoí filosofie a vědy jest tištěno,
vtělují ve ovůj život a činí odtud mravní dů
sledky. Vzhledem k tomuto emutnému úkazu
moderaí kultary vyslovuje bernský profassor
filosofie, Ladvík Stein, zajímavý názor. Mlaví
o babylonské věši moderní vědy a přál by ai,
aby proti tomato zmatku zřízena byla univer
sální akademie, jakýsi areopag učencův a my
slitelů ze všech oborů vědních a ti aby měli
autoritativní moc, stavěti hráze rozbáranému

a zoufaléma proudun doby. Dekretytéto universální akademie, majíce na starost
zájmy lidstva a vyššího jeho vsdělání, byly
by vějeckými příkazy pro společenské konání.

A před Steinem byl to semřelý professor
filosofie ve Strassburce, Arnošt Laas, který sa
koeci své „Ethiky“ šádal ústředního státního
úřadu, jenž, jsa oeknlarisovanou w moderní
obdobou středověkého papežství, určoval by
normy pro veškoroa výchovu a Školství.
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kant, doadek učiniti néjen ozámitkách, kterése činíkatolíkům ohledně jejich víry v auto
ití Zjevení, ale aomóně jneně může odhad
eonti bescennost a vypísdavoRdomýšlirost těcb
pánů profesorů, Irteří do celého světa volají,
še «noderní člověk uesmí věřiti ©autority,
-eby jeho vzdělání nevzalo škody.

o .
. (

Olásby + olomouckéúiesáci. Bvobodomyalní
"©volnomylloskářští novináři a řečníci uepo
"žádali pořádný bon, jímž opětně dokomento
velí svůj rozhled a vzdělání. Jen oslyšeli kdesi

snebních protokolech jsou otázky po těhoten
ství nevěsty, a jiš byli vymrštění za všechny
mese klidné úvaby. Poučíme je skutečným pří
kladem. Jistý aněz, jen kaplanem v okresním
městě, sepisoval snubní protokol. Protože toho
okolnosti žádaly, ptal te nevěsty, zda jeat tě
botná. Nevěsta odpovídá, še ano. „Ženichu“,
táže se kněz,„víte otomto těhotenství své ne
věety?* „Vím otom“, odvětil čenich.Protokol

-skančen a podepsán. Několik neděl po svatbě
najednou přijde na děkanský úřad od c. k. o
„kresního voada dotes po určitém znění snab
„ného protokolu manželů X. Y. Co pak ce stalo?
Nevčeta ona totiž obtěškalu se selským synem,
od něhož emírnou cestou dostala značnější pe
něšité odškodnění, o němž dobře věděl její
ženich, ale stavěl ae nevěda. Po oratbě pak
epastil rámase, že jeho žona jest těhotná, še o
tom nevěděl a žaloval selského onobo syna u
Soudu, maje naději, že se mu ačkolik stoveček
ještě dostane. Ale usvědčen byv soudním pro
tokolem, magcilztichnoati a šalobu odvolati.
(Chépou svobodomyslní novináři, že otásky,
s niché brali (arizejeké pohoršení, mají veliký
význam a že zazahají často do právních oborův
s aociálníhoživota? Rozumějí,le za určitých o
kolnoatí—ne vždycky—notnootásky tyto učiniti
Afaktický stav zjistiti, aby bylo v čas zabráněno
memilým následkům? A tak bychom mohli
« básníkem mlaviti, že jest mnobo věcí na
světě, o nichž ae mnohému svobodomyelnému
žuroalistoví ani nezdá. A myslíte, že budou
tito páni budouoně opatrnější, aby se nopři
ekřípli? To, to! Jim jde jen o Štvaní proti
eklerikalismu“. Až se nějaké soustečko vy

vání, nářku, ale takó — hodně temnoty..

Obrana.
Francouzská svoboda, Jest ještě

v čerstvé paměti, jakým ohlašujícím rykem
hřímala hrdle franconzských protikatolických
fanatiků, když v cizím státě napadané pokojné
občanstvo začalo bájiti svou bezpečnost proti
banditekému řádění Ferrerovců. Postup cizí
vlády proti usvédčeným barbarům pálil fran
couzské fanatiky tak, jako by byli v samé Pa
číži na rožni pečeni. Prý se brala Ferrerovcům
svoboda l? Zato však titéž křiklouni v samé
republice kradou i nejskrovnější zbytky svo
body svým vlastním pokrevencům, pokojným
franconzským katolíkům. Na př. soud v Orle
anna odsoudil kněze Tarlina k pokatě. Za jaký
veliký hřích? Iou — Turlin se odvážil při ná
bošenském vyučování doteknouti se křižáckých
válek, ješ dosvěděnjí ideální obětavost a hr
dinatví středověkých křesťanů. Enězi bylo ře
čeno, še výklad o křižáckých válkách jest mo
nopolem pokrokářských učitelů. Odvolací soud
srušil tento rozeadek, ale kasačaí soud vrátil
tato záležitost soudu v Orleansu, který znova
kněze odsoudil. Orleanský biskup na schůzi
o tomto odsouzení prohlásil: „Naše nauka ne
může býti předuášena, abychom nezašli na pole
světských dějin. Zakazuje-li se nám tedy vzpo
mínati při vyučování náboženském světekých
dějin, kde se jedná o náboženských věcech,
nezakazuje 56 nám nic jiného, než konání naší
dochorní alažby; jsme přivádění do postavení,
kterého nemůžeme enósti a odmítáme je přese
všecky brosby 8 odsouzením“

Osadníci beuzoviliští darovali svému fa
ráři k jobilen dva kostelní zvony a farář při
koupil ještě jeden. Tento brůzostrašný skutek
by ovšem mohl celoa repabliko zničiti; proto
usednářských úřadů veliké rozčilení. Podprefekt
v Havru přikázal beusevillskému obec. sasta
pitelatví, aby obec ihned vrátila peníze, které
la zvony vydala, do obecní pokladny; nařídil
lále, že se smí těmí svony zvoniti pravidelně
Dogzepři světských slavnostech, při slavnostech
trkevoloh pak jen výjimečně; nedovoluje se
lavný křest svonů, nesmí býti na nich Zádný
úboženský nápis. — Ta vidíme, jak neomaleně

prefekt vtíral do kostelnické fankce.
Pusté řádění banditských Apačů v Paříši.

úšejí úřady a velikou trpělivostí ; vždyť po
ebovali francouzští zednáří pomoci těch „uvě
mělců“jako soli k protikatolickým randálům
náscileostem. Zato však franconsské úřady
mezují svododu Jidí nejpokojnějších, předpi

katolických obřadů a do ná
Moozí barbaři na vzdále

ech jsua ke katolické církvi sná

Bohatý sklad
knih, hudebnin
-aantikvariát

doporučuje

východočeské knihkupectví

Seznamy zdarma.

Nikdy nic nechybí, vše vždy na
skladě i v počtu největším.

Politický přehled.
Disposiční fond. V rozpočtovém výboru

29. dubna achválena byla 27 proti 19 hlasům
kapitola „ministerská rada“ obsahojící i dispo
eičoí fond. Zástupci stran vládních byli do jed
nobo na místě, z oposičních stran včak .schá
zelo 5: agrárník bar. Rolsberg, s0e. demokrat
Prokeš, 2 raelo. poslanci a charvat, posl. ryt.
Vukovič. Pro hlasovali všichni Němci až na
Malika, i Wolf, dále všeci Poláci i posl. Sta
piňski, který dřív aspoň scházíval, nyní pak
jest vládnějším než jint poslanci polští, dále
Vlaši, Ramani, Rosípi s Bukoviny; proti hla
sovali zástupoové Slovanské jednoty a sociální
demokraté, s nimi něm. radikál Malik. Kdyby
celá oposice byla na místě, byl by poměr hlasů
24 proti 27, čímž malomocvládyi její většiny
byla by snova prokázána. Bude-li se oposice
i nadále takto provádět, může si vláda k ta
kové“oposici jen gratulovat. Z uavržených re
solací pozorahodny jsou dvě podepsané posl.
Šrámkem, Šilingrem, Staňkerm a Chocem žáda
jící, aby rozsudky správního soudu vydávaly
8e i v řeči stížnosti. Resoluce ta přijata hyla
všemi hlasy neněmeckých poslanců proti hla
sům poslanců německých. Bar. Bienerth sám
uznal nepřímo oprávněnost zastoupení všech
národností při správním i říšském soudu pravě,
že není příčiny, aby nebyli i neněmečtí soud
cové povolávání a že otázka vydávání rossudků
i v neněmeckých řečech se při správním soudu
studuje. — V debatě prohlásil katol. poslanec
Šrámek, že v záležitosti dělnosti čes. sněmu a
smíruvČecháchmusíbýtiočiněnkonecvšemu
tajemnůstkářství. Čeští poslanci neupírají alp
ským zemím práva uspořádat otázku jazykovou,
ale nesmí se přitom popírati přirozené právo,
jak se stalo dolnorakooským zákonem Čechům
v Dol. Rakousích. Dr. Kramář prohlásil, *e
proti principu krajského gřízení nikdo nic ne
namítá, ale krajské zřízení nesmí znamenat
bezhlavé trhání země. Na říšské radě mohlo
by se o jazykové otázce jednat jenom tehdy,
kdyby se jednalo o všecky české země, nebo
o řešení otázky jazykové pro celou říši, Hlavní
věcí jest ochrana menšin.

Jednání o dohodu českončmeckou.Dle zpráv
videň. listů zahájeno bylo mezi zástupci če
ských a něm. poslanců z Čechjednání o mož
nosti smíru. Bělí o to, aby stanoveny byly pod
mínky, se jakých bylo by mošno připustit
prval čtení národněpulitických vládních před
lob a zároveň umožnit dělnost čes. sněmu,
Rozhovor bude se také týkat otázky, jak by

" v Čechách daly přivodit normální poměryvůbec.

Tajné vyjednávání s vládou. V kruzích par
lamentních se proslýchá, že výsledkem vyjed
návání s vůdci jednotlivých stran bude malá
rekonetrakce kabinetu. Dle toho převzal by
prý býv. ministr obchodu dr. Fiedler minister
stvo prací a dr. Žáček stal by se zase českým
ministrem krajanem. Naproti tomu sgrár. posl.

-dr. Zahradník na schůzi v Dražkové varoval
české poselstvo, aby za conu ministeratva kra
janského a orby novatapovalo do vlády,

Posl. Ar. Sternberg proti presidením dr. Pat
tatoví. Posl. br. Steroberg zaslal „Slovanaké
Jednotě“ obšírný dopis, ve kterém uvádícelon
řada případů hrabého porašování jednacího
řádu presidentem poslanecké sněmovny drem

Pattalems vyzývá„SlovanakouJednota“ by dle
plánu jím navrženého dra Pattaie evrhla. Tím
tade prý dokázáno, še nejen president, nýbrž
i vláda came závisí na milosti „Slovanské jed
noty“ a vítězství oposice bode prý potom za
bespečeno. Hrabě Sternberg posléze podotýká,
še akce tato nemá míti pražádného hrotu protí
křesťanským uoclálům, kterým má býti místo
sněmovního presidenta ponecháno i na příštá,
a žádá, by jeho návrh byl předložen parla
mentní komisi „Slovanské jednoty.“

Věepoláciproti vládě. Na sohůzi všepolské
strany ve Lvově vyzvána byla většina Polského
kola stojící za Glombiňskim, aby ve smyslu
resoluce se dne 16. dubna energioky pokračo
Vala ve snaze o změnu eystéma a parlamenta
risaci vlády.

Otsař do Pešti odebere se 11. t. m., kdež
zůstane do 31. t. m.

Volební ruch v Uhrách. Vládní etrans po
stavila pro volby do říš, sněma 3bl kandidátů,
Justhova strana 180, Košutova 145, křesť,strana
lisová 58, Rumuni 48, sedmašedesátníci 82,
Slováci 23, osmačtyřicátníci 17 a Němci 11.
Při volební schůzi v okr. karansebeském zabit
opět jeden volič a dva emrtelně zranění. Ru
muni nedohodli se s vládní stranon na společ
ném postupu při volbách. Hr. Tista i na vo
lebních schůzích vládoícb kandidátů vyslovaje
se ostře proti všeobeo. rovnému hlasovacimu
práva.

Německo.Aby germanisace Poznaně rych
leji pokračovala, usadí se prý v Poznani ač
který hohenzollerneký princ. — Změnám pro
vedeným unapruské volební opravě v panské
sněmovně oblašuje nejostřejší odpor nyní zase
Centrum. — Elsasko a Lotrinsko dostanou
Bamospráva a nurá dynastie tam zřízena ne

čade, Vilém II. chce tam -zůstat zeměpánemm. —

Zprávy organ. a spolkové.
Hlimsko. V neděli dne 1. května odpol

pořádal křest. sociál. vzdělavací spolek „Svornost“
v Hlinsku veřejnou schůzi spolkovou, spojenou
8 přednáškou vzácného hosta vdp. kanovníka Dra
Šulce. Ačkoliv počasí bylo nepříznivé, blátivé, déšť
saždou chvíli hrozil spustiti se s oblak, naplněn
byl sál hostince p. Lorence posluchači tak, še ti,
kteří přišli později, musili ae tlaniti na alni. Vy
socedůstojný pan řečník va své přes 2 hodimy
trvající přednášce vysvětlil lidu dovolenost, uši
tečnost a nutnost katolické organisace slovy tak
přesvědčivými, že pvslochači na rtech jeho takřka
viseli. A když po dvou hodinách přednášky za ve
likébo aplausu řeč svou ukončil, posluchači ja
koby z líbezného sna procitli a říkali: Takového
řečníka bychom vydrželi ponlouchati do ráva, Vy
socedůstojnému panu kanovaíkovi za jeho oběta
vost vzdáráme upřímné Zaplať Pán Bůh“ a slibu
jeme, že podle jeho rady své kroky zařídíme.

Přepychy. Naše čilá organisace konala
přednáškovou schůsi dno 1. t. m. za velice četné
účasti. S velikou posorností byla vyslecbnota před
náška dp. Sahuly o zlaté době Českého národa.
Vyřzeny úspěšně různé záležitosti spolkové. Zdař
Bůh práci dalšíI

Chradimskoe. V neděli dne 1. května t. r.
odbývána sthůte venkovské mládeže křesť,sociální
v Taněchodech. Schůze svolána ústředím a jako
delegát do této schůze vyslán p. Váci. Reichelt
£ Prahy. Předseda místní skupiny vítá přítomné
a udílí slovo p. Reicheltovi. Po objasnění, že
schůze tato je sice veřejná, avšak spolková, které
se mohou súčastniti i bosté, však debata není pří
pustná, probírá pohnutky, proč se mládež venkovská
má a mnaf, nechce-li kráčeti úplné zkáze vatříc,
organisovati na základě kfestanském. Řeč procí.
těná a místy i humorem promísoná setkává su
s velkým soublasem i.odpůrců našeho hnutí, kteří
esem = celého okoli byli zalermováni. Dostavil ge
i generál agrární armády na Chradimsku se svým
pobočníkem a přáli bychom vám viděti tu horlivost,
s jakou činěny poznámky. Pánům ge zdá, že ta
přednáška nějak dlouho trvá, neboť brzy ten, brsy
onen dívá ge Dnasvůj časoměr. Po dyvouhodinné
řeči přichásí p. řečník k závěru, že va znamení
kříže je naše vítězatví a místností zaznívá národní
bymna „Kde domov můj.“ To není vhod pánům
s jetelem a generál jakoby se ostýchal zvedá avoji
pravici, aby Bevědělo, če on je zde a že si přeje
mloviti, avšak jako jedněmi ústy ozývá sa: „Ne,
nesmí mluvit“; on však nedbá, vystupuje na se
dadlo a chce řečniti. Nejde to. Zkonšejí to nanovo
—vystupojí na jeviště (kde umístén fečnickýstůl),
pokouší se opět mluviti; selbalo zase. I ke leti
béťe útočiště a prohlašuje, že bude odbývati schůzí
důvěrnou. Byv vňsk p. Reicheltem připamatováa,
že to nesmí být, uznává konečně, že zde vavřínů
nesíská a stěhuje se se svojí armádou do hostince
svého ctitele. — Stoupenci křesť, sociálal, "budiž
vám tato sohůze poučením, jak protivníci naši ne
nechají si ujíti ani jediné přílazitosti k poškození
naší práce. Nefejte ge zviklati l Práce sdárná při
nese jisté vítězství,

Liěme. Čilá naše organisace mládeže nepo
fádals nám dne 1. května zábavní večírek s velm
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Komizá ONEAAom
na své přičinění bojmos pochrale. Jen dále

ku předu! V prácí jest zdar!
Hospodářské družstvo

stanských zemědělců pro farnost Kyl a okolí
ustavilo se dae 1. květas t. r. Již loni prováděly
Hospodářské odbočky na Kyšpereckn nákup obilí
apolečně a docílily obratu přes 20.000 korun; po
něvadž však manipulace při tom nebyla snadna,
Proto přikročeno k založení samostatného družstva
obilního, by se mohlo obchodování díti pod jedním
vedením. Člent se přiblásílo 92, v sezoně se počet
členů nojisto ztrojnásobní. Za krásnou přednášku
dp. Františku Juklovi, tajemníku Bvaza, srdečné:
Zaplat Pán Bůb! — Práci čilých katol. semědělců:
Zdař Bůh!

Žteby. (Opozděno.) Dne 17. dubna schystala
čilá organisace mládeže sa horlivé pomoci vadp.
vikáře Sohreibra krásný umělecký večer, který
vnašem městě byl svého druhu posud jediný. Za
vítali k nám tamburaši královéhradecké katolické

jednoty, kteří jemnou a mistrnou jiboslovanskourou posluchačstvo přímo nchvátili. Jakkoli tam
burašský koncert byl pořádán výbradně pro zvané,
dostavilo se obecenstva tolik, že 580nedostávalo
místa. Program byl velice vybraný a pestrý. O
sdar večírku zasloužili ae i se zvláštní ochotou
umělci jiní. Pan MUDr. Josef Kessler ze Spreu

ponenu sapěl krásným, vyškoleným hlasem píseňimlovu „Sen blažený mi daší táb'.“ Potlesk byl
tak nadšený a trvalý, že mueil pěvec ještě jednu
píseň přidati. Tklivou píseň Heiserovu „Hrob na
pustě“ přednesl s dobrým porozuměním p. asai
Atent kn. cukrovaru Frt. Šolc. Krásné kantileny
na houslích vykouzlil p. ko. důchodní O. Fitsner.
Stkvostné měkké tóay vyslechnuty s velikou po
chvalon. Rovněž vděčně přijata sóla na violu a na
housle, přednesená sbormistrem tamborašů dp. J.
Sahulou. Ze zvláštní ochoty většinu čísel mistrně
doprovázela na piano paví Marie Kesslerová ze
Sprengeisenu. Zpěv doprovázel téš snámý úmělec
p. učitel Em. Culek z Ronova n.Doubravou. Přilehavý
doprovod, pebraný se vzácným uměleckým citem,
přispěl značně k úspěšnémn effektu sólových čínel.
Srdečně vrdáváme díky v přední řadě věsohněm
účinkujícím, kteří nám poskytli obětavě tak ča

rovný umělecký požitek; dále buďtež díky vždányém milým návštěvníkům. Dioaho budeme
vzpomínati na ten krásný večer.

Hospodářská Odbočka v Ousobí
koná ve svatodušní pondělí 16. května slavnost
svěcení praporu. Pořádek: Dopoledne: O 9. hod.
seřadění průvodu před farní badovou. — O 9,
hod. vyzvedne se prapor a bude v průvodu nesen
do faroih> chrámu Páně. — Slavnostní kázaní. Pro
sloví vsdp. kanovník Dr. Frant. Šule, professor
bohosloví s Hradce Králové. — Svěcení praporu.
Zatloukání břebů. Slavná mše svatá — Po měi
svaté půjde sa v průvodu 8 praporem zpět. Roz
chod. — Odpoledne: O 2'/, hod. ve chrámu Páně
BY.požebnání. Po požehnání půjde se v průvodu
k aoše av. Jana Nepom. na zámeckém mostě, kdež
vedp. kanovník Dr. Fr. Šalc bude míti promluvu.
Po vykonaných pobožnostech půjde ae v průvoda
spět do kostela. Rozchod. — Večer. V Oahořilce
taneční vínek. Křesťanský smýdlejicí bratří i 86
Btry se tímto co nejuctivéji prosí, aby se laskavě
k významné slavnosti této v počtu nejhojnějším
dostavili. Výbor.

Národně křesí. soc. klub v Kolíně
koná v hostinci „u Víznera“ v neděli dne 8/Ď. o
4. bod. ustarující valnou hromadu 8 programem:
1. Proslov o účelu klubu. 2. Volba výboru, před
sedy a místopředsedy. 3. Rozhovor 0 obecních vol
bách. 4. Přijímání členů. 6. Volná návrby.

Litomyšl. (První máj. Katolická jednota.)
Oslava 1. máje struny národně Bociáluí a strany
eoc. demokratické byla letos mdlé. Mimo výlet
»Da Babku“ a do „Žabárny“ bylo ve městě klidno.
V katolické jednote přednášel předseda vědp. pro
bašt Frant. Křivohlávek odpolsdae o 3. hod. čle
nům j<daoty o konvertitech protestantskýcha isra
elekých ku církví katolické. Ku své hodinové
přednášce volil jména mužů věblasných, kteří do
brou vůlí a rozamným studiem poznali pravou
církev Kristovu — katolickou. V téchto přednáš
kách bude se pokralovati.

Zprávymístní a z kraje.
Program pro řádnou schůzí měst

ského zastupitelstva v Hradel Králové,
ješ konati se bude v pondělí, dne 9. května 1910
v 3. hodině odpolední v zasedací síni. Vyžádáse
schválení usnesení kuratoria obch. akademie stran
jmenování p. prof. Dra Františka Zachovala Fidi
telem ústavu, p. Graciéna Černašáka akutečným
učitelem a započtení let p. prof Jos. Lašťovič.
kovi. — Vyžádá se svolení ku směně regol. plánu
Ba pravostranných labských kotlinách I., II., III.
dle $ 6 at. ř., po případě ka změně parcellace
bloků F a G. — Vyšádá se direktiva k pokra
čování vodoprávního fizeni stran využití vodaí atly

Darosl.pod něvrličném.em Da T. podm pro u at. 184/31 v

tskovakého třídě, otletejicí p. Jos Nevyhoé

chkic
-ných parce
třídě. — Návrh ua změna vm
(důby p. Jelena a p. Motyčky.) — Besbodno se
o úpravě příjesdných ajlnic a chodníků knovému
mostu přes Labe. — Žádost p. měst. stavitele
Ant.Lochmanso remuneracisa prátestarobní—
Návrh na stanoveni pevného školoébo pro
řádné žákyně městského lyces. — Boshodne 6e
o požadavcích společenstva řezníků a uzenářů:
a) aby sružva byl nucený k mase s vomkora
doveženého; b) aby lednice přístupna byla celý
den; c) sby vážný poplatek na mostní váze byl
zrašen.—Předložísekuachrálenípoplatekza
porážku jednoho koně bez rozdílu váhy. —
Stane se usnesení o provedení knihovního po
tádku ohledně posemku bývalé „Kropáčky“ a po
semků sousedních. — Vyžádá se svolení ku koupi

právovárečného domu če, 1293na Malém náměstív Hradci Králové. — Zádost učitelské jednoty
„Budeč“ « Kaklenéch za aubrenci k pořádání
universitního kursu pro učitelstvo o letošních prásd
vinách v Hradci Králové. — Žádost ředitelství
c. k. odborné školy pro umělecké zámečnictví za
bezplatnézavedenía dodáváníplynudo kreslíray,
oiselovny,laboratořea výhněv téže škole, pro
účely školy mistrovské, — Dá ae vyjádření atran

volení k položení městského vodovodu a ka
ela do mostu přes Orlici. — Vyžádá se avolení

k zavedení elektrického osvětlení a nutných úprav
jeviště s hlediště v měvtském divadle Klieperově,
— Dá se vyjádření o žádostech: p. Ant. Čekan
ského, typografa v Praze, ta konoessi knihtiskař
skou v Hradci Králové; p. Jana Novotného, ma
jitele knihtiskárny v Novém Bydčově, za konceasi
koihtiskařskou v Hradci Králové; p. Joe. Hrádka,
veř. epolečatka fy. Bělohlávek a Hrádek v Krá
lové Městci, 2a koncessi knihtiskařskou v Hradci
Králové; Politického Družstva tiskového za kon
ceasi kpibkupeckou pro dům čp. 300 (Adalberti
nom); p. Stan. Fuchse v Koklenách za koncessi
hoštinskou pro dům čp. 163 na Svatojanukém ná
městí; p. Ant. Mikoleckého za konoessi hostin
skou pro dům p. K. V. Skuherského, který se
staví na parc. č. k. 167/1 v Karlově třídě; p.
Ant. Gergariče za koncessí hostinskos pro dům
čp. 86 oa Svatojanském náměstí; p. V. Nevyho
štěného ua koncessi hoatinakou pro dům čp. 29
ns nábřeží Frastiška Josefa; p. Anton. Petriče
z Bola v Dalmacii ra koncessi k výčepu přírod
ního vína dalmatského v domě čp. 367 na ná
břeší Frant. Josefa; p. Jonefa Šolce za koncessi
ku provozování ústava pohřebního. — Udělí se
nadace pro patentální invalidy, — Udělí se dvě
ženské porce špitalské. — Dotasy.

Hehůze městské rady dno 2. května.
Nový plán parceláční nezastavěných dosud parcel
v bloku E, F, a G, vypracovaný p. Oldř. Liskou,
postoopen byl obecnímu výboru. — Technické
kanceláři bylo uloženo, aby na účet fy. Jos. A.
Komárek provedla mosaikovou dlažbu ns Velké
podelai při domě čp. 142. — Zpráva policejní o
vzoiku ohně na střeše Grandhotelu vsata byla na
vědomí. — Pp. manž. Váciavu a Asně Potůěko
vým uděleno bylo povolení ku stavbě třípatrového
domu, projektovaného na místě stávajícího domu
čp. 299 v Jiříkové třídě dle plánů, vybotovených
p. stavitelem Pažvutem. — Firma DB. Holimann
a spol. byle vysvána, by neprodlérala s omítáním
betonového zdiva na schodišti, vedoucím z Vel.
náměstí do Komenského třídy vedle kostela P.
Marie, a nosdržovala tím prací dalších. — Kura
toriu obch. akademie pronajme se jedna místnost
v býv. „Rudolfina“ čp. 86. v I. poschodí na škol.
rok 1910/1911 pro jeden ročník obohodal školy
dívčí. — K žádosti p. Fr. Flegnivého, stavitele,
povoleno bylo připojení domovní kanalisace z novo
stavby jeho domu na nábřeží Elišťině ku stoce
obecní a provede 86 na jeho účet oavrtávka hlav
nibo obecoího vodovodního potrubí a odbočka až
za hlavní zeď novostavby a zaveds se tamtéž za
účelem osvětlování elektrický proud. — Udělena
byla jedoa mimořádná podpora.

Přetěžování žákyň ma hradeckém
lyceu. Potkáte-li na náměstí anebo poblíž Hradce
Králové děvče ubledlých tváří, zapadlých očí a
unaveného vzezření, uhodnete v 909/,, že to je
žačka zdojšíno sycea. Naše městská kola myslí,
že našla kámen mudrců ve výchově dívčí a proto
pěstuje borečně kult rosomu takovou měrou, še
tím trpl zdraví ověřených žákyň. Děvčata v době
avého vývoje musí vysedati skoro celý den ve
školní síni buď v povioných aneb neporinných
předmětech a přerozmanitých korsech. Ale ani
Všední day nestačí k podávání školní moudrosti,

oýbrě i v neděli dopoledne a mnohdy i odpolednevětěpují se žačkám thooretické poznatky. Rádi

;

rozsahem učiva vo městské čkole a sduž i zde
došla avóbo uznání moderní pedegogická zkuše
Boat, ře nespočívá cíl výchovy ve přecpávání roz
uma a ve vysedávání ve školních lavicích. Čeho
Ise se nadíti od daševně i těleaně unavené lidské
bytosti, kterou nemotorní podagogové moskovou
dresarou připravili o mládí a které tbausili pro
celý život dušerní práci! Připouštíme nice, še
jsou lycea novým a dosud neryskušeným dkol
ským typem, ale vzdor tomu jsae tobo náhledu,
že déto<á duše je příliš drahým a comiým ma

teriálem,neš abymohloze jí ka
kun „tlíkýmjako úljabéhopokasočko

marlete. , de porolanéKrby omedosrevisi zaměstnanostižákyň lyces,které drahé
položkyobseního rozpočtu jest obecnímpodnikem
a me výhradním panstvím pokrokového klubu.

Uposerněmí. Llstky k velikémudochov
koncertu(pořádanémudne8. £.m.vKliepe
divadle) lze porad vpočtu obmezenémob
up. Ptši. Nutnoel povpišiti,jeliboš jišjest
většinatěchžb rozebrána.

Výstavka ukázk = kreslířakého kursu
severočeského průmyslového musen v Liberci dle
tásad pral. Antonima Číška ve Vídni, otevřena jest.
v čítárně musejní do 8. května denně od 19—12
a od 3—06 bodim. Učební postup: Stadie štětcem
dle šívých modelů. Studie dle přírody ajich užítí.
Užité uměaí..

Svaz českých spolků pro okrnělo
vání a ochramn domoviny v Čechách,
na Horavě a ve Wleusku pořádáo letošních
letaicích roprvé na družné Moravě a to v Král.
Poli u Brna svou valnou hromadu. Poněvadě dle

5. e 8. stanov každý okrašlovací spolek ve
vazu sdružený má právo vyslatí na valnou hro

madu 2 své zástopce, vyzývá výbor okrašlova
cího spolku v Hradci Králové své čieny, aby
laskavě buď předsedovi epolku vlád. radovi Nová
kovi, nebo jednateli odb, učiteli J. Oehmoví ozná
mili, chtěli-li by valoé bromady Svasu sa zdejší
spolek se zúčastniti. V sobotu dme 14. t. m. koná
se v S bod. večer přátelská schůzo zástupců čes
kých spolků okrašlovacích v místnostech Besedy
v Král. Poli. V neděii dne 16, tm. o půl 9. hod.
tamtéž valná hromada Svaru. Odpoledne po spo
lečném obědě komá se lidová olavoost v zahradě
besední. V poadělí dne 16. t. m. výlet do nově
objevených jeskyň blíže Macochy. Přihlášky nej
později do 12. t. m. přímo okrašlovacímu spolka
v Král. Poli u Brna, který těš se postará o uby
tování hostí.

Ničte homsenky ! Dlezákonakašdýdrši
tel pozemku měl zničiti housenky na svých stro
mech, keřích atd. již do komce břesna. Parkmi
strovský úřad ukládá vyhláškou, aby každý, kdo
se opozdil, aspoň nyní housenky sebral a spálil.
Jinak bodon bonsesky sebrány na jebo náklad a
nadto bude atižen snečnou peněžitou pokutou.

Bovise lístků homebnich. Ačkoli
střeleů v našem okrese přibývá, menší se rok od
roku počet vydaných hovebních lístků. Proto okr.
výbor každého měsíce podá c. k. okr. bejtmanetví
sesnam vydaných honebních lístků; který nájemce
hooitby a bost při honbě se chce vybnouti trest
nímu atlhání, nechf si bonobní lístek opatří věsa.
. | Gálešna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc duben 1910. Vklady. Vloženo K 106.37948.
Vybráno K 91.24612. Zůstatek K 1,710457-29.
Zároka: Závodní podíly K 176.16585. Fond ré
servní 114000'10, Fond pensijní K 29.059 99.
Fond pro kursové rozdíly K 327.761.03 Vlastaí
reality K 105.72660. Cenné papiry a přebytky
K 24904075. Půjčky směnečná K 498.04969.
Půjčky hypotečaí K 1,49272264. Úhrnem korun
2,582.51605

Záložní úvěrní ústav v Hradei Krá
levé. Stav vkladů 30. dubna t. r. celkom korun
84,109.470, více o K 1.267.407 oproti měsíci pře

ním
rově
dršetí
valná

Spořitelna Hralohradecká. V měsici
dubau 1910 bylo vloženo K 84973882, vybráno
K 802 93404. Stav vkladů koncem dubna korun
13,884.562-41. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 173300-—, splaceno 89.56609 Na hypotékách
koncem dubna K 10,204.472 87. Zásoba cemných
papírů K 2,960.600—. Uložené přebytky koruo
1,867.876:97.

Májová oslava. V dea J. května vyšel
průvod soc. demokratů o '/„10 hod. z Vonešových
sadů přes město, obíraje se k „Střelnici“ Adkoli
byla neděle, byl průvod maohem slabší neš loni —
Průvod nár. sociálů by) velice akrovný.

Již vyšlol Již vyšlo!
Obrana úcty Svalojanské,

Sepsal Dr. Fr. Reyl. — (Cena8 bal. Při bro
madných objednávkách větší slevy. Objednávky
vyřizuje administrace „Časových Úvah“

v Hradci Králové.

Valné hromada Ústředníhoopolka
udržování válečných pomníků « r.

966 v Čechách odbývánabude v nedělidne
23. května 1910 o 9. hod. dopolední v Hrad
Králové („Graadbotel“). Program: 1. Zprávy vý
bora a sjos: a) jednatelské, b) technického r
ferenta, c) pokladní. 2. Zpráva rovisorů účtů. 3
Usnesení o adělení absolutoria sa rok 1909. 4
Usnesení o směně stanov. 5. Volné návrby. N
dojde-li se v určenou bodiou dostatečný poče
členů, odbývá se o 10. hodině dopolední no
-valná hromada a týmě programem bez ohledu
počet pp. účastaíků. — Výbor.



Lotní jínůnířád «ek
dráhy od 1.května Nairati Kyšperk

VAVově naroJena úosní osobní vaProha
a arychleného nákladního vlaku čís. 762 staré 470),
která doposad jan v trati Hradec Králové-Kostelec
a. 0. provosováns byla, v trati Kostelec a. 0.

ení (Mittelraide — příjesd v 9 hoď. 40 min.
večer — dále byle v neděli a ve svátek v trati
Potštýn-Králové Hradec a rychlovlaku čís 761 za
vedena osobní doprava (příjezd do Hradce Králové

čís. 754 s Praby, čímě nové spojení Prahy se sta
„mloemitrati HradecKrálové Středolosí (Mittelvaide)
sjednáno bylo. — Na všech tratích, jsk tomu bylo
jiš v minulém roce, byly opět veškeré vlaky,které
pouze jen v neděli a ve orátek, aneb jen v jisté
day a v jistý čas jesdily, opět v letošsím letním
jísdním řádu v témž rozsabu saredeny. — Na frati
Josefov- Jaroměř-Seidenberg byl nověsaveden vlak
osobní čís. 613 (staré 306) trati Libereo-Beiden
berg. odjezd s Liberce v 11 bod. 24 min. dopol.
akošto pokračování vlaka stejného čísla trati
osefov-Jaroměf- Liberec. Vlak tento ale jezdí jen

od 16. července do 10. září.

Třebechovice. Ráno dne 2. t. m.04 ho
dinách svoněno na poplach. Hořel dům pp. bratří
Šmídů. Obbájců dostavilo se po květnové oslavě
dosti málo, Přece vásk epojenému úsilí podařilo Be
požár obmesiti tak, te oheň skoro ani nad střechů
Bepronikl. Hlavně b,lo zřítí mooho čpsvébo dý
ma. Závod byl proti ohní pojištěn.

Dobřenlee. Velcí pániu nás mobou míti
radost, jak jim „taky-demokratické“ časopisy „Osv.
Jida“ s „Ratibor“ pomáhají proti cbuďasům. Roz
umí se, že blavní útoky jaon namířeny proti dp.
faráři, který zde jako jediný z inteligentů zastává
se práv lidí chudých. Nestačí články novinářeké;
arantovsly 80 také pokrokáteké přednášky, aby

zoruost občenstvá byla odvrácená od věcí nej
Pižších, Leč, milí braši, marné všecky pokusy.
Lid problédl dokonale, proč se právě ted tak ú
silně bojaje proti „klerikaliemu.“ To páni nedo
vedou zapříti, že ve starších lejetrech učiněny
'objevy, která pány pálí jako ublí. Suad p. majitel
velkoatatku nezná ani dvacátý díl s tobu, co Be
ma něm děje. Jinak by jistě p pisatele do „Rati
bora“ usadil a řekl by mu, aby si hleděl raději
bospodářetví. Myslíme, že dp. farář nepotřebuje
čekati, až ma na polnosti pokrokářský pivatel při
žene nějakého zajíce. A še p. pisatel se chová
k zdejšímu občanstra netaktně, jest známo. Před
nedávnem byla u nás sorána cesta přes sto let

« stará Písatel však i 8 p. syrováteckým společní
kem přitom nedobře pochodili. A přes všechen
„pokrok“ počíná si správa velkostatku — spáte
Čajeky, Bezobledné vystoupení proti dělnicteu,
které si chtélu zachovati trochu občanské samo
etatnosti, roshodně nemůže býti velkostatuu pro
spěšné, protože za pakatel se jiní dělníci nepřiblásí.
Jest to bobošel smutný úkaz, že v obci tak malé
jest učiteletvo drášdéno proti dp. faráři. Ten nemá
od velkostatku řísky a okrojky a proto nemusí
náhodou tak tancovsti, jak páni plskají. Bylo by
sáhodno, abysi pánové trochu prohlédli tažný skot
velkostatku, který nemá právě nejlepší časy; pted
patnácti lety Be těm zvířatům tahalo veseleji. Tu
svířata jsou bosbranná, ale svobodné občanstvo 80
jee tak lehce nedé. Pomocník velkostatku ze Sy
rovátky by sas udělal velmi dobře, kdybyse mlsto
velké páče o faráře utaral horlivěji o svou dc
mácnost.

Heřice. Kdosi pravil: „Dejte mi kus po
ného pspíru 8 já pisatele přivedu na dibenici.“

(m chtěl asi říci, če vytrhováním slov a vět ali
bovolným jich spojováním lzo člověku dokázati to
nejhorší, zrovna jako by chtěl někdo citovati av.
písmo a epojil věty: „Jidáš pak šel a osidlem se
oběsil“ — „Jdi a čiů podobně“. Časopis „Po
chodeň“ citaje ve svém májovém čísle, jež je apo
tbeosou revoluce, též francouzského spisovatele
Alfreda de Musseta tato slova: „Z těch nejsem,
Kriste, jiš se ve brad bijí a na modlení jdou v tvé
chrámy dumavé; z těch nejsem, kteří jdou k Tvé
Kalvarii, ach, zkronšené tvé líbat noby krvavá;
v těch síních, kde dav nábožný so tlsni, já ne
klekám, když pod černavým klenntím tlum věří
cích se chvěje svatsu písní, jak vítr aeverní by
vanol rákosím. Já, Kriste, nevěřímTvé církve lodi,“
— Zoáme trochu sakladatele moderní školy mus
Betistů a neráháme ma vydati ovódectví,že je
dalek volaomyšlenkářského názoru protikřesťan
ského. Ovšem dává mluviti jednajícím osobám ve
svých opisech i rouhavě, ale sám tak nesmýlii;
srovna tak malíř masí nazášeti stíny k vůli ově
telným efektům. „Pochodeň“ nečituje, co napsal
Musset ve „Zpovědi dítěte svého věku.“ Tam lze
čísti (vydání „Světové kaibovny“ str. 16.) o tom,
kam aš dospělo lidstvo za doby rovoluce, slova
pásledající: „Ubosí tvorové! Výbuch je sanesi
jako srako prachu + propast všeobecné pochybo
vačaosti. Bylo to popření všech věcí, nebe i semě,
mohli bychom to Dasvati vzetím veškeré naděje,
tak jako by lidstvo v letbargii bylo bývalo pro
hlášeno sa mrtvé těmi, kdo mu sebalí na pule.
Tak Jako onen vojín, jsa tásán: več věříš? odpo

vídal: v sebe, tak mýdel Francie odpovídala natatéš otásku: v plec. Žel!náboženství misí; ne
máme ani naděje, ani očekávání, sni dvou kousků|

Černého dřeva složeného na kříš, před kterým
bychom mohli sepoontí race. Hrósda budoucnosti
úotva vychází, nemůše ae vypaouti na obsor a

jako za simaim slaaci jeví se krah její červený
krvi, která ma ní lpí od r. 95. Newílásky, není
slávy, jaká nepronikaatelná noc na semi! Á my
budem mrůvi, až se rožední. Kdo se odváší vy
právět, co ve dělo? Muži pochybovali o všem

mladíci„popírají vše; vyšli ze kkol a roubéním nartech. Namístě eathosisemu měli jsme jen ab
negeci dobra. Patnáctíleté děti seděly pod kvetou
citi koři a krátily si čaa řečmi, nad kterými by
se brůsou sachvěly i nehybné boskety vernailleské.
Večeře Kristova, boatle, tento věčný symbol ne
beské lásky, sloužila k pečetění dopisů, děti vy
plivovaly ehléb Páně. Šťasémi, kdo uniklé těmto
dobám, kdo kráčejíce mad propastmi, pohlíšelé na
nebe. Vytábi-li atbejsta své hodinky, dávaje Boba
čtvrt bodiny lhůty, aby ho zdrtil, je jisté, že si
tím spůsobil čtvrt bodiny hněra z divoké vášně.
Byl to paroxysm zonfalství, bezojmonné vyznání
nebeských mocností, byl to bídaý tvor, avijející
se pod nohoo, která bo drti.“ A nůvo dále: „Kře
sanství zahobilo císaře, ale vykoupilonárody (Co
řiká tomu Maobar?); otevřelo barbarům paláce
Cařihradu, ale také dréře chat Kristovým aadě
lům otěšitelům. To učinilo křesťanství a co učinili
ti, kdo je zničili? Říkel-lí dříventiskovatel: „moje
je země“, odpovídal mu otištěný: „moje je nebe.“
Co odpoví nyní ?" — Tak Alfredde Musset jinde;
my však nejsme tak dětínští, sbychom vytrhovali
jen to, co ce nám hodí do kráma, — jako „Po
thodeň.“

Komnferencoduchovenstva vikariátu
Králického. Dne27. dubos konána byla vŽam
berku měsíčol konference kléra vikariátu Králi
ckého za účasti 20 kačží. Vesdp kanovník dr. Fr.
Šulc, který na pozvání vdp. vikáře ke konferenci
zavítel, přromlavilna thema: „Prob organisujeme.“
Ve své téměř dvě hodiny trrající feči dovozoval
vsdp řečník úchvatným způsobem nutnost organi
sace. Musíme organigivati především pro Boba
samého, který nás povolal, abychom pracovali na
viuící Páně. K této práci náleží v přítomné době
také organisace svěřeného nám lidu. Organisnjeme
pro Sebe, neboť orgaDisací poznává knče sama
sebe i svoji osadu. Organisace jest natoou pro
náš lid, který potřebuje poučení a zušlechtění.
Korganisaoi nutí nás naši oepřátelé, kteří, ačkoli
v různé politické strany rostříštěni, vedou spoje
nými silami boj protí náboženství a cirkvi. Nutno
organicovati konečně k vůli naší mládeži, neboť
atatistika ukazuje, jak brozně stoupá počet zlo
činá páchaných dětmi do 14 roků. Ku konci savé
přednášky podal osvědčený v3dp. řečník a orga
nisátor z vlastní zkušenosti vzácné pokyay, jak
organisace zakládati a v nich pracovati. Poukazo
val na důležitost dobréh> tisku a vřele doporučo
val odebírání a šíření časopisn „Štít.“ | Colá řeč
vyslechnuta byla s oaplatou pozorností a odměněna
bouří potlesku. Na pokyn vedp. kanovníka založeno
vikariátní organisační komité pro české a německé
farnosti a vdp. vikářem v čele, na kterého vsdp.
řečník jako na vxor borlivého a obětavého pracov
úlka na poli našich orgavisací poukázal. Učelem
jeho jest zřizování organisaef a pořádání aohůzía
přednášek. Po společném obědě konána bylav dě
kanském chrámu Páně rokollekce. Vdp. P. Fr. X.
Zimmerbackel, rektor koleje T.J. s Hradce Král.,
promluvil dojemnými s poutavými slovyo tom, jek
vážiti si máme Písma ev. Upozorňoval va velikou
cenu této kniby již po stránce kulturní a biatori
cké a vyličoval krásy jednotlivých kaih Písma sv.
ne stanoviska fečnického, postického a historického.
Následovala výstava Nejsvětější Svátosti a svatá
zpověď. K horlivé prácí povzbuzení a na duchu
osvěžení vraceli se pak účastníci ve svá působiště.

Z okoli Chrudimě. Jel jsem do Chra
dimě. Někteří občané ve vlaku miřekli, že jedou
do Obrudimě, aby jako steroatlivé slepičky kuřátka
chránili před nákazou. Pravím: to je přece povin
ností žen a ne mužů Oni nato: Těmi alepičkami
Jame my a kařátka jsou naše děti, kterým pisatel
£ Venkova tapl veřejně jejich svaté přesvědčení

ten kněz s nimi stále švejká jen růženec, a še
prý kostelník peču doma placky, ty podařené dá
prý svým dětem sníst, s ty drabé dá do kostela,
a když kněz nad nimi něco poříká, pak prý má
v nich býti Báb, a dává je dětem ka přijímání.
Zhrozil jsem se toho, domýšleje ne, že není to
možno. Alesousedé prarili: Vyslýchali jsme děti,
a ty to potvrdily a proto jsme aepeali protokol a
poslali jej c. k. okr. školní radě, kde jsme výpo
vědí dětí zaznamenali s spolu prosili, aby 00 nej
dříve se stala náprava,a nostane-li se, še podáme
věo zomské školal radě. Nemohl jsem jinak, leč
pochváliti takových otet, kteří netrpí, aby za jejich
peníze, se kterých si školu vystavěli a kterými u
čitele vydešují, byly dítky tak divné vychovávány.
Tu pravil jeden: ono toho bade pří úředním de
třeaí trochu více. Přijde na řadu i to, kdy dítky
slyšely od učitele ze „Sratobní košile“ rada amri
cova: Odhoď růženec, odhoď křížek, odboď knížky
modlitební! Na — jen ať tak dále ti páni ačitelé

kračují, pravím nato, však ti chovaaci jejich od
také úcta a lásku, kterou mají míti k učí

telům; aaž dospřjí v muže, potom ty vychovatele
nové ty'enu ze škol von. A os to pravili oblené:

aké tobo zasluhují sa své přovrácené vychová
vání. Ano pravil jeden: Naše děti dostávajíi
svláštaí jména, ma která mobyly křišay a která
nejsou sanošena aal v matrice. A jaká pak? táší
se zvědavě. I třeba ulepák, efidenti, vyzvědači,
plídiči,čertovy stvůry a smtracené a sskramonteké
potvory. —Na—to jiš je trochu tlasté, pomyslil
jsem si a divil pe tomu nemálo, že ti rodiče tak
dloubo to trpěli. Na podiv můj řečeno mi, že jsou
někteří rodiče, kteří jsou na otraně takového vy
chovatele a še přemlouvají děti, aby při úředním
šetření popřely, co od učitele ve škole slyšely.
Inu, tací rodiče aděti jsou takového učitelehodni.
Na to řekl jedem s občanů: Ostatné my koboutei
při úředním šetření ještě některé věci zakokrháme,
při kterých se pási možná i začervenají. Máme
toho my kohoutci ko kokrbání beskou zásobu. —
S tím jsme ne rozešli. Jsem zvědav, jak celá věc
se skončí.

Rudá osvěta ma Smlřícku. „Pod
krkonošské Rozhledy“ soaží se dne 29. dubna za
tušovati nezbednost, kterou spáchaly uličaickým
výpadem proti rolniotvu, které a: sáčastnilo misslí.

do si jen trochu společenského taktu zachoval,

musi dozvatí, še tak brabým spdeobem věří! lidéurážení býti nemají. Jízlivec však nevykroutí žád
ným způsobem svůj čtravý výpad. S velkým po
tem soaží se „svatosvatě alibovati:“ „Přijde-li ně
jaký rabín, doprovázený tureckým babnem, atvr
zovati oás(!!) ve víře, budeme mu věnovati tutéž
Pozornost jako těmto missionářům.“ Aj — komu
to vlastně sloužíto, že už mlinvite o příchodu ra
bíoa? Nebojte se tak příliší Rabín zatím přichásí
výbradně k židům a těmto úplně atačí, připraví-lí
o víra křesťany. Nač ještě posílati rabína? To by
Bi jenom svůj manévr pokazili. Mají až příliš
mooho sluhů, kteří jsou zapsáni v matrice kato
lické. K vám missionáři nešli, přišli ko katolíkům.
Nač tedy svou pokrokářskou „pozornost“ příliš
rozptylovati? A pak nedělejte přílišveliké brdiny.
Proč jate se neozvali, když si židé saložili v České
Praze německouTalmad-Thora-Schule pro výchova
rabínů? Proč vařikáte na velikou moc klerikalis
mas, když přece víte, že největším finančním pá
nem v Rekousku jest žid Rothschild a že politi
Kon rakouskou zatáčel dle svého skrytý napověda
Bemita Sieghart? Proč nepoukážete nato, jskou
gormaaisaci provozaje v Čscbách náboženský „Jů
discher Schnlverein“ ? Tážete se ukratně chytře
katolíků: „Čí se enad domolváte,žejest ještědnes
možoo způsobiti novou Bartolomějskou noc“ Na
to farizejskému pisateli odpovídáme, že možnost
krvavého vraždění by byla tím větší, čím více by
se zmáhala moc radých Ferrerovců. Tí přece
tleskali barcelonským benditům, kteří bostiál
ním způsobem vraždili a pálili barcelonské kato
líky. A pak si trocho jako oavicenci přečtěte dle
nejnovějších výszkomů, jak vražedníci barce
lonští svým buvským řáděním daloko předčili
vražedníky noci Bartolomějské. Moderní Ferre
rovci mají lasxominy na horáí bezoitnasti, než
jaké se páchaly v Paříži, Jakou svobodomyslno
atí vynikají pokrokářští učitelé, to patrno z toho,
že v tisku veřejně sakazovali rodičům učit dítky
náboženství. Tak „charakterně“ si počínají ti,
kteří sami přísahali na nábořensko-mravní vý
chovu mládeže. A když projeví rodiče dětí ne
libost proti vychovatelům, kteří jednáním osvěd
čají opak toho, co slibovali, pak onjednou pobou
čení veliké. A s jakou hadí chytrostí dovedete
jako vybarvení klerikálové zneušívati slov Kristo
vých o lásce k nepřátelům! Holenkové, Kriatus
nikdy neřekl, že mají rudičo dopouštěti, aby je
jich děti byly vychovávány od protikřentanských
pokrokářů. Naopak mluvil o vepřátelích ersugolia
jako o „plemeni ještěrčím“ a hrozil jim daleko
horšími tresty, než jaké bývají na tomto světě.
Prý se dovoláváme sásady, še náboženství jest
věcí soukromou. To však jest lišácká lež. Zato
věak vy mluvíte před prostými lidmi všude 080u
kromosti otásky náboženské, alo zatím sami pře
třepáváte náboženství veřejně, píšete proti němu
vefejně, pronásledujete dle možnosti věřící již
proto, že se sůčastňují bohoslužeb. Uúlechtile pí
Š:te, še „sni ten nejdelší a nejčernější dráp ne
Škrábne vždycky tam, kde by chtěl.“ Patrně tedy
ae rám- nevede tak zle, jak naříkáto. Méjte však
na piměti, že vždy něžná rudá „ručka“ nesmí
sahati tam, kam nemá práva. A jak jsou štědří
pánové, jicht pohlaváři konpili palác a jimž se
vede znamenité! Vyčítají krejcary dp. faráři. No
— pánové, myslíme si, že posud máte ještě velmi
maobo počítání s účtem avého horlivého předáka
Kudrváče, jemuž při sčítání hlava tolik hořela, až
se z toho oběsil. Tadíž ze soadružské láskykbliž
nímuoraději napřed prokoukněte a darovnejte zma
tené cifry svého oběšeného počtáře a pak teprve
Šacujte kapsy lidí jiných. Okradení chudáci v R>
kytolku bylí by vám volice za ten lidumilný po
stap vděčoi.

Vícítace ma Kopidlemském vikari
átě. Doe 23. dubna přijel Jeho Bisk. Milost ve
1/, na 12. před polednem do J:čína vlakem, aby
vykonal goner, vísitaci na Kopidleusku. V Jičíně
na nádraží přívítán byl Jeho Exel. od p. vikáře
J. Tichóho s od pp. duchovních z Jičína a okolí,
od zástupce onátního úřadu br. Sehlika, p. J.
Nešnéry, vreb.správce, p. Jeřábka, brab sukratáře,
p.řed. Havránka a mnohých jiných. Povozem bííšil
se p. b.skup kn Velíši. Vstřio vyjeli mu banderisté



farní bodově vyšel vstřio J. Excellenci p. hrabě
Jindřich Schlik. — V chrámu Páně uvítala arci
pastýře místní Cyrilleká Jednota mohutným zpé
vem „Ecce sacerdos msgnua“ Kostel byl takřka
přeplněn lidmi, a každý chtěl viděti p. biskupa,
jenž svým zjevem lásku všech si získal a předpo
jatost proti němo úplně zmizela. Mnobé oko zalilo
8e slzou radosti. Drahého dne přistoupilo889 bit
movanců k av. biřmování. Večer po skončeném
sv. biřmování loučila se naše osada s J. B. MI
losti. Žákyně IV. tř. Fr. Vaníčková dojemnou řečí
loučila se s p. biskupem. Po té pan vikář Tichý
poděkoval J. B. Milosti za všechna milost, ješ
roslile se toho dne po jeho osadě a ajistil Jeho
Excel., še láska a oddanost se srdcí osadníků
zůstane mu nezmenšená i na dále. Uděliv na
kopec sv. požehnání, p. biskup opustil kostel.

Čáslav. Restaurace kostela ev.
Petra a Pavla. Běhemměsícedubna prove

deno bylo oškrabání případně otlačení omékyuvaitř kostela a teprve nyní Ise spatřiti, v ja
chatrném stavu nacházely se některé partie chrámu.
Jest to zvláště klenba v prosbytéři a v hlavní
lodi, která na mnohých místech brozí takřka se
satím. Žebra držící klenutí jsou popraskána, na
některých místech visí takřka ve vzduchu. Jiš při
misalých opravách spozorovali jistě chatrný jejich
stav a bleděli to napraviti tím, že želesnými ako
bami přítábli žebra ke klenbě, takže místo co
žebra měla dršeti klenbu, klenba držela šebra.
Jaké nebezpečí hrozilo tím návštěvníkům chrámu,
Jest pochopitelno. Nad hlavním oltářem jest jedna
celá část vypadlá, takže kněz stál tam poleta na
prabu emrti. Nenadálým tímto stavem zvýší se
ovšem uejen náklad na restauraci chrámu, alo i

doba dokončení prací. Abyzvýšený náklad mohlbýti ubrazen, dává městská rada chatrnou klenbu
fotografovati, aby enímků těchto užila jako do
kladu žádosti k příslušným korporacím o zvýšení
subvence. Vnější práce chýlí se k svému zakon
čení. Mohutným dojmem působiti budou zvláště
obrovská okoa v nejvyšším patře věže, která budou
úplně probonrána. Škoda, že nelte prozatím po
mýšleti na přestavbu věžní střechy. Než i takto
budí nové vsezření chrámu zasloužený obdiv. Te
prve nyní chápou přemnozí, jaký skvost naše
město v budově děkanského chrámu ani nevědone
chovalo.— Občanská záložna konala valnon
bromedu dne 1. května za značné účasti členů.
Debate byla místy velmi pobnutá a ředitelatvu
dostalo se četných, ač ne vědy zasloužených výtek.
S papjetím očekáváno bylo akrutininm, v němž
mělo se rozhodnouti o dosavadních členech ředi
telstva. Skončilo odepřením důvěry pp. Lorencovi,
maj. hotelu a V. Šťastnémo, vinárníku, ne jejichž
místa zvolení pp. Lobeč J., městský radní a J.
Kaláš, vinárník. Osoba dosavadního ředitele p. Rů
šičky došla uznání opět a lze donfati, že jenom
k prospěchu ústavu, který pro obecné dobro měl
vždycky otevřenou raku a ponechává ji až do

"serad.—Volby do obecolho zastupitel
atva konány budou v prvé poloviciměsíce květ
na. Dle předcházejícího klidu dá so Bouditi, že
badou odbyty pokojně bez obvyklých jinde agitací
s polemik. Jenom ve třetím sboru panuje znač
nější raob, al- spíše ze zájmů stavovských než
politických. Jedná 8e o počet kandidátů živnosten=
ských a rolnických. Jsou to všsk všecko jenom
akce rása podřízeného, nebot Beutičlenné komité,
které dolegováno bylo vládnoucí stranou mlado
českou, aby seatavilo kandidátní listinu, jest s prací
botovo a aš na nepatrné změny ponechalo zá
stupce tytéž. Ati, jak lze se nadíti, zvoleni badou
jistě značnou většinou. — Sady Vodranty
upraveny pečí pravovárečenského společenstva a
města nabývají vždy větší přítažlivozti v obecen
stva. Bylo by však záhodno, aby také obecenstvo
dbalo na udržení pořádku. Týká se především
čistoty laviček a stolů, kterých užívají někteří
k zaznamenávání ne příliš sdvořilých a slušných
myšlenek a nápadů a pak zachovávání příkazů
ohledně vodění psů. Vyhláška praví, že se mají
psi vodití na šňůře, ale to nevadí, aby očkteří
pání a dámy nechávali je proháněti po louče i
v křovinách. Myslíme, co platí pro jednoho, že
platí pro všecky. Zakročí-li hlídač, jest oheň na
střeše. Třeba ho rve snažení podepříti!

Kobylnice u Zábeře. Poslední naše
schůve, jež se výborně zdařily, popudily agrární
kutnohorské komando, še honem se rozjelo ulé
vati amáhající se zanícení lid pro věckatolickou.

oba ještě tuse mladi, takže 8 tou agrární stři
kačbou nedovedou kale zucháseti. Nabiralí hezky
s hluboka, bylo to skoro samé bahno, ale apletli
se, místo, co to mělo stříkati na klerikály, atří
kalo to na ně. Mezi jinými krásnými řečmi saly
Šeli Jsme také kus nejnovějšího programu agrár
ného, še prý kláštery a semináře musí vymiseli,
apak šebude márodu českému dobře. Agrární
stranaprýnábošensívív programunemáa také

i pat brambory, kdo však si
vyadil, tea ho smí teď upapat. Po této náro

dobospodářské otázce chtěl něco také osvětlit p.
P. s Kobylnic, ale buď munesloužila paměť nebo
jazyk a proto, aby byl ostudě konec, sehůse byle
uzevřena. Teď zůstsí hněv na kutnohorské ko
masdo, jaké to posílá mládence a paany, kteří
místo, co mají klorikálům hlava napřaviti, všecko
pokazí a to ještě pár honů od bydliště semotaébo
— eneráls. Katolikům na Zábořsku už světlo
vzešlo a dá Bůb, žo neubasne.

Te u Čáslavé. V jednomz po
sledních čísel„Obnovy“ doletl jsem sa, jak náš
p. somský poslanec Blažek prohlásil, že agráralci
jsou lepší katolíci nežli klerikálové, rosuměj or
Sanisovaní katolíci. Jakými lepšími katolíky jsou,
ukázala bned jeho schůze u nás. Do předsedni
ctva byli zvolení: jeden volnomyšlonkář, jeden soc.
demokrat, jeden pokrokář « jeden evmngelík. Ti
ee pěkně o fankce rozdělili a za jejich vedení p.
semský poslanec bošíl do klerikálů ; že eklísel
Jejich úplný souhles, dá so mysliti. Za takovéhle
lepší-katolíky pěkně děkujeme

Naděje máreda. Dne29. dubna oběsil se
vParaíku u Čes. Třebové Ibletý hoch A. Vaňoue.
Příčinu přímou nelse udati, ale snad to byla omr
zelost života a Jistě to byl naprostý nedostatek
přesvědčení náboženského. Bylť nešťastník postra
chem učitelů a svým chováním způsobil jim nejednu
bořkou hodinu. Jakého smýšlení byl, o tom tato
událost: Když v ledou t r. jakýsi mlavka brojil
na schůzi proti samýšlenému sbudování kaple pro
Paraik, který má přes 2000 obyvatel, tehdy
14%, roku starý Vaňous vsal cí také slovo a řekl,
žekostely jsou horší než rasovny, Budiž to řečeno
ke cti nár. socialistů, že hochu po tomto výroku
zo sohůze vyhodili. Vážený a zkašený vychovatel
mládeže se vyjádřil, že ne duševním vývinu ne
šťastného hocha pracoval! pokrokářský učitel, který
byl miláčkem inspektora Peška. Pokrokář tem dal
si psáti od dětí do památníku a tehdy mladý sou
falec napsal tato slova: „Nad smrt aladáí jeat ob
jetí šeny — krásná jest dívka, ale krásnější žena.“
A opravdu viděn byl den před sebevrašdou v prů
voda děvčat. Za zmínka stojí, že mu nebyl nástro

jn sebevraždy provaz, nýbrž řetěz. Nesmiňovalíychom se o smutaém tomto příběbu, kdyby ne
bylo na obzoru více následovníků Vaňousových,
s8poň co ge týče mravnosti. Mooho ovšem zaviňojí
neblahé poměry zocialní. Otec i matka jsou v to
várměa dítkyponechánysamysobě. Oté bodré
mládeži kroniky by mohl vypravovati Bbor učitel
ský. Neuplyne snad ani týden, aby někomu ze
sbora novynadal baď otec nebo nadějný syn. Jeden
otec dokonce poděkoval avědomitému něiteli po
blavkem na alíci. A dostal sa to? — Jeden den!
Když se roznesla zpráva o smrti mladého sebe
vraha, posoudil ji jistý neklerikélní občan: „Zas
0 jednoho vagabunda méně.“ Jest zvláštním úka
zem, že dgocialisté at už Červení di červenobílí
k plnitelům svých sásad blásiti ae nikdy nechtějí,
poněvadž praktické provedení jejich zásad vycho
vatelských jim mnoho cti nedělá; sle směniti avé
theorie také nechtějí.

Osečnice. Nezdařený vpád agrár
níků do Osečnice. Hospodářskýspolek pro
okres opočenský dne 24. dubna pořádal valnou

-bromadu v Ošgečnici. Do temné Osečnice světlo
pokroku přínésti chtě. „charakter“ Markalous z O
počne. Vzal s sebou odpadlého kněze Přibyla z0

čna, který promlouval o družstevnictví. Ale

bygn s6 p. Markalons tvářil, když ani jediný£ Osečnícese nepřihlásil. Celý zsinalý buál pak
do vliva bojovných páterů, do hamižné nabytého
církevního jmění, jež dle jeho přání má Ge ros

více jemu chodákovi by prospěls; proto takový
zálask na dělení. Mlavil také o volné škole. Dle
jeho vázoru mladík nemé poslonchati ani starších,
má se říditi zcela dle svého rozamo. Pane Mar
kalouse, vy sám toma nevěříte; kam byste svými
názory mládež přívéstí chtěl? Chtél jste v Oseč
nici organisovati mládež u kojik vám jichsedlo na
lep? Dra — a jeden srovna druhého dnevystoupil.
Ke konci se pp. Markalona a Příbyl bavili vábo
Ženskou rozpravou, ale jsk uboze! Dle toho také
výsledek. Věeobecně se praví, že, kam p. Marka
lous vkročí, hnutí sgrárnickému spíše uškodí neš
prospěje. Lid venkovský štvaní proti náboženství
1 knéžatvu jiš je ayt. Samotal pánové Markalous
i Přibyl vysnali: Ten borský lid, kdyby celé půl
dne do něho mluvil, se nepředělá. Osečnici, věrné
vlře své, všecka Čest!

Be Krenné a okoli. V poslednídobě
se vyskytly pověsti, že náš dp.administrátor Julius

Váňa uložil svoje dapOry nikoli do naší, ale dosáložny skutečské, jako bynám nedůvěřoval. Pro
hlašujeme tímto po řádné informaci pověsti ty za
naprosto neodůvodnéné a podvratné, které mají
jedině ten účel, aby naši záložnn poškodily. Dp.
administrátor své peníze va Skutči nikdy neuklá

budou po
občan pří Vskříšení a dodal: „Nedopouštéj
Báh!“ Bylo vidět, de občanetvo ne nijak
mátio, ačkoli okna bytu p. řídicího byla
A stýskavý pokrokéř už se musí

Jiké moošatví věřících vy
dová“ správa Školy ne 0.
oficielně církevních průvodůo Božím Těle, Vskří
dení a j ; inu, kašdý má jiný názor, někdo lidový,
jiný nelidový. Leč bylo by po'řebí, sby páni intel.
ligenti ae chovali k přesvědčení lidu trocha šetr
něji. „Zas musims těmi p....... do kostele!“
Takové slovo se přece na „smášelivého“ pokroká
ře nehodí. A příliá přísně zacházoti s booby pro
jejich mloistrování také by 06 cemělo; je v tom
jednání důkas veliké lásky k dětem? — Ustavila
se u nás též Jednota ustavičného se klanění Nej
ovětější Svátosti, ktorá přispívá malými dárky
k okrášlení kostela. Jame téměřváléhní v Jedaoté
chudí, ale věnujeme se Čionoati A vřelou láskou ;
rozbodně přitom neutratíme ani dvacátý díl tobo,
co pokrokáří v hospodě. Doufejme, že i bohatší

přidají se k nám a stanou se podpůrci uálechtilésnaby.
Městeká spořitelna ve Vysokém

Mýtě vykazuje za měsíc duben 1910: vloženo
na kníšky K 38132565; vybráno K 291.875-86,
vloženo na běžný účet K 2147721; vybráno K
88.261-37; sůatatek vkladů ns knížky K 6,422.199 65;
na běžný dčet koran 1,249.131:48; úbruem K
6,671 33113; bypotešních půjček vyplaceno K
35 924-73; splaceno K 21.094-14; adatatek hypote
čních půjček K 4,483.314-80; aměnek eskompto
váno za K 66.706 85, splaceno K 51.915:39, st
statek K 495.44764; do jiných ústavů vloženo
E 262.616'90, vybráno K 807.41949, zůstatek
vkladů v jiných ústavech K 1,114.184.50; cen
ných papírů v sásobě za K 3,901.34518, sáloh
lombardních K 8.170- — b, hotovost pokladní
K 32.308-88; obrat účetní a pokladal za čas od
1. ledna 1910 do 31. dubna 1910 K 16,086.878.16.

Různé zprávy.
Největší dílo Pia X. Všem,kteřípřijdou

do Benátek, padae poblíž mostu Ríalto do očí
vysoký dům s bronzovou tabulí, aa alé je temto
nápis „Ecce sommum opas Papae“. (Vis největší
dílo papežovo) Bmysl nápisu pochopí,kdo uví, še
dům patří časopisu „Difesa“, katolicko-zoaserva
tirnímo listu benátskému, založenému av. Otcem
Pjem K.

Pountaíkům, kteří mavštíví © ov.
Janu matičku Prahu, k povšimnutí. Na
sv. Jana 16. t. m. o 4. hod. odpol. pořádá 1.
krajská orgavisace České strany křesťansko-sociální
v místaostech organisace Hradčanské (velký vál
na Strahově) veřejnou manifestečaí schůzi slou
ponců strany. „O politických a knitdrních snablách
národa českého“ promluví p. říš. poslanec Váel.
Myslivec, dále říšátí poslanci moravětí a alovinětí.
Kdo do Prahy ve dnech avatojanských savitáš,
neopomeň do schůze táto ae dostaviti. Po schůsi
přátelský večírek a pestrým programem ne počest
venkovských hostí.

Výsledky provozu maPoe ojevýkeesdrahách. Ministerstvoželesnic uvořejňojevý
o výsledcích roku 1908, ze kterých vychází ms
evo, še Česká soveraí drába docilila výnosu pře

Jvyšajícího výkupnon rantu, kdežto Společnost státní
dráhy měla deficit. Číatý výnos Severní dráby *
čivil K 4424.776, takže po výplatě vbech závazků
zbylo ješté K 297.653. U Společnosti státní d:áby
činil čistý výnos koraa 27.716.317 a pu odečtení
všech výloh zbyl deficit K 872.867. Severozápadní
drába vykazovala čistý výnos K 160928361 s po
odečtení všech výloh zbylo jušté K 1,616.984, Se
veroněmecko spojovací dráha měla deficit koran
1,701.327.

Jed = Judey. Ústav pro pozemkovýúvěr,
jehož pregidentem je pokřtěný žid Bieghart, vy
dělal vloni 193mil. K. Hlavními akcionáři jeou
lidé so jmény Koho, Hers, Tanasig a p.

Jak šíje turecký voják. Vatývá
6. hod. s vždy 26 dobromady jicbdělá ranní toi
letu. Jmenovitě noby si pečlivě myjí, což pro po
ohodovon ncbopnost má velikou důležitost. Pak se
modlí. Po. modlení je čtvrthodinná přestávka,
načeš se snídá. Katdý voják dostane čaj u eblób.
Dhve dostávali čorbu (polévku), která však pro
slabší žaladky byla méné vhodná Po snídani na
stává čištění sbraně, uniformy a místností. V 8 hod.
počne execírke, která jest oelkem podobna naši,
jen.m že prostocviky odpadají. Cvičení trvá těl
hodiny. V LL hodin vracejí ee vojáci d: kamáren
k obědu. Stolování je dosti primitivní, protože
jídelen v kasárnách mení. Vidy pro 10 vojáků
dáváno je jídlo do měděné uádoby a staví ne na
sem. Vojáci se posadí do kola, každý mů svou
dřevěnou láfci, ale mnobý si ji šetří, aby ji mnoho
neopotřeboval a jí raději praty. Kdo by turecké



vojáky viděl takto jísti, moobo chuti k jídla by
sám nedostal. Vaří se k obědu vědyjem jedno

TÁ jee + dlí a vo čtvrtek as přidává jektů

trocha zavařeniny neb ovoce. Většinou se nají
rýže,boby,nh ná čočkaneboboyné Poeběde ha 0
PlanOd 810neof dik padhddldlléno
dita 9 po ní večeře,která sePod oběda nerose
anává leč dobou. Po večeři není však ještě kones.
Teď oastene škole, která trvá 2 hod. Učí se všemu
možnému, ale je s tím potíž, protože vojáci jsou
většinou anslfabeti. V O hod. se jde spát. Postelí
dosud není. Spí se oa zemi na přikrývcea ku při
krytí musí posloužit plášť. Každý muž dostane
čtyři uniformy: zimní, letní (s látky khali), pak
starou modrou uniformu pro ovičení a jednu docela
obnošenou domácí.

Vyvasení důstojníků =dluhů. ZVídač
sdělojí novému maďarskému denolku pešťskému
„As Est“, že blízek jest uskutečnění podnik, na

kterém pracují dlouho již vojenští hodnostáři a
jehož účelem jest vyvazení důstojnického sboru
z dlabů. K účelu tomu sehnána byla již suma 50
mil koran. Ze příčinou BOletých narozenin císa
fových bude velké toto dílo dokonáno. Osnova
příslušná jest již botova. Třeba jenom ještě sou
blasu papovalkovu. Tento kapitál 50 mil. korua
jest složen s ačkolika vojenských fondů, zejména
2 fosdu Marie Terezie v obnosa 10 mil. koras,
z foadu arciknížete Albrechta (4 mil. korunu,který

luží u velkých bank. V čele komise té se nalézá
generál pěchoty G:fickmann. Bude zachován priacip
neprosté mlč<livosti. Poručík dostane půjčku nej
výše 3000 K, nadporučík 6000 K a setník 8000 K.
Tak se jedná s důstojníky| A jek 8e vládní kruhy
chovají E rolníkům a vyvazení selských statků
z dluhů?

Českoslovanská zálošna v Praze
Spálená ulice 9. koncem dubna vykasoje: členů
207, závodních vodílů 403, vklady: 266.92603 K,
sápůjčky 288.10265 K. eplacená podíly 18 857K.
Obrat v dubnu 244.996'78 K.

Nová agrármická atrakce. 8 dosavad
ními poslanci mají agrárníci velikou smůln. Proto
chytejí nyní voliče na lep hesel, ktorých ui dříve
mnoho nevěímali. Práškova, Zázvorková a Udrža
lova řepa vydala tak nemilou šťávu, še volili po
aledně za Lounsko „domkáře a bednáře“ Mašatu,
který bednafství nedělá a na práci polní si sjedná,
protoše jest vlastně agrároickým úředníkem. Tak
zvítězila „agrární demokracie“:i— Nyní nový vý
hled na triumf. Bývalá kandidátka poslanectví slé.
M. Tůmová, vřelá přítelkyně veleznámé oslč.Ma
chové s Em. Zilvarovvu maší agrárníkům med
kolem úst. Ať prý. po amrti p. posl. Struny pro
volají agrárníci za kandidátku pí Trachtovou nebo
jinou agrární ženu. Stálo byto egrárníkům opravda
se to. Osvědčili by tak hodně lacino nejmoder
nější a nejosvícenější pokrok. Jistě že se k tomu
roskývají. Zapomene Be na Čas na řepu, veliké
subrvmce a diety s masarykovci badon závistí bled
doomtlřkouce: „Ejhle, jak pokalbáváme za nej
bystřejší stranou v Evropě l“

F*rohlášení,
Prohlašeji tírsto, še nemohu pana Falta, rolníka

u Divce, a ničeho nečestného víniti a urášku jemu a
činlaca odvolávám.

Josef Hedek.

Tržní zprávy.
V Hradel Králové, dne 90. dubaa 1019. 1 bl

půezice K 17-18—18-20,čte K 11-00—11-80, ječmeno
K 100—1080, pross K 00:00—0'000, vibve K 19-00
ad 00-00, hrachu K 34-00—126-00,ovea K 628—690,
K čočky 2600—27*00, jahel K 2400—30-00, krap K
24-00—32-00, bramborů K 300—4-30, jetelového
semene červeného K0000—00-00, 1 hl. jetelového
semínka rask. K 000'90— 00000, máku K 30:00—
33.00, Iměného osomene K 26-40—0000, 100 ty
ditaých otrab K 13-20—00"00, 100 kg pěeničných

otrub 18'00—00.00, 1kg másle čerstvého K 2-40
aš 860, 1 kg másle o K 000 — 000,
1ky kde vepřového K 390-—-000, 1 kg tvarohs
©40—048, 1 vejce K0-06—0'07, 1kopa cerele K 0-00
až000, 1kopa petršele K00-00—00, 1kope kapusty
K300—3+00, 1bl eibale K 8-00—-4-80,1kopa drobné
eeleniny K 080—1-20, 1 pytel ark K 3.00—380,
1 kopa salátu 4-00—4-80, zelí K 00"00—0:00,1
bečka švestek K 0-0--0-0, 1 hl jablek K 00'00—00:00,
1 hl brodek K 0-00--00'00,.— Na týhodní trů
v Hradci Králové dne 30.dabsa 1910 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pěsaise 377 hoktol. Site
223, ječmene 46. ovea 322. prosa 0, vikve 8, hra

Určitě
zkus
Tovární klad Iněnéhoa.basi, zboží!
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KRÁM „ DÍLNY
k pronajíhutí proti hotelu „Merkur“, buď (med

nebo od 1. srpna.
Eventuelně se rozdělí krám na 2 krámy menší,

Nabídky firmě

[Wšnů. úění společnostúvěrníspolečnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

K,L Staň Krda lovérn. |

přijímá vklady na kníšky
za 9 až 59

úrok a to dle výpovědi,

689“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí 22ezš jekze“co nejlevněji. 1

Vetřech dnech
, Vyléčíte každý se zárukou mnoho

demo vnitřních osvědčeným lékemna př. žloutenku, nemoci žalndku
a ledvin, přihlázíte-li se pouze =
korespondenčnímlístkemnaadresu:

JAN CELER,
L v restauraciAdalbertina,Hradec Král.
ag“ Mnoho díkůvzdání po ruce "UB

Ů 4 ů WCO8EJ |

n. RICHTER
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové.
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Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkander.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 82. Cena pouze 8 hal

ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=
tiskárna v Hradoi Králové.

Na kupec
přijme mravného hocha z pořádné rodivy, za velmi

výhodných podmínek k brzkómu aastoupenmí

František Píra,
„obchod sboším koloniálalm, materiálním, sklad

veškerého nádobí a vinárma

"Tvýniště n. Orl., Čechy.
Do Hradce Králové a okolí.

Velectěnému zákaznictvů oznamuji

přesídlení vlastní

prádelny.žebíroy
(iříkova tř. pod pivovarem)
dodřívějšíhodomu-paro
strojníprádelnya žehlíruy

vedle domu s věží.

Prosím, aby mi laskavá přízeň byla i na
dále zachována; trvám v hluboké úotě

Anna Třasáková.

=
Rozšiřujte

Časové úvahy!!
Veškeré plechové

hudební nástroje
lastní by, ši osvěděsné ,
nojpočivěj roorané. přesaš ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve MK.J. Saibert.)
Tamtéš lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní vo velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,

přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

Kněžské kolárky a náprsenky!

-—

l
i

l

Klatovské prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravat — Deštníky — Kapes
níky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní hřebenové soupravy a jehlice
do účesůtorbanovýcha pod. sboží na

bízí modní a galanteroí závod

Fejsl £ Byčiště
— Hradec Králové, Diradelní ulice. —

l
=

ř
Obsluha naprosto reelní!

Abbievideii

DLAmiSlaTJITÁBBK, Lób



Velmipříležitostní Koupě
Továrna po živelní ověřila mi k

Rasta: sachráněné aboží. ho tisíc kusůnádherných,

Zanelových přikrývek,
krásných, nejnovějších vzorků a jemných barev, hed

lemovaných,majícíchzcelapopu ahtvaviditelné kreny

Vklady na knížky =
A440

uze od vody.Přikrývkyse hodíbez od každe zúrokuj
domácnost ku přikrývánípostelí E osob, jsou : »

velmi jemné, teplé a pevné, 180cm dlouhé, W 7 w? . Za“

Z n jamtm u Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
n nelemovanýcha. —- .

hospodářskédokyHintánabkostkované4 kuy s 8 za niž ručí:velmi jemn ne
Prošívanépřikrývky,vatou plněnéleskle vetřpytící 18k. 1. obcs Vysokomýtské, 2. vžlehni poplatníci, 3. roservní fondnádhernébordonebbleděmodré,2kusyza.. 146K. a4.veškeráaktivaspořitelny.

Adrema:

n . výběrODUvi+ž

| p se,kněžské14iree'sfín"a

těběěěiřěté+í

zd. MetelkyřiprotiGrandhotelu.Grandhotelu.

X

že nejlepší jedině u fy

2.40. Koláry zSrerjeayJirásek
JE *OMednárkyze obratemvyřisj! u | Hradec Králové 136.

ZÁLOŽNÍÚVĚRNÍ ÚSTAV V HRADCIKRÁLOVÉ.
Filiálky: v PRAZE, čmákénet me v SEMILECH a TURNOVĚ,

Akciovýkapitál K 10,000.000-— Provádí polí, obchod:
Reservnífondca— K1,400,000— blady 2 níky vklsdn E 28 eu yené610. K82063 | dámě1 J n poklad.pouk.4 + dodnevybrání| a fake ©a směnek.——-"-,

DÍKŮVZDÁNÍ.
Za vzácné projevy soustrasti, za tak přečetné účastenetví, za dary květinové h poskytnutí

povozů při pohřbu našeho vroucně milovaného a nezapomenutelného otce, pana

VILÉKLA WALDEKA,
e. a k. nadporučíka m. sl., rytíře řádu Františka Jonefa atd.,

vzdáváme tímto, i ve jménu celého příbuzenstva

nejvřelejší díky.
Budeme vděčně vzpomínati všech milých a šlechetných přátel, kteří našemu drahému

zesnulému poslední poctu prokázali. »
"P

Frant. Waidek, Vilém Waldek,
majitel realit v Plotištích. ředitel panství v Kostelci n. O.

Dr.Emil Waldek,
c. a k, štábní námořní lékař v min. války.



> Příloha
Besídka.

Pantáta Macháčekovévojně 9
Bývalo to strachu před vojančinou! Kraj

ský úřad ustanovil, kolik rekratů každé
etví má dostavít a panvrohuí je pak svými
lidmi dal po vesnici vybírat. Koma vrchno
stenský úřad přál, mnohdy ani stavěti 8e ne
musel; nebylo-li věsk vyhnatí, tu ee vždy
odvodní komisae upozornila ne nějakou těles
nou neb duševní ohybu, pro kterou byl rekrut
uěkdy jiš prvním rokem vojny prost. Zato

pak některý eyn poddaného, byl-li otec jebo u
vrchnosti v nemilosti, až devětkrát musel jíti
k odvodu, o čemž na vlastní oči jsem se pře
evěděil.

V roce 1846 byl jsem dvacetiletý a mezi
těmi 72 rekraty, které panství Rychmbarské
odeslalo k odvodu do Chradimě. Zo všech
těch mladíků byli odvedeni pouzedvc: já z Pe
rálce a jakýsi Divoký z Chlumu. Ač nám dali
každéma baed 3 zl. na roku, velikou radost
nám nezpůsobili. Ioa, pokasili mí další van
drování, na které jsem se jako tovaryš kože
šnický tolik těšil.

R. 1847 dostavil jsem ee k 31. pěšíma
pluku hraběte Leiningeoa do Josefova, kdež
po osminedělním cvičení mne přidělili ke „krej
čovině.“ Brzy nato byli jame přeložení do Hradce
Králové.

Jedné podzimní neděle r. 1846, kdy nás
většina rozešla se na procházka, osval 6e v ka

alekaví spěchali domů. Když jsme v nádvoří
stáli pohotově, bylo nám eděleno, že jest nám
nestoapiti cestu do Vídně. O tom, co 80 do té
doby ve Vídni událo, ničebo jsme nevěděli. Záhy
ráno ubírali jsme se do Pardabic, odkud jsme
měli býti dále dopraveni dráhou. Nebyli jsme
sami; také roservisté ge cem dostavili, takže
zde bylo 1400 možů připraveno k odjezdo. Za
reservisty přišlo také moobo žen, některéi
e dětmi; jedny aby se rozloučily, jiné pak
chtěly muže své doprovázeti a žádaly důstoj
níky, aby jim to bylo dovoleno. Když výmluvy
a domlovy důstojníků nepomáhaly, slíbeno jim,
še pojedou8 sebou. Vojáci obsadili vozy a do

edního veleno nastoupiti ženám. Dáno zna
mení k odjezdu vlaku zvoncem, ozvala se parní
plšťala a nepřehledná řada vozů se hnala —
poslední vůz tohoto vlaku však stál nep hnatě.
Než to šeny spozorovaly, vlak s vojskem byl
jiš sa Pardubicemi. Pláč i proklínání ozvalo
00 s vozu, který byl syní otevřen a oklamané
šeny byly nuceny obírati se domů.

Ponévadě garda vojsku do Vídně vypra
vsenému zajala ubytovatele, nevešlo toto do
Vídně, nýbrž pod velením majora Wirtha couvlo
„ne míli cesty spět, očekávajíc další roskazy.

V noci přišel posel = vedl nás do Kor
neuborku, Edo jeme vsedli do tří lodí a pře
„plavili se do Klosternenborku. Tam nám bylo
vydáno vše, čeho k váléení třeba. Odtud jsme
„stonpali lesní stezkou do vrchu, kde nás jiš
„očekávalydvě aetniny granátníků a o těmi jste
tábli k Vídni.Vzabradě kofžete Švarcenberka
jeme nocovali.

Báno jeme šli v plné sbroji na koupi.
Gardistá nás vyzývali, abychom Bedali k nim,
my však die rozkazu s nimi řečí nezaváděli,
sdvořile odpovídali a šli po vyřízení koapě
domů. Po menáži byl nám adělen roskaz, že
G*BorálJelačič si Vídně dobade sám a proto
rakouské vojsko má všecko odstoupit.

Naše oddělení bylo poukázéno k ubyto
vání do Vídeňského Nového Města, kde jsme
saujali všecka prázdná místa nu nádraží a
v nejbližším jeho okolí. Nečistota < oděvu,
gvláště v prádle, zavinila, že jeme byli plni
obtížného hmyzu.

To jsme viděli také vlak, který přivesl
se Štyraka gardisty odzbrojené a vojakam pro
vázené. Kam byli vezoní, jeme se nedověděli.
Ye Vídeňském Novém Městě jsme satrvali af
do skončení vabouření ve Vídni, kam jsme
pak byli přeložení. Polní smuteční mši sa mi
mistra Latoura byli jsme ve Vídni přítomní.

Za 9 až 4 dny byli jeme v Ubrách. Další

pování bylo ném zamezeno od Uhrů Eením mosta (místo a čas nepamatoval). *
čedše do Prešpurku, byli jeme od tamních dam
vítáni máváním šátků. Zde sůstalí jsme do
Štědrého dne. Kdyš jsme na hod Boží vánoční
s Prešpurka vytáhli — mrzlo jen praštělo —
a nakuscestyodměstasedosjali,chtělijeme
se převlécído čistého prádla; to bylo do nás
otříleno.

Před Rábem stáli uberšt( kanonýří, kteří
do nás také třikrát vystřelili, avěak bez účinka.
Promásledovali jeme je. Před Sv. třemi Králi
byli jeme v Pešti. Tobo času byl Dunaj ga
mralý, še jej vojsko přešlo, amo i dělabylo po
zamrzlé řece převezena.

V Pešti jeme pobylí několik dol a na to
táhli do Šemnice, kde jeme obsadili doly, aby

chom Ubry sbovili ppěřitých prostředků. Zdebylo zajato asi 450 Uhbrů,kteří byli do Pešti
dopraveni.

Od Pešti obrátili jeme k Gydogyósi a u
vei Kápoloy svedli první větší potyčka s Ubry.
Zvítězivše, pronásledovali jsme povstalce plné
tři dny až k Debrecínu.

Od Debrecína jsme ustapovali zase k Pešti
jsouce od Uhrů tlačeci. Z Pešti jsme obrátili
ku Komárnu, kde jeme se rozložili. V ležení
u Komárna obdržel jsem k vyžeblení kalhoty
bojtmana knížete Rispvli, kalhoty ty však byly
ve švech plny bílého hmyzu.

U Komáros avedli jsme s Uhry opět po
tyčka. Odtud byli jsme vysláni do Budína
bránit pevnost; než jeme tam dorazili, Budín
byl v rukou Uhrů. Generál Hanzi, ví.a svou

orážku, sedl na soudek e prachem a zapálil
Jej pod aobou.Zpronevěry súčastnili se Italové.

Pevnost jsme vzali my a pak šli opět ke Ko
márnu. Zde však dne 3. erpna 1849 otrpěli
jsme velikou porážku, neboť všech 1600 mužů
od jednoho praporu bylo zajato. Zajatci byli
paceni pracovati na stavbě pevnůstky Acse.
V Komárně byli jeme vyplácení penězi, které
toto město vydalo; jinde neplatili.

Na donaav. Václava pevnost Komárno se
vzdala, my pak jeli do Prešpurku, kde jsem
zůstal v vemocaici v léčení až do Štědrého
dne. Odtad byl jsem poslán přes Dolní Ra
kousy do Lince, « Lince přes Budějovice, okolo

je do Jaroměře. Ta arci psal no již rok1650.
V Jaroměři jsem pobyl až do podzimku,

kdy jsme byli vysláni do Liberce proti Prusům.
Za měsíc Prusové couvli a my se navrátili do
Josefova. Hned na to jsme byli přeložení do
Chradimě.

Z Chrudimě nás vysílalo velitelství na
vesnice po exekocich. Já na př. byl celý měslo
v okresa Nasavreckém,zojmána v Dolním Bradle
a Bojanově, kde bylo mnoho splátek výkupu
robotního nezaplacených. V Bojanové jsem také
Pozpal jádna ze zábav tamní dospělé mládeže,
„Stinánt kohoata“.

V neděli odpoledne po pošehnání sešla ce
mládež aa prostramnou loukusa stodolou jed
noho etatka, kde byl uprostřed zaražen kolík
as 1%, lokte vysoký, a krátkou příčkou nahoře
a na tu sa nohy ovázán veliký kohont. Chasník,
který obtěl pokasit ge o zasáhnatí kohouta,
masel si dát zavázat oči, — stoje ke kohontu
obrácen ve vzdálenosti 20 kroků o sudo na
dno postaveného. Kdyš sesoadcové přesvědčili,
že zápasník nevidi, dali mu do raky dřevěnou
šavli a veleli otočiti ea třikrát kolem sudu.
Aby se mohl poněkud o směra přesvědčiti,
byl sud obrácen „špuntovnicí“ ko kohouta. Ta
obyčejně bleděli ti, kteří bru řídili, nepozoro=
vaně sadem pohnouti, aby zápasníka směr
směnili. Bylo to smíchu, vtipů, pokřikování,
zvláště když zápasník, maje vzdálenost odpo
čítanou, ns kohouta mířil a — do prázdna fal.

Za každou cestu mugal zápasník dáti más
piva, ktaré se společaě pilo. Tomu, kdo nej
větší oběť přinesl, obyčejně ulevili a šátek
přes oči poněkud volněji uvázali. Byl-li kobout
Šavlí zasažen, vedli vítěse 8 hudboa do ho
Bpsdy, kde ej účastníci ke kohoutu ještě ně
jakou ovci dali k večeří npraviti. Samo sebou
ae rosamí, že bylo vše již předem připraveno.
Taková zábava potrvala obyčejné dlonho do
noci.

Kašdý voják-ezokotor dostával z každého
vykázaného čísla denně 6 kr. Sajau. V Boja
nově, kde bylo 12 poplatníků vykázáno, dal

jineho ootavený 12krát 6 kr. a já šel do obcejné. , ,
Po měsíci byl jsem odvolán spět do Chro

dimě. Zde jsem se sesnámi: s dívkou, jiš jsem
si bned po propuštění od vojska na podsím
r. 1852 vzal za manželku.

Dle propouštěcího listu sloužil „kaprál
František Macháček“ do dne 31. října 1852 u
21. pěšlho pluku Ó roků 11 měsíců 18 dní.
Roku 1853 přesídlil do Chrasti, kde si zařídil
dílou kožešníckou, později také moačný obchod.
Když byl starší, ujalo se jeho pojmenování

sfantáta Macháček“ po celém městě. Pro jehovlidoost s vždy veselou mysl každý ho měl

.P.

*Zálžna v Hradei Králové
úrokujevklady4"/,až 4/9), dlevýpovědi.

Veškeré půjčky sa nejvýhodnějších podmínek.

Kulturní jiskry.
Volmomyšlenkářské orgány otrav

nými studnémi v Bakouskm. V česko
židovském „Rosvoji“ napesl dr. Lederer: „Vídeňský
tisk liberální svým protičeským štvaním, svým ne
ustálým jitřením národnostním pod zdánlivým ná
těrem flosemitismu poškozuje nejen českou věc,
nýbrš i židy. Neboť v rozvéšněných dobách ná
rodoostních trpí židé stejně jako ostatní občané,
ne-li více. Německo-liberální tisk vídeňský jest
neštěstím, je kletbou Rakouska, korrompuje sde
veřejný život a všecku politiku, znemožňoje uspo
řádání této říše na zdravých základech národavatní
a sociální spravedlnosti. Slovem: otravné studně
Rakouska |“ Myšlena je zde pověstná „Neue Freie
Presse“, blavof orgán „Volné myšlenky“ a „Yolné
školy.“ Tato „Neue Freie Presse“ je vysokou ško
lou pro českou pokrokářskou žurnalistiku, která
odtud čerpá svůj „světový názor“, blavně však svůj
„protiklerikalism.“ —Jest to orgán, do něhož psá
val také Masaryk.Kdykolise někdejednáo židy,
není nikdy potřeba čísti „Čas“, protože týž úslužně
přežvykoje vždy ty fráze, které jsou v „Nene F.
P.“ A že by „N. F. P.“ měla pouhý nátěr filose
mitismu, to přece jest vědománepravda; „N.F.P.“
Jest přece netoliko orgán volnomyšlenkářeký, ale
skrz naskrz židovský.

Vůněprotestantského klerikalismu.
Noviny přinesly zpráva o likvidaci „Tiskařského
a vydavatelského družstva Čes. Stráž v Kolíně“,
jehož předsedou jest evang farář Dušek, místo
předsedou evangelik Křička a členy představen
stva eyaogelíci dr. Zahálka a Mil. Kadeřávek.
Známo, jak hnala nebožka „Čes. Stráž“ vodu na
mlýn protikřestenských soc, demokratů a židů a
zároveň jak bezuzdnými lžemi tupila katoliky. Její
protikatolické výpady bývaly nejkřiklavějším, drzým
podváděním čtenářstva. Redaktoři „Čes. Biráže“,
střídali ee jako vojáci na vartě. Řádky „České
Stráže“ byly siláckým fackováním základních pra
videl českého pravopisu. Evangelický klerikalismas
štval nehorázně, nedal pokoje ani katolíkům nej
snášelivějším. — C. k. krajský soud vysývá všecky
věřitele, aby se přihlásili k likvidačnímu řízení;
ti chudáci 8e na rozdělení povinných peněz příliš
mnoho netěší. A přece ovangelicko-sgrární zemaní,
jichž jest na Kolfasku dost, mobli skomírající
lístek štědře založiti. Ovšem nyní mají piloájší
starosti s podporou „Cepu“ a „Venkova“; vždyť
tyto listy masarykovako-pokrokářekoukultura p
stojí se stejnou sdatnoutí.

Sociální demokraté proti„bokolu.“
„Rovnost“ napsala: „V „Sokole“ bývá apravidla
náčelníkem neb cvičitelem „nějaká veličina“, nči
tel, doktor neb jiný podobný „vašnosta.“ Není
tedy u Sokolstva ona vědomá vlastnost sebekásné,
sebeovládání a sebovýchovy, nýbrž zcela nademo
kratické, otrocké ehýbání hřbetu před osobami ne
jako representantygymnastickédovednosti—nýbrž
jako představiteli třídní povýšenopci. Jiaak tomu
jest v našich dělnických tělocvičnách. Ta není
„vrchoosti“ ani „vešuostů“, nýbrž všude rovný
8 rovným, stejného postavení třídaího.“ — „Sokol“
je tedy dle „Rovnosti“ sdrnžením otrockým, hřbety
brbícím a nedemokratickým. Budou representanti
„Sokola“ za tato slova napadati vásnivé Boc. de
mokraty? Poženou proti „Lassslovi“ tak jarým úto
kem jako proti „Orlům“? I kdepak! Pokrokářský
Sokol jde čile vpřed jen proti lidem mírným, po
kojným, kteří hrubých kopauců stejnou měrou ne
splácejí. Před acc. demokratickými fanatiky však
z kurážných rytířů se stávají zajíci. Zvláštní to
sokolská zmužilost.

Kde chce reformovati oboc.školu?
V Rakousku máme mimo různé reformní komitéty
také komitét pro reformu obecných škol. A včele“
tohoto komitétu jsou: dr. Scheu, dr. Goldscheid,
dr. Goldmann, dr. Jerásalem, dr. Hartvík, Schmiedi,
Kopetsky, Klammer, Enstejn a Speiser. Tedy 9
židů a jeden renegát. A do schůze tohoto komi
tétu chodí si pro rosum zástupcové českého ataké
arijského učitelatva.

Staročeské léčení. Mastna hojenínážchy.
Recipe. 2 loty dřevěného oleje. 4 loty benátského
mýdla, 1 lot bílého vosku rozposť na novém ren
dlíku, míchej to novou vařečkou, potom do toho
přidej atříbrného bílého klejtn za 1 kr. a Balas
remenium za 19 kr. dobře ntřeného rozmíchej a
schovej k potřebě, k tomu také lotový trank uží
vati mueiš. — Mast výborná proti svrabu. Recipe.
Semen Sabatili za 6 kr., modrého nickamínku sa
2 kr., to usnš a dobře utluč, smíchej « novým
rozpoštěným máslem; chceš-li mít ostřejší, přidej
sa 2 kr. reformýru dobře utřeného. — Recepíprok
Habu. Vesmi 1 lot myrry, -sa trojník kfidy, za 1
kr. hořčice, to dobře utlně, potom zvař 2 žejdlíky
silného octa vinného a když 90 vaří, větev s hrn
kem na mísu asypej ty prášky do toho octa, dobře
míchej, potom kde člakem poraten jest na ruce
neb noze, maž teplým, co můžeš vydržet třikrát
zaden. —Reopi pro Pruce neb nose.
Vezmi 4 loty lerandulového květu, sa trojmíkkřídy,
utloč s v šejdiíku silného octa nechej zvařit ut



se na 2 prsty uvře, potom tím teplým maž, kde
tě píchá.— Timktera výbornápro vyčištěníkrve,
Jaludku +1pro ošeliké nemoci. Vezmi 1 lot anjeliky,
1 kořen rebarbory, 1 kořea nedvědiny, 2 loty lou
pené kůry pomorančové, 2 loty bílé skořice, 3 loty
aloe, to vše skrájej a stlnč na drobno, nalej na to
2žejdlíky sprosté kořalky, dobře zalatiruj ve skle
nici, aby z toho pára nešle, nech státi za teplém
mlatě, potom můteš too užívati jednu neb půl
druhé ižíce dle silné nátury. — Recept proti bo
lesti očí. Vezmi bílý nickamínek za 1 kr., tem ne
chej močiti 24 hodin u vodě tekuté, a když spet
Jdeš, omoč v tom roucbu a tou oči j, ale
zamhouřené, tek dlouho, až zdráv budeš. — Jak

se francousejeje mají, neb zlá nemoc. R.Sprostékořavky sa 1 kr.,dej do ní sto kapek Balvostru
s ns Špička nože merkurinu dobře utřenébo, to
obarvíš rebarborou, a kde ta rána je, pomasuj
pérem slepičím dvakrát zu den a zhojíš se. —
Kdyby zlá nemoc v nose byla, vesmi pár lístů
pryslového tabáku a kůra sassafras, to usušíc
zetři spolu drobně v hmožšdíři,učiň s toho tabák,
a když s tou napsanoo vodičkou pomažeň, (kdyby
zlá nemoc v nose byla) tehdy za chvilku ten tabák
čňupej. aby se to vysušilo. P. e. — Recept proti
Škržavkám. R. Habakukový a peltramový olej kaž
dého sa 2 kr., maž tím život dítěti, táž starému
proti větrům užitečné. Item proti škrkavkám: Vezmi
za 3 kr. rtuti, pár proutků pejřavky, tu skrájej a
dej do '/„ žejdlíka vody, nech to vařit a pij teplé
na lačný život. .

Redaktor „Záře“debatuje s pou
chovským farářem „© kultur

ním nebezpečí klerikalismu.““
(Dokoně). Myšlenkový chod přednášky páně

Srbovy byl asi tento: Původní člověk byl zvíře
cího ráru s ponenáblu se vyvíjel. Z přirozené
enahy poznati sebe a okolí s jeho zjevy i emrt
přišel na myšlenku o duši, nesmrtelnosti, o Bohu
a vytvořil gi náboženství, k němuž se brto jako
cisopaaník přidražil klerikalism, jenž snačí du
chovní a tělesné násilí a jeví se ve všech společ
nostech náboženských, nejvíc v katolické církvi.
Protestanté byli prý snášelivějšími nábožensky než
katolíci. Náboženství nesakládá se na rozomovém
přesvědčení, ale na věření: čím jsou lidé hloupější,
tím víc věří, a čím jsou vzdělsnější, tím méně
mají náboženství. Kristovy ideály jsou neuskoteč
nitelny, zvláště nauka o neodpírání slému, o ne
zabíjení, o chudobě či nemajetku. Prvotná církev
nechtěla nutit k náboženství. Zvláště její svafé
otcové a biskupové,Tertullisn a Laktanc prý psali
v tom smyslu, že si každý náboženství dobrovolná
vybrati může a nemá býti k něma donucován ná
silně. Inkvisitoři zabíjeli ve středověku celé deseti
tisíce lidí jinak věřícíchneš církev kásale. Římská
stará říše byla nábožensky snášelivá: též Diokle
cian nebyl tak zlý, jak 80 o něm plše.
1. Konstantin byl politikem: proto dal křesťa
eům svobodu a ač žil v pohsnství až do smrti —
před níž prý byl „zaopatřen“, fokl p. Srba do
slovně— přece byl vyblášen za blahoslavenéhoa
u atka jeho Heléna za svatou.

Staropohanské pověsti a elavnosti jsou pod
kladem křesťenských. To prý uznávají i pravověrní
katol. teologové. Řečník smiňuje se o mateřství
Marie Panny; státní zástapce napomíná a žádá,
aby se tak nemlavilo. Někteří sv. oteové prý ne
usnávají Trojici a Bohorodička, kterou vlastně
Cyrill proti Neatorovi v církvi zavedli. Papežství
se odvozuje 1 Fokasova přisnání, še biskup římský
je prvním biskupem.
- © Řečník mluví o Mobamedoví, buddhismu s o
Uathrovi a „našem“ Husovi, který prý učil, aby
si v Bobli každý, co tam při čtení najde, za víra
položil. Papežaká neomylnost a index knih saká
zaných a Špatol papežové a různé opisy papežské
prý na index dané, Albigenští, Hugenoti, mravní
a bmotaý úpadek národů katolických, rozpor mezi
vědou a věrou — svláště stvoření světa, pohyb
země, Koperník a Galilei — jsou dlouho vítaným
předmětem rozpravy p. Srbovy. Na konec snaší
se řečník vše sbrnouti v jedno, zdůrazňuje, že
sociální demokracie považuje náboženství za, věc
soukromou, že chce odlaku státu od církve, že

„savrbuje klerikální všeliké oásilí, že ae liší od
cirkve svým programemnárodobospodářakým, jenž
choe doly a jim podobné podniky zesocialisovat,
čili učinit jakýmsi kollektivním majetkem pracu
jívích, a pak že všichni budou míti dostatek.

Ke slovu hlásil se farář Fil. Jan Konečný,
jenž mluvil asi v těchto rysech: Podkladem theorie
socialistického názoru jest materialist.cký systém
o vývoji človéka ze zvířete a Čirý athojsm, jenš

„zamítá osobolho Boha Stvořitele, jenž člověka ná
botenatví dal způvobem přirozeným i nadpřiroze
ným. Ukažte nám, kde máte přechodní ivary vy
bejeného člověka ze zvířete? Měli byste jich míti
ne sta, ale tisice, tak sbychom na nich od jednoho
ko druhému mehli jasně stopovati ponenáhiý vývoj
zvífete k dnešnímu člověku, jako to na př. můžeme
Btopovati při vývoji květu nebo rostliny vyvíjejí
„cích 80 m malých počátků až k úpiné své doko
nalosti. Vaš hlavní učenec, jenž nejvíc rozšířil
Smýslouku přírodovědecky nedokázanou (že člověk
se vyvinul ze zvířete bez Stvofitele-Boha), prof.
Hashel, usvédčsu byl odborníky přírodovědeckými
ve fysice (Cbvelsonem), v butinice (Reinkem),

v chemii Tbomsonem, Hisem, Wigaadem z pra

obyčejnýchpadělkův a podvodů „vědeckých“,jeu nás zvláště vytkli dárasně valy. .
Babáka Dr.Rádl,takžecelý avášbez
bošecký systém o zvířeti-člověku jest vědeckou
bajkou. Jste tedy ve věcí nejdůlešitější, o niž je
dině svou besbožeckou theorii socialistickou opí
ráte, bez opory a visite ve vzdachu. Dům bez
solidních záklsdů padne — časem | vy
a váš celý systém, jako padl Hůckel a jeho ne
vědecký system.

Daří-li se vám socialistům v přírodovědě
Špatně, daří se' vám tím hůře u víře čili v nábo
ženství, jež slovy uecháváto jako věc privátní, ale
fakty rošíte, takže i zde jste ve vzduchu a nemáte
žádného podkladu. Jaké máte náboženství, když
vyznáváte ústy svých předáků-zakladatelů, na př.
Bebla, že v oboru náboženském epějete k athe
ismu? Kdy. uplráte (letos po vánocích 23. ledna)
v „Záři“ vlastně existenci Boží, plžíce, že prý
„kdesi jakýsi bůh pravil: Nepokradeš“, nebo když
ve „Východočeském Obroru“ se dne 14. dubna
r. 1910, posmívajíce se agrárníkům a jich nábo
ženství, píšete, že dokud „nevyloučí pojmy nad
přirozena, svatých či boha“, budou pořád klerikál
ními — a to že jste "učinili jíž dávno a jedině
vy socialisté, jelikož jste tam, „kde mysl naše
nenechá se ukolébati mystickými báchorkami a
biblickými legendami“ a kdy ae radujete (ve zprávě
Ze Žamberka), že Dr. Erben z Hořic vyvrátil na
přednášce „klerikální pohádku o stvoření světa a
člověka Bohem“ atd. a kde s Volteirem tvrdíte,
že „člověk stvořil si Boha sám“, alu že nebyl od
Boha stvořen! Jaké máte náboženství, když vám
v něm schází osobní Bůh, nesmrtelná duše, věčnost,
svobodná vůle a kdyš specielně vy, p. redaktore,
uveřejnil jste letos ve sv. týdnu Macharovu po
tupnou báseň „Golgotha“, ve které necháváte
umírati Krista, Bohočlověka ve společnosti po
šklebujícího se ďábla, což jest nejošklivější blas
femie a naprosté popření Kristova božství!

Vaše náboženství je prázdný fatrál bez ob
sahu: nesnáte Boba, neznáte Krista, neznáte Božího
zjevení — znáte jen své nevěrecké výmysly, jež
přiodíváte pláštíkem „náboženství“. N ravda,
že náboženství se daří, kde jest přítmí duševní a
bída neb nevzdělanost: lidé duševně i hmotně bo
hatí čili vzdělanci, boháči a učenci všech století
nejpřednější hlásili se k Bohu a Jeho zjevenémn
náboženství. Řečotk dí, že nelse vyvraceti všech

onylův a nesprávností 4 Srbových, poněvadž byto trvalo aspoň tak dlouho, jak dlouho mluvil
p. redaktor „Záře“; proto vytkl jen něktěré omyly
nejkřiklavější.

Upozorňuje tedy p. protiřečníka, fe Laktane
a Tortullisn nejsou ani „svatými“ ani církevními
učiteli, nýbrž jen dobrými spisovatelí starodobými
a že Tertullian byl dokonce haeretikem a a církví
se rozešel. Žádá zevrubný citát = jejich děl, a
ukasoje citáty z Tertuliisna, že přísný Tertullian
oemoh! nikdy vyřknouti nepravdy: „Každý vyber
oi své náboženství“, jelikož Tertullisu bojoval proti
fimsko-pohanskému náboženství- a hájil výločnéjen
pravdivosti křesťanského náboženství,

Řečník připouští, še inkvisice církevní, ač
dobře míněná a jistě také Často prospěšná vo
věcech náboženských, ba i natná — když se do
víry atrkaly nepravdivé baerese — ovšem též vy
kasuje stinné stránky, jichž naprosto není třeba
upírat, které se všsk nemají nepravdivě a nevě
(decky přebáušt. V kašdé lidaké společnosti ba i
'v životě fjednotlivcové vyskytnjí se chyby i při
nejlepší vůli. Zatratíme proto společnost lidskou
a Samy sobe? A když ne, proč tedy šmabem od
Susovati inkvisici? Ř-čuík ukazuje, jak papetové
nařizovali poučovat a mírně jednat s lidmi inkvj

"eicí vyslýchanými a jak dlouho vapířali se přísné
státní inkvisici španělské. Řečník vykládá Lloren
tovy lži a bepravdy o inkvisici církevní a špa
nělské a odporučuje soc. dem. řečníku studiam
opisu Hefelova a Gamsova, kteří archiválně osvěd
čili Llorenta, že „10,000“ popravených jest neoby
čejně plehnáno a nepravdivo. Řečník ukazuje, že
pražský redaktor „Záře“ nerozumí papežské ne
omylnosti, když myslí, že papežská kniha nob
domněnka nemůže příjíti na index, resp. nemůže
býti nábožensky chybna. Sosobní ačeností
jakož i s jeho bříšností neb svatost nemá dřední

neoayinoslA.č Skolik 4 bi Vboepravda, žen papežů bylo chybných,
ale zdaž sta jiných nebylootnostoých? Řečalk se
táže, který papež vyslovil jako theolog mínění, jež
bylo censnrováno nebo vydal knihu, jež jest na
indexa? Kdyš pražský socialistický referent ne
může si ihned vzpomenouti, pomáhá mo farář
Konečný a omlouvá ho, še takových věcí jakožto
laik neví, ale pak ať o nich mluví opatrně. —

Dále vykládá far. Konečný, žv nomí rosporu
skutečného mezi věrou a vědou vustvoření světa
„" dosti dnech“. Vykládá, že Koperaikův apis 80
Jet na index nopřišel, až ho tam vlastně zatáhl
Galilei svými vědecky toho čeen pedokásanými
theoriemi « jmi hádkami v nich, a dei
pak byl epie Kopernikův jsko „egregius= výborný“,
Papaži druhdy věnovaný a jím přijatý, jemne tak
dleuho na iadex dán, „až by pooprávem byl“ Po
vidačky o Galileim vyvrací far, Konečný dle nej
novějších badání Můlilerových a upozorňuje na svůj
nedávný spisek „Galileo Galilei a jeho epoř
s elrkví.“ Z výkladů těchto viděti, jak p. Srba

přestřeloval a nedoatřeloval; ať 00 tedy proti
těmto výtkám zatím brání.

„ PenSrbahledív dlouhéodpovědiobhájíti

všecko svoje tvrsenís vYvráNtÍvÝbkYDá farářovy.OLaktanci a Tertullianoví tvrdí, že byli„biskupy“
a kdyš ce právě elrktovaími otei“, tedy
věblasnými episovateli a na dalším prý nezáleží.
Dílo Laktancovo, Indo jaje, fe ci asi každý
může nám voliti náboženství jaké chce, p. Srba
neuvádí, alo cituje z něměioypřelošený citát s Ter

tullisna a přisnáváse, že vé neumía v originále přesvěděiti se nemohl, alei tak má prý
aspoň tolik pravdy jako p. farář, jenž « latinského
originálu citoval a od p. Srby týš pramen žádal.

Pan farář u | referenta, še Tertulian
a Laktane ujkdy biskapy nebyli. Red. „Záte“ se

vyrlouvá, žo to tak četi ve „Slovaíku“ Pam far.ce zevrubný citát s Tertullinůs a p. Srba po
dává mu lístek, na němě je oreden nápis díla a
hlava (Apol. V. 2.), ale sporný citát chybí a p. red.
„Záře" přisnává, žo to má přeloženo z němělny.
Mnozí soudrazi stávají se mepokojnými, vyrušují
p. faráře v odpovědí, tleskají bouřlivě rozličným

vtipům a šlágrám P Srborým, Jeně bledí „aspoňtolik pravdy míti, kolikmé p. farář“, i kdyá so
rigináju dokázati svých tvrzení nemůže. Nejvíce
líbí Be p. Srbovi, že p. farář „několik darebáků“
mesi papeži připustil, a inkvisiceve všem nechvá
lil ani neomlonval, Ve „Sv. Vojtěchu“ nebo ve
„Sr. Bonifácí“ bylo prý to jinak.

Pen farář odpovídá: Ve „Sv. Vojtěchu“ ne
dylo o tom nic. Srba hledá a nachází, že
v dabnovém čísle „St. Bonifaoiusblatu“ bylo prý
to jaksi tuso slabě vytčeno a hodné omlonváno.

Far. Konečný praví, že aator člániku scela
eprávně přiznal barvu a že nezatajoval ničeho a
že zcela správně zdůrazňoval, abychom naty u
dálosti pohlíželi ne dle nynějších, ale dle tehdej
ších právních řádů.

P. Srba trvá na svém, soudrasi mu tleskají,
a věc je odbyta. Nejvíc překvapuje p. Srba, že
far. Konečný, redaktor „Sv. Vojtěcha vyznal, že
neužnává papože ve všem neomylným, co řekne
nebo napíše, | kdyby to o náboženství bylo. To
prý mají asi nání redaktoři „Sv. Vojtěcha“ jakém
privilegium, jehož ostatní věřící nemají. P. farář
odpovídá: Nesegměžňovat mne, neznáte-li věci, o
níž jde! Kdy jest papež neomylným a kdy není,
oebudu vám zde vykládati. Pravím jen: Kdepa
peži nemusím věřiti neomylně já, nemusejí mu vě
řiti také ostatní katolíci, a kde papeži neomylně
ušícímu větí ostatní katolíci, věřím tóž já, ale
tomu vy nerozumíte. Nechme toho!

Pan redaktor „Záťe“ vykládá o náboženství
a porídá,že Bobem můšebýti třebas ipříroda,
že flosof>vé, popírající Boha, vyznávají nábožen
ství a že tedy socialisté, i když snad osobaího
Boba v křesťanském smyslo neznají, přece nábo
ženství mají a každý dle svého ai jej utvářejí,
včemž jim nikým nemá býti bránéno. Ve Bkolách
obecnýchprý se uči o stvořenísvětav Šestidnech
do slova“ s ne reformné, jak top. farář vykládá.

Moot! soudruzi dávají p. Srbovi svučně za pravdu.
Pan farář odpovídá: Biblická dějeprava se

má oykládati joby; nic vlo 0 stvoření světa
stanoveno není, než žeBah jest jeho stvořitelem.
Jak se to dálo a kolik „tislc let“ <rvalo, víra De
učí. Koěsdětem ve Ško:e vykládá, jak se správě
biblické církevně rozuměti má. Přečtěte ai spis
"dra Musila„Od atvořemído potopy“—tam to vše

jeaně máte vyloženo. Pam Srba ujišťaje,de ctísta.
„© Vtom hlásí se oslovo p. Valtera se Slatiny,

předseda katol. o: ce, avolá důrasně: Když
Krista otíte, proč bo nechalumirati vespo
lečnoati dábla s proč jste paali, že uvěříte v Jeho
božství, aš po drahé vstane « mrtvých? Upíráte
Kristu Božství a zemftáte všecko zjovené nábo
Šenství, zaměňujíce jej za vdetijaké domněnky. To
je nevěra v Boha a ne náboženství. Vyložte m

Mkáte „Slunce vychází a Slunce zapadá“
oužlivý odpor, volání, smích zavzní sálem, vněmě

četní s.adruzi stávají se podrážděnými. Pan red.
Brba nechce odporěděti p. Valterori. Farář Ko
nečný poukazuje na divné chování některých sou
drahů, znemožňajících katolikům klidně mluviti;
upozorňuje, jak tiše a odvályhodaěse chovají tito,
kdyš mluví p.Srba. Předeednicevoap. red. „Záte“
chovají se dobře. Dékuje jim sa to, svláště pp.
Fidlerovi a Dostálovi. Na důkaz nevěry socialisti
cké předčítá p. farář ze socialistického „Východo
českého Obzoru“, v místě hojně čteného, zcela
nevěrecký výpad na feny liborálních agrárolků,
jimž se vytýká posměšně, že mají doma novikusné
Panenky Marie, sv. Anny, Václavy, Jiří atd. Řeb
nik. roshlédne te po sténách sálu socialistického
a poukazuje na dva obrazy made dveřmi. vialcí
a znázortující dva předáky socialistické. „Koho
Pak, vy socialisté, tamhle máte nade dvařmi, še
se obrazům: žen posmíráte?“ — „Te
jsou naši Kristoré“, svolal v šálo jakýsi socialista.

„Děkaji sa přisnámí“,svolal pamfarář, „tim
Jste p.Srbovi nejlíp nkázali, jelké máto doopravdy
náboženství a jak ctíto Krisla.“ © -.

„Bravo“ volali křesť.sooiálové, přidávajíce:
„Teď jste ae přisnali. Tak je tv" =
7 Pan red. Brba hledí s p. předsedou ucblá

choliti nepokojné, omlouvá je nervy
£dlouhé debaty. Pan Fidler dává návrh na konec
vobůse. Vátohni sonblnasí. P. far. je celirem povděčea



této sehůzí a myulí,še bychom se mohli opět jedsou

kurel Pan redaktorSrbařada e ochotav
umysla,načežp.DostálDůtvojepeemanioýmdoslovem sakončaje schází, ktorá “. ,
jek klidoč začala.

PLATEASC MohouPO
NAŠÍ

Hospodářská hlídka.
Utéšenů svépomeckatolického rel

mletra. V Domanině u Bzence na Moravé byla
pořádána schůse spolkem katol. rolnictva v neděli
17. dubna. Navštívena byla velmi četoě. Místaost
obeeniho hostince byla přímo nabita. Schůsi za
hájil e řídil místal pan starosta. O olázkéch rol
mických a pronájmu velkostatku domanípského
mlovil posl. Šamalík a o účelu epolku, sněmov
ních prasích a postupu poslanců promlavil posl.
Bartoň, Obě řeči s nadšením vyslechnuly, potle
ekom odměněny a důvěra našim poslancům zá
všeobecného soublasu paBem starostou vyslovons,
Velkostatek domanínský dostane se do rukou na
šeho rolmictva. — Tak zachraňají půda pro český
id poslancikatoličtí. Zato však agrároí poslanec

dr. Nelhaba misto rozšíření České půdy prodal
svůj velkostatek německé židovoe,

Važmo s) svého. Naše mlókároy dodá
ají máslo a aýr všem pošadavkům i nejmlevěj
Ich jazýčků vyhovující. Na př. „palonínský“ sýr

jest pravou labůdkou. Některé uladovoy vyrábějí
výtečnou sladovou kávu, jež vyrovuá Be nejlepší
mu výrobku cizozemekéma. A přece tyto a mnohé
jioé výrobky oemají tskového odbytu, jak toho
saslubují. Proč? Naše hospodynědosud neumějí sj
vážit svého, domulvají 86, že cizí je lepší, a vý
robci domácí zase nepochopili moca vliv reklamy
a insertu. Či myslite, če tí cizáci inserají houfné
a stále Ly své ovesné mončky. nábražky, sýry
atd. s poubé lásky k českým novinám? To to!
Inserují proto, še tím zajišťují sí ohromný odbyt,

cizí konkurence.
Které plemene má nejlepší dojkyt

U nás rozšířen jest náhled, že některá plemena,
jako skot bolaadský, uldenburský a j. mají nej
lopěl dojky. Aby se sjiatilo, kolik pravdy na těchto
násorecb, učiněny pokusy mlékařské v pokusné
stanici Minesuty, řízené prof. Haeckorem a tu do
kázáno, že každé plemeno má dobré a dpatně
dojky a že rosdíl mezi nejlepšími dojkami růz
ných plemen daleko je nepatrnější než rozdil
mezi špatnými a dobrými dojkami téhož plemene.
Dále pokusy těmi dokázkeo, že jenom nejlepší
dojky zaplstí píci, kdežto špatoé dojky ani £ po
lovice nezaplatí pící. Co s tobo plyne? Že so
nemáme pschtit po cisích, na poměry naše ne
styklých plemenech, byt dobře zaplacená reklama
sebe více otvájila „zámračné“krávy Báb-ví jaké,
nýbrží z domácího plemeno vybírati k plemenitbé
nejlepší dojnice a ty pečlivýmchovemzuáleobtiti.

Má-li hodvábnletví u más badomc
most? Před lety bylyučiněnydosti nákladné po
kusy očiviti u nás nedvábnictví a tím svýšiti bla
hobyt lidu. Pokus nezdaři se. Naše podnebí ne
Bvědčí moruši a povětrnvst nestálá vědy ohrožaje
oboulostivé ony stromy a tím i hedvábnictví sne
mošňuje. V Rosku nábodou poznali, že bonrec
morušový dá 8e chovati také na kostivelu (Sym
phytum, Schwarswarxel), jenž u nás všude roste.
Na základě toboto objevu rozkvétá v Ruska hed
vábnictví, ba přeneseno bylo i do Norvéčeka,
Švédska a Dánska. Také Prusko činí náběh, uči
niti hedvábnictrí výnosným odvětvím hospodář
ským. Spad by u nás měly 86 obcoviti pokusy na
základě objevů ruských a zkusiti, zdaž chov bourců
na amíněném kostivala (Symphytam) by se ne
vyplácel. Možná, že by mnohá krajina nyní hladem
ohrožená nabyla tím nových zřídel obatojpého bla
bobytu, neboť kostival je u nás všude obecný.

Kopřivy vwdráhošuletví. Sušené kopřivy jsou výborným přídavkem do krmiva, jímž
chceme drůbež vykrmiti. Sušené listy, semeno i
ostato( Části nozoela zdřevěnělé na prášek vytlu
čené, smíšené a moukou žitaou, otrabami, promí
chané pomyjemi a v těstovitoa hmotu promíseLé

post! výbornékrmivo zejménapro drůbež, jišáme vytučniti. Z těsta naválíme pudlí, jimiž
drůbeř buď krmíme, anebo rosdrobené hásíme na
sob. K tomu denně třikráte se sype oves, v menších
ovšem dávkách. Zdravá zvířata do tří neděl úplná
jsou vytučněna, mají velmi křebonnké, jemné maso
dhutné vejlepěí jakosti.

Laelný prorok povětrnosti. Vrazme
do zdi obyčejný hřebík, přívašme k němu krátkou
piť, obtíženou na konci nokolika péry kařími neb
busími a tnžkon meb barvou pos kem do
sabují ona péra. Bití-i be deštivé počasí, klesne
tente prorok pod onu čáru, pohoda-lí se bliží, opět
te zvedne, a Sice oznamuje směnu počasí 6—12
bodin napřed. Rozami se, že vyvěšíme prorola za
jasná, teplé pohody. :

Novařme jídel v nových hrmeick.
Napřed v nicb porařme osolenou vodu. Emailové
abeží psapláme napřed louhorou vodou, kterou
nechme v hrací po několik hodin státi.

Agrárnici si dělali = lidu blázna.
„Selské Hlasy“ píší: „Co to bylo křiku, když
+ Hňské radě se projedsávaly rak ousko-srbské ob
chodní amlonvy! Agrárníci s plných, dobře krme
ných brdel křičeli: Klerikálové chtějí úplod zni
čiti roloietvo! Hlasovali pro rakousko-srbakov ob
cbodoí smlouvu! — Dnes mlčí agrární tisk jako
sařesaný! Rekousko-srbská obchodní smlouva trvá
— a cena dobytka stále stoupá — místo co by
měla dle předpovědi agrárních tiskovin klesati
Dobytek je čím dál dražší | Říkali jsme to otevřeně,
že rakousko-srbaká smlouva nemá ne ceny samé
nejmenšího vlivu! Nevěřilo se nám! Naše, srov
vávejte, rolníci, ceoy dobytka tehdy a nyní! Zu
trvání rakousko-srbaké smlouvy dobytek v ceně
své velmi stoupl! To znamená, že agrárníci lid
r.Jnický sprostě balamatili a-do škod baalil Tvr
sen!, že přijetím rakouako-srbské smloavy bude
dobytek lacinější, přimělo mnohé, še dobytek vy
prodali rychle za ceny níské, jen aby neprodělali

stoupl! Rolalotvo nese škoda a kdo ho do ní při
vediř“

B. Melichar,
datelství, antikvariát

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knib

Velkýseznam pošle se na
poládání sdarma a franko.

Sociální besídka.
Bídné poměry dělnictva pod patronů

tem protikatolických kruhů. Prostějovský
soc. dem. „Hlas lida“ bije velice statečné da
kněží, co zatím dělnictvo z jeho okolí trpí ve
likoa bída pro nemírnou ziekochtivost nekře
stanských zaměstnavatelů. Vůdcům soc. demo
kratického dělnictva daří se znamenitě, slo
dělnictvo udřené jen živoří. V Prostějově a c
kolí tisí:e krejčovského dělnintva pracují v ži
dovských továrnách. Dělnicím platí se taková
wada, jaká se jim vyplácela před 15 lety. A
přece za tu dobu cena potraviu se téměř zdvoj
násobila, Od oxfordové košile dlouhé 80 ař do
100 centinsetrů platí se 12 haléřů. Tacet těchto
košíl se prodává od 13 K až do K 26. —
K tomu ovšem čičky 8i musí koapiti niti se
svého špatného výdělku. — Chlapecké košile
dlouhé od 65 em až postapně do 80 cm platí
se po 10 baléřich. Tucet těchto košii dle kva
Jity stojí od 9do Ib K. — Košile s kapsami
(svané turistky), dlonbé od 80 až do 100 cm
platí se po 16 haléřích. Tacet těch košil
stojí od 18 až do 80 koran. — Košile zefirové,
dlouhé od 80 až do 100 om platí 88 od jedné
20 baléřů. Taoet těchto stojí od 34 K do 30 K.
—. Košile jemné, satinové, svláštní límce

(ráznoborernéh platí se od jedné 36 haléřů.acet stojí od 36 do 50 K. — Spodní kalboty,
dlouhé od 105do 110cm (různobarevné). Platí
8e od ošiti jedaobo kusu6 halóřů. Tacet těchto

s franoousským limoem, dloahé od 100 do 11
ctu. Plati ae 16 haléřů. Tucet stoji od 18 do
24 koran. — Spodní kalboty (jiný drah), od
100 do 110 om. Platí ae 18 baléřů. Tacet stojí
od 18 do 26 K. — Mužské kalhoty cajkové od
zhotovení! 18 aš 24 haléřů, Tacet stojí 20 až
40 K. — Choe-ll šička ahotoviti 10 kusů košil
denné — mnsí začíti Časně z rána a astano až
pozdě v noci; neúmurně bez přestání musí se

dětí a stroje, a domácí ji ještě masí pomoci
Mimo to, co promeškají času, když ze vzdá
lenosti oškolika bodin odvádějí práci! —
A s00. demokraté, kteří mají ve savéorgani
Baci většinu zuboženéno dělniotva, chovají se
k židovským prácedártům s nápadnoa galant
ností. Raději epouštěí příval hrozných slov
proti kněžím, z kterých pro soc. dem. vůdce
Dio nekooká. R. 1907sice vyvolali rudí vůd
cové v Prostějově stávku, ale ta se elavně
prohrála; čí vinou, to vepovědí ti, kteří v ny

nějšídělnickékrisi o nvají k židovskýmanměstnavatelům sodšelivost nejjemnější. —
Sděluje se nám, že podopné, ba leckdy ještě
mizernější imsda vyplácena šičkém od králo
véhradeckých židů. Kolíkrát obohá dělnice
k tomu všemu pro malou chybu (jsko pro ne
správné složoní košile) byla hnána zpět do
svého domova, vzdáleného až hodina cesty.
Perně, hoř:e zasloužené živobytí. A soudrazi ?

Jak se hospodaří v odborových orga
nisacích sec. demokratických, vypravoje 4.
číslo „Proletáře“: „Bývalý výbor skupiny sta
vebulků Praha-[., mezi nimiž byl I soudr. Hof
mann z Prahy, jenž nyní v posledních duech
pokoušel se v Brač dostati do rakou skopínu
stavebníků v Brně, když byli vyloučeni, ne
odvedli knihu protokoloí, knihu 0 zápisu vy
daných známek, místo níž dle podané žaloby
nalezena kniba falšovaná s vytrhanými listy,
dále neodvedlí kníhu adresáře všech platebních
míst a skupin (kterou mobli opotřebiti k ro
zesllání štvavých letáků a k další agitaci pro
separatistickou orgaa'saci stavebníků) a seznam
knihovní. Koihy tyto jsou od oněch soudruhů
vymáhány soudně. Vedle toho zadrženo 21 928 K
33 b jmění místního fondu, jenž koncem června
1909 obnášel 23.607 K 18 h, neprávem bylo
vyplaceno na podporách 238 K, neprávem vy
placeno různých účtů 578 K 54b, soudr. Dvo
řákovivyplaceno neprávem 780 k, soudr. Dvo
řák přijal a do knihy pokladní nezanesl 1239K
34 b, dále přijatých a nezanesených 90 K 17h.
Na soudr. Dvořáka podáno trestní oznámení
pro spronověru. Rovnéž i ostatní členové býva
lého výboru skupiny — nyní samí separatisté
— žalováni, ale nabídli vyrovnání. O tomto
jednáno jna valné hromadě zmíněné skapiny
6. března 1910ja usueseno, že ua emír se při
stoupí, pakli žalovaní navrátí celý inventář a
knihovnu a dále vrátí-li: z fondu ochranného,
jeně činí 18.410 K, jdvě třetiny čili 12.272 K,
neprávem Janáčkovi vyplacených 500 K, ne
právem Hofmannovi vyplacených 119 K, ne
právem Dvořákovi vyplacených 720 K, ueprá
vem sadržený podíl Lidového paláce 200 K a
neprávem Dělnické tiskárně vyplacený účet
70 K, celkem 18.981 K.“ — Proletáři všech
zemi, platte a platte!

Dobrá pověst
pardubické FRANCKOVKY

s kávovým mlýnkem,
jskož i její všeobecná obliba odůvodňují se vý

tečnou jakosti výrobků firmyJindř. Francka synové
. w Pardabicich.

Doporučajeme tento domácí výrobek co nejvřeleji.

Mřestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupské knhtistéra.

eskoslovanská záložna VDraze
Spálená ul. ©. 9.

přijímá
vklady na 4'/,9/,úrok bezvýpovědí,

„ 4% „ 830denní výpovědí,
„ 439, „ a60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky sa výbodnýchpodminek,prodává u kupuje s

oenné papíry. Z veokovamóžhočiniti
vklady s Řisty pošt. spořitelny, které
zašlou se ua požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen. <

BRENBEů



Doporučujeme

Pohovky
všech drahů od nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné t. sv. spací, dále křesla kožená, zvlášť

umělecky provedená (bez konkurence).

Soubory
všech drubů a slohů. Hto+t+H

Matrace
pérové, dále třídílné žíněné, afrikové z dřevité vlny.

Slamníky
H+Hu prošívané,trvanlivé.H+

Rolety
patentní, samočinné, ss afšiskami, rolety hladkáobyčejn
Veškeré věci se zárukou přesněfemesině provedené.

" Oeny velice mírné,
Písemné objednávky se pečlivě a správně vyřídí.

Jos, Thoř, Hradec Král.
KAS) XČSD X G8DXC8BXG83 X

žJan Horák,
i soukenník
X

HH4hrttM

v Rychnově nad Kněžnou »t
zasílá na požádání vždy MK

dle roční salsemy kollokel
nejnovějších druhů pravých

č vlněnýchlátek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

a zemských.
Četné uxmámí zvláště z kruhů vele

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
y sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

$ dobu více než třicoiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Welejemnelátky na taláry.

Též ne oplátky bez zvýšení cen!

X 665RSDX663 X803 X663

JosefŠtěpán,|:
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj voledůstojnému ducho
vemstvu a si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, knantelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakoš 1

k opravě pomafků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení

v každém olchu a provočení četě uměleckém.Plány « roz shotovuj bezplatně a
kústnímu j Ídostavímse na požádání taktéš

bez nároku za cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medaiiie = výstavy v Pardubicích.
ONP*>Závod založen r. 1898. "B
P D

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější nákupní pramen v Bakonsku veškerý

koslal poramenlů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a
ovevého máčiní ve výrobnách [nejstaršíbo

závodu v Čechách, © a k, dvorního dodavatele

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

Tisíce aznávacích referenci a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vsory a hotové eboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné B0 vyproňuje.

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, erepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějšíchvzorech.

Bi| PLYŠE |
Madké a vzorkované v různých jakosteck,

Prýmkářsképřevratnábytkovépř k náb msoy se
odicíJako:pení atd.

s LINOLEUM, -©

WOSKOVANÁPLÁTNA
2 do koupelen, lázní, pisáren, úřadáv atd.

« 3 nejlevnější cenu nabísí firma 

[atriu
ú
č

£OOSEFJELÍNEK V HRADCIKRALOVÉŽ
$ apřesvědčíte se,žeanita vychvalovaná my-3
t dlasnejrůznějšímizvířatysemurnevyrovněž

E dojakosti,lice aÚsporyVupotřebení

chce míti dobrou a levnou krytinuu novou

neb opravenouM obraťse e důvěrouna

Frant.Votruba, ==
z séennrdprk «ně

vwHradci Král,
Čelakovského tř. 207, přízemí,

Odporučaje se

trpícím kuřími oky
a zarostlými nehty

JO8. VANDA,
lékařsky zkoušený, oprávněný operatér v Pardubicích.

o

První český katolický zárod ve Vilní.

František RuberDflna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, křížeatd
Vídeň,

© VR o. Kaiser
strange O.,vedle La
zaritekého chrámu

Páně.
Na uždsěu sasílá

se vše franco.

“ Veledůstojnému
duchovenstvaa -.

"slavným patronátním
m dovolujení dopo

zostu veškeré kostelní nádoby a

Boru)(cí. Btré před
opra porodní inteseí .i zlatá .stř nebo protá de

platko sa nové be Hotevé
Bředmětyneneb výkresy sasílé na ufranke bezzá voanosti koupě.

Vem0 najet podoěeení.Pres ruční.tild nůšej saje ©

. církevním

S TAoa pzeacnné
pryc zestříbrapravéhoÍčímakáko:da né akladě.

Steré slale, sříbro adrahokamybupujeza nejvyšlíosmy

JAN STANĚK,
. "|paelěaolecleur

| Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. ».

imnéa zimnČ.

— odetinoné "2
©přijímám přes léto

pod zárukou k uschování.
Proti ohni a krádeží pojištěn.:

Od15. července —
svláštaí skladiště vovlastním domě 22

© Přelmě
Donáška zdarma.

„Vidynejnovější vzory kožečnioúna skladě, "výbiadněsvé

Ant.Tamir,první kožekajetví a velkovýroba čepls,
Hradec Erálové.

ta

no.

kde budu kašdý soliduč obsloužen.



lismus, kterým ee tupí a snišuje památka ná

rodních ewětců, jichž heroioké postavy úzoeerostly s historií národní. Smižován byl ev.
Václav, potupen byl ev. Vojtěoh, a vyhlazen
měl býti ze srdce českých katolíků sv. Jan
Nepomucký jsko »osoba mythická«, která prý
„nikdy ani nežila. 0

K ilému -tomuto nábledu dospěli
mnozí z toho důvodu, že prý Řím prohlásil
za svatého kanovníka Jana Nepomuckého, u
topeného roku 1383; ale o tomto kanovníkoví

žádné bistorie nio neví, protože vůbec nežil.
Na tuto námitku odpovídáme: Do Říma

„došla r. 1675 žádost, aby byl za svatého pro
ihlášen (kanonisován) kněz, jehaž hrob ve
chrámě svatovítském byl od staletí umístěn

pod kamennou déskou s tápisem»Joannes deomuk« a jenž byl uctíván jako mučedník pro
zpovědní tajemabrí. Blišší osudy tohoto mučed
níka nebyly známy dokonale ani současným

m ani Říma. Uechové také nečádali od
ého stolce, aby jim zjevil historii divota

pvětoova, Řím by jim takó v žádosti této ne

vkýnní,Rýbrějemnábašenkýmnickými, n jee enekými.
V ádost však za kanonisaci Jana z Pomuku

Řím vyhověti snahl, protože od 10.
„ekoletívybeadili si gráro masvatořečení, které :

dělo a děje dle přesných, ustálených před
žsá. Při oratořečeníse nikdo nečiní £

cirkév pouze prohlašuje, že někdo vy
"nikal takovým životem, který dle zaslíbení;
Spasitelova zaslouží slávu věčnou. Prohlášení
toto o svatosti nešiní církov ani libovolně ani
ukvapeně. Všdyoky musí předcházeti vyšetřo
vámí (kanonisační process), ve kterém ase zji

čeoje: 1. otnostný křesťanský život aneb mujotyí; 2. dlouholetá stálá úcta a S. zázraky,
které se staly po amartisvětoově na přímluvu
eho. —

j Církow žádá tedy také svědectví samého
Boha když má oněkom prohlásiti, že v nebesích

korunou svatosti oslaven. Při kanonisaci šetří
olrkev také náležité osti, čehož důkazem
jest ta okolnost, že od stolotí 10. až do konce
století 19. pouze 194 aktů kanonisačních se u
dálo. Tyto zásady mějme na paměti, když bu
demo sledovati postup kanonisačního processu
u Jana z Pomuku.

+ Při kanonisaci Jana z Pomuku bylo za
héjeno vyšetřování r. 1715, kdy se měla do
kázati evatost života aneb mučednictví, dlouho
letá úcta a zázraky na přímluvu světcovu vy
konané. Při procesu tomto bylo nutno ohledati
tělo mučedníkovo, jak se toho vyžaduje při
každém vyšetřování kanonisačním.

Dne 15. dubna 1719 mělo býti ohledáno
tělo mučedníkovo. Komise sestavená z odbor
ných znalců archeologie a lékařství, z právníků
i bohoslovců, u přítomnosti mnohých řemesl
níků otevřela hrob, jenž vždy za hrob sv. Jana
byl považován, náležité úotě se těšil, železnou
mříší již od r. 1416 byl obehnán a přikryt byl
těžkým kamenem, nesoucím nápie: »Jan z Po
muku.« Když byli všichni přítomní přísahu vy
konali, že budou jen prasde mluviti, otevřen
jest hrob. .

Když byla země na dobré dva lok
s hrobu vykopána, přišlose na pozůstaky rakve
dilem dubové, dílem borové. Mesi pozůstatky
rakvo nalezena kostra těls a sice v nejlepším
pořádku. Tělo leželo tváří k východu, jak kněží
obyčejně pochováváni bývají, hlava poněkud
v pravonachýlena, ruce křížem složeny. Ipři
volání jsou lékařové. Doktor Fuchs sestoupil
do hrobu, s největší pozorností odstraňoval
hlínu tak, aby se celé posvátné tělo zrakům
přítomných svědků objevilo.

Pomíjejíce pro skrovnost místa všech pří
lišných podrobností. pravíme jen, že lékařové
všecky zachovalé údy kostry na bílý ubrus
kladli, až se přišlo na lebku, v níž — vysy

pavše hlína — k vejkému užasnutí svému

nalezli červený a azykJanaNepomuokého. y se však dm
neklamali, mařízdí jasyk na mistech
ostrým nástrojem,abylaké onitřníšilkyvidělébylo,
a shledali,že to, 00 před sebou mají, jest jazyk.

K žádosti zástupeo víry, dra Blovského,
jsou nyní vyslýchání lókaři a ranhojiči (čili
chirurgové),jiohěto důlešité výroky sem klademe.

1. Jan Františsk Lev 3 Erlsfeldu, doktor
filosofiea lékařství, nejstarší professor lékařské
vědy na vysokých školách Pražských, cís. král.
dvorní lékař a os. rada, takto vypověděl:

Jěk »Jsom 71 let stár kZodnosti doktorskéa lskařstvíbyl jsem e výšen na
universitě Kůs "Pordinendské V Praze; přes
30 let jsem professorem vědy lékařské; byl
jsem několikráte rektorem vysokých škol

ratských. Mrtvá těla lidská pytval jsem často
v Římě, Padui a v Praze.«

Na otázku, »00 soudí o tomto těle aluh
Božího Jana Nepomuckáho?« odpověděl Erlefeld:

»Při bedlivém ohledání shledáno tělo

beze všeho masa, kosti však úplně spojenétak, že by je mižádná umělost lidská lépe a
pevněji eložiti nerhohla. Na levá straně jsou
žebra, čemuž se ani dosti vynadiviti nemohu,
skoro všechna ještě šťavnatá. Hlava jest celá a
obě čelisti jsou povněee zuby spojeny. Vidím

svému nalézám jakousí hmotu, kteřáž dle po
doby, vláknitého vaziva a červené barvy za
jazyk lidský uznati se musí, jakž jej takovým
býti veřéjně vyznávám a apolu věřím, že byl

sný proto- sascherán,jelikož .
jazykem svým hájil tajemství sv. zpovědi. Na
zadním dílu hlavy pozoruji ránu tmavočervenou,
we velikosti dvojnásobného dukátu, a na druhé
straně černou skyrnu a otvoř v lebce; také
jest lopatka u levého ramene roztříštěna, což,
jak se pravdě podobá, dílem ukrutnému mu
čení, dílem násilnému svržení s mostu a ná
razu o kámen připsali aluší.«

Tuť byla témuž doktoru Erlefeldovi před
ložena nová otázka a sico: »Můžete-li s dobrým
ovědomím s dle pravdy udati příčinu,proč
tento neporušený jazyk se vám zdá býti něčím
neobyčejným a nadpřirozeným?«

»Nemohlť jazyk ten nikterak přirozeným
způsobem a bez zázraku neporušený zachován
býti; neboť při mrtvolách jiných lidí obyčejně
nejdřív ehnije a zpráchniví; tenhle jazyk však
nemohl po tak dlouhou dobu, kteráž 300 let
převyšuje, v té hmotě, podobě a celosti i barvě
přirozeným způsobem se udržeti.«

Podobně vyjádřili ae ostatní dva lékaři
Jan Karel Puchman a Šebastian Fuchs v sou
hlasu s přítomnými dvěma ranlékaři. Šetření
komise trralo od 9 hodin z rána do 4 hodin
odpoledne a o celém průběhu sepsán podrobný
protokol. :

Neporušený jazyk vložen byl do stříbrné
nádobky, zapečetěn a společně s ostatním tělem
mučedníkovým opět ve dvojité. na zámky
uzavřené a zapečetěné rakve do původního
hrobu uložen, "dokud by o nálezu 8e nevy

slovil .
Neporušený jazyk Jana Nepomuckého byl

v kanonisačním procesu nejsilnějším důvodem,

který najisto zjistil, že žila kdysi bytost,které jazyka tohoto užívala a že žila životem
svatým, protože nehodného člověka by Bůh
nemohl tak vyznamenati zachováním jazyka
před hnilobou zrovna v té době, kdy běželo
0 jeho svatořečení. Neporušený jazyk potvrdil
slavně obě souhlasná svědeotví prof. Ebendorfa
z r. 1449 a kanovníka Žídka z r. 1471 o mučední
otví Jana z Pomuku pro zachování zpovědního
tajemství. Jan nechtěl zneužiti svého jazyka
k porušení pečeti zpovědní, proto heroický
tento čin byl význačně neporušeností jazyka
samým Bohem charakterisován. Kdo věří
v Boha, musí věřiti, že je bytostí rozůmovou
a schopnou toho, by vhodnými prostředky vy
jadřovala lidem své úmysly. Že neporušený
jazyk av. Jana byl r. 1719 nalezen, je akutečná
událost, které nelze žádnou sofistikou aneb

pochybností vyvrátiti. To je důležitý mezník
v historii svatojanské, proto dosud obešli ho
buď mlčky aneb mělkým vtipem všichni tu
pitelé kultu svatojanekého. Kdo nález neporu
Šeného jazyka Janova přirozeným způsobem
nevysvětlí aneb nedokáže, že je podvodem, ne
může se opovážiti — počítá-li ještě na úsudek
rozumných lidí — upírati Janovi existenci aneb
mučednictví pro víru. Kdo četl na př. Herbenův
pamílet o Janu Nepomuckém, postřehl ihned
elabinu oelého útoku právě v sesměšňování
nálezů komisí u hrobu Janova, namístě věcného
jejich vyvrácení.

Nález neobyčejný a obecnou zkušenost
předstihující byl sdělen do Říma, kdež 26.
června 1721 byl Jan Nepomucký prohlášen

apežem Innocencem XIII. za blahoslaveného.
ev eměla býti z hrobu vyzdvižena a na

oltář postavena. Zázračně zachovaný jazyk bl.
Jana byl u přítomnosti svědků vložen do
křišťálovénádoby, zapečetěn a v kapli sv. Václava

uschován. ..
Ježto v Římě žádaly mnohé vznešené

osoby za svatořečení Janovo, nařídil Římnové

ohledáníje těla tak i jazyka blahoslavencovar. 1722. Zejména mělo býti zjištěno, že nepo
rušený jazyk nemohl balsamováním zjištěné
neporušenosti získati.

Tento rozkaz římský vzbuzuje hned pře
dem v každém nepředpojatém úciu a důvěru,
že se jednalo jen a jen o p

ne 27. jedna 1725 byl tedy neporušený
jazyla Jana z Nepomuku poznovu vyšetřován
P omisí sostávající z více osob stavu du
shorního j světského. Krom jiných přítomni
byli: Jan Josef hrabě z Wrtby, nejvyšší purkrabí;
Jan Arnošt hrabě Schaffgotech, nejvyšší komoří;
Jan hrabě Wrbna, nejvyšší sudí zemský;
František Josef hr. Černín z Chudenic. Pak

práv Sonntag, doktor Hofmann.
Po přísaze svědků a vroucí modlitbě byla

přinesena schránkase svatým jazykem, do níž
pod pečetí a před svědky při prvém ohledání
vložen byl.

Nejprv byli tázání svědkové, lékaři a ran
hojiči, kteřížto r. 1719 při prvém otevření
hrobu přítomni byli, sdaž je lo tenlýž jazyk,
klerý r. 1719spatřili

Klademe zde aspoň odpověď Šebestiána
Fuchse, doktora lékařství a děkana Jékařské
fakulty vysokých škol pražských. Pravil:

»Ano musím na své svědomí vyznati, že
jest to týž jazyk, který jsem tehdáž (1719)
z lebky hlinou naplněné vyňal; já jej poznávám
po zevnitřní podobě a po naříznutí tehdáž
učiněném; také jest posud neporušený, jakž
všichni apatřujeme; jen že jej poněkud zvadlý
shledávám.«

Podobně svědčili doktor Jan z Erlefeldu;
Václav Potůček, dříve farář svatovítský, tehdá
probošt roudnioký; Karel Řečický, děkan;
František Karel Přehořovský hrabě z Kvasejovie,
císařeký tajný rada. Již ten zjev, že před 6
lety nalezený jazyk za celou tu dobu žádné
zkázy nevzal, musí každého soudného člověka
naplniti úžasem.

Zatím oo jazyk před očima tolika zna
menitých osobností v kapli sv. Václava ležel
a svědkové výpovědi své činili, přistoupil
světící biskup Daniel Mayer blíže a na zna
mení úoty své políbil jazyk blahos!. mučedníka
Jana. Tuť se zrakům všech objevil nový podi
vuhodný úkaz, nad nímž všichni užasli. Neboť
jazyk znenáhla nabíhal a příbýval; tmavočervená
jeho barva se pomalu od zdola ku špičce zcela
patrně měnila v šarlalovou červeno-t; řez r. 1719
na špičce učiněný se tak silně rozevřel, že
bylo velmi zřetelně viděti po obou stranách
malé žilky, což vše po celé dvě hodiny (pokud
totiž vyšetřování sv, jazyka 80 konalo) trvalo.
Při tom pak ještě i ten nápadný úkaz se po
zoroval, že tři čtvrti sv. jazyka nabíhaly a co
do barvy se měnily, kdežto asi jedna čtvrtina
jazyka zůstala zvadlá 4 v barvě nezměněná.
Nechtíce ani vlastním zrakům svým věřiti,
dali si přítomní lékaři i avědci všemožn ou jr.ci



aby nebyli nižádným způsobem klamáni. Jelikož
byl den velmi jasný a slunečný. rovali

zázračný jazyk brzy na výsluní rzy 7880
ve stínu; odstranili všecky vné předměty,aby snad odrážením světla zrak nebyl klamán.
Ale na každém místě a v každé poloze táž

se zde jevil. Pokleknouce všichni na kolena,
hlasitě a s pohnutýmsrdoem velebili Boha,
kterýž tak divnévěci ve Svatých svých pů
sobí. Mnozí z přítomných slzy radostí v tomto
slavném okamžiku prolévali. Posléze byl jazyk
opět do relikviáře uložen, relikviář červenou
dykytou přikryt, vše pečetmi arcibiskupa,
doktora Blovského a přísežného notáře Jana
Bittera opatřeno a sv. jazyk v témě oltáři av.

ostatků jako dříve uschován. Taktéž i tělo
blahosl. mučedníka bylo v obojí rakvi uzavřeno
a na oltáři umístěno, kdepřed tím se nacházelo.

Nato byl 30. ledna konán výslech svědků.
Klademe zde aspoň dva výroky.

Linhard Ferdinand Meimer, doktor a pro
fessor lékařství na vysokých školách Pražských
dí: »Červená barva nemůže v žádné části těla
lidského pocházeti od jinud, leč z oběhu krve
v těle živém. Tuto však nemohl býti život ani
oběh krve, jelikož tělo přes tři sta let v zemi
leželo a celé maso ztráveno bylo i zpráchni
vělo kromě jazyka, jenž neporušený zůstal.

Tudíž onu proměnu barvy a přibýváníjazykanelze vysvětliti z příčiny přirozené. Taktéž
nebylo tělo to balsamováno ani jazyk tento;
a mimo to balsamované tělo nemůže měniti
evou barvu, aniž nabíhati. Proto s úplnou
jistotou za to mám, že jest zde zázrak. Bohem
samým způsobený.« :

Poznovu slavným a zřetelným způsobem
prohlásil Bůh Jana za mučedníka svátostného
tajemství. Zřejmý tento úmysl Boží mohl by
nepochopiti a zneuznati jen ten, kdo vůbec
nevěří ve vyšší nadpřirozenou bytost. Nechá
peme sice způsob, jakým je možno ve zpráchni
vělém těle zachrániti jedině jazyk, který po
332 letech na čas ožil, ale musíme uznati
ve faktě tomto účelnost a nemůžeme fakta
toho popříti. Zázračný tento zjev ožilého jazyka
byl tolika váženými osobnostmi přísežně a
protokolárně potvrzen, že bychom musili za
vrhnouti celou svou českou historii, kdyb
událost v kapli svatováclavské z 27. ledna 172
byla prohlašována za historický podvod, protože
málokterý fakt může se podepříti tak skvělým
svědectvím, jako nový život v jazyku Janově
při úředním šetření.

Dle platných předpisů církevních byl
by stačily tyto dva zázraky z r. 1719 a 172
ke kanonisaci Jana Pomuku; avšak byly úředně
ještě vyšetřeny dva zázraky, které se udály
na přímluvu Jana Nepomuckého. Roku 1701
dotvrdili 2 lékaři Sohafhirt a Stowasser, žo
naprosto noecitelné a uschlé rámě Terezie
Krebsové úplně uzdraveno bylo náhle po
vroucích modlitbách k Janu Nepomuckému.

R. 1718 v únoru spadla malá dcoruška
Rosalie Hodánková ve Strakonicích do mlýn

FEUIULLETON.
MladýklerikálI

Chlapci Nekludovu šly vejce k duhu. Aby
dokázal mateři, že v aěm ideální žár neuhasl,že
jeho duše chce se vnořiti dychtivě v říši poe
tických tónů, ještě si sám o vejce říkal.

»Kluku, to abych měla pro tebe celou po
sadu«, kárala s dobráckým úsměvem Nekludová;
sdva tchoří by mi neudělali za den v kurníku ta
kovou paseku jsko ty.« A při tom viděla, jak boch
se dívá pyšně z kůru oa občany méně umělé, jak
mu sluší zpívání při pohřbech, jak nosí domů
čtveráky a šestáky.

Starý pan řiditel Vilík nemobl ovšem platil
melým zpěvéčkům jako tenorům z Národního di
vadla. Předně jich tak mistrně nevycvičil — a
pak ty platy, které brall. Byly to ubohé diškrece,
Vilík byl dobrák, tak še při třetině chudších
pohřbů působil se svým drobným sborem místo
za peníze—za sliby. Když po třech letech suma
nezaplaceného zpívání dostoupila výše sedmdesáti
zlatých, vzpomněl si, že by mél právo upomínat,
Vždyť tak činí i lidé méně potřební, kteří nemají
na krku pět dětí. V červenci si stýskal hrobař
Josef před Vilíkem na nesvědomitost lidí, kteří
už měli dávno umřít, aby něco vydělal; bědoval,
že nemá žádného stálého zákozníka jako jiné pra=
cující vratvy. I zželelo se řídícímu nebohého muže,
jemuž živí lidé práci odpírali a pověřil jej upo
mínéním těch, kteří pro dlouhotrvající zármutek
nad nebožtíky dosud ae nepřiblásili s placením
za smuteční zpěvy, Josef chodil tři dny; někde
byl rád, že se mu mimo málo lichotivý protest
nedostalo přídavkem ran. »Kdo se o kostel otře,
každému se daří jako braběti; a teď takoví hra=
bivci ještě chodí jako biřiči na exekucik chudým
lidem,« Takové dobrozdání o upomínkách pro
nášeno v nejpestřejších variacích.

ského náhonu, kdež pod mlýnským kolem
| celou hodinu vn mrazu utonulá

[ošela. V této hrozné chvíli vzývale polekaná
matka Jana Nep., aby ji ochránil od lidské
hanby, že z nepozornosti doerušku nechala
utopiti k vůlí masopustním hodům. Dítě bylo

vyeženo bez známek života úplně neporušené,těsně pod mlýnským kolem leželo a po půl
hodině bylo k životu přivedeno.Když dítě na

Brio vědomí, vyprávělo užaslým rodičům, žepři svém pádu dovody vidělo sv. Jana Nepo
muckého, jehož sochu na mostě znalo a ten jí
pravil: »Neboj se, ty se neutopíš'« Pouze tyto
čtyři zázraky byly vyšetřovány a zjíštěny.
Jiné různé zprávy a pověsti, které v lidu ko
lovaly o divotvorci Janovi, nebyly vyšetřeny,
proto jsou pro svatořečení Janovo bezvýznamny
a nemohou býti ani uváděny v neprospěch jeho.

Na základě vyšetřenýchčtyř zázraků a
dlouholeté úoty byl Jan Nepomucký prohlášen

za svatého popožem Benediktem XITÍ.19. březnar. 1729 bullou, podepsanou 36 kardinály.
Při processu kanonisačním Jana z Pomuku

historičnost osoby světcovy a avatost živóta
byly zjištěny nepopíratelně vyšetřením hrobu
a neporušeného jazyka světcova. Nepamětnou
úctu a příčinu smrti dosvědčily staré kroniky
české a pak pečlivě opatrovaný hrob světoův.

Řím předsevzal kanonisaci světoovu na
základě platných předpisů; proto nelze výrok
církve bráti v odpor aneb v pochybnost. Jen

v životopise světoově čili v legenděkk knse omyly zejména v roce úmrtí, jež se klade
do r. 1383. Legenda vlak není předmělemnaší
síry, proto může historie legendu opravovati,
oož také učinila. Historie opravila nejenom le
gendu, nýbrž i potvrdila slavně, že Rímpro
hlásil za světce muže, který svým životem a
utrpením pro víru náboženskou zář svatosti ei
zasloužil.

Podrobnější poučení o otázce svatojanské
obdrží laskavý čtenář v mém spisku, jenž vy
čel letos v » asových Uvahách« (číslo 6.) pod
názvem »Obrana úcty svatojanské«, na kterýž
spisek odkazuji. —

Dopis z Prahy.
Nový kompromis na Staroměstské radnici.

Svého času, když došlo před posledními vol
bami do sboru obecních starších na radnici
Staroměstské k rostrce mezi: starostou drem
Grošem a jeho náměstkem drem Štychem, 00ž
mělo v zápětí i roztržka kompromisu mezi
sdražením mladočeským a staročeským, vyslo
viji jsme se, že páni ihned se najdou, když
půjde o vlastní jich osoby. Předpověď tato
splnila skutečnost při pozdější volbě do rady

Šeké, kdy dr. Štych co nejvydatněji zasáhl do
agitace na prospěch známého dra, Al. Rešína,
jeně však i přes to podlehl K. St. Sokolovi.
Někdejší první náměstek ze strany staročeské,
dr. A. Štych, učinil p:k s celé afóry, která ve
straně staročeské spůsobila mnoho hlukn, ja>——Ú

Za tři dny přinesl peněžní plnomocník Vi
líkův dva dvoušestáky, sedemšestáků, dvacet sedm
krejcarů a patnáct trojníků. Měl důkladné za
psáno, co kde ulovil. Pan řídící nad předloženým
součtem zakroutil hlavou, usmál se a prohodil:
»No — to jste toho vybral(e

vA byl jsem všude — bral jsem to pořádně
od numera k numeru. Někde mi nadali, někde
div mne nevyhodili, jinde řekli, abych přišel po
žních. Jinde zas, že se nechají pěkně poroučet,
že až po jarmarce.«

s»Hm — bída jetuv podhoří, bída,« omlou
val sám řídící; snelze se diviti, Co teda s tím?
Josefe, nechejte si tu měď i se stříbrem od
cesty.c

»Jó66, pane řídící, to je málo. Prošoupal
jsem cestou po kollatuře boty. Tolik včera pršelo!
A v parnu se mi vzbouřilo kuří oko, bolelo jako
vražený hřebík. A co jsem zkusil od lidíl«

»Teda tuhle máte ještě 60 krejcarů... «
Od té doby řídící neupomínal nikobo. Ro

zumí se, že zk takých okolností řekl někdy dvěma
apěváčkům: »Tuble máte dohromady« a vtiskl
do vztažené dlaňky pět krejcarů. A tak ani breč
tivé ani zvonivé hlásky nenastřádalyza své zpěvy
velikých kapitélů; za to však zpěváčkové se ra
dovali aspoň z té veliké cti, že je sám pan ří
dící uznal za hodny Členství sboru uměleckého.
Mezi mioistranty a zpěváky často se vedl důle
žitý spor, která skupina služebníčků chrámových
jest vznešenější, potřebnější a úctybodnější. »Pa
nečku, umět latinsky a dobře zvonit — to není
maličkost; ty tomu nerozumíš.« — +A ty bys
ani nestačil na noty koukat, až bych ti je jme
novel. To je jinší umění.«

Stará Nekludka byla celá nadšená stkrost
ným plánem svého synka. Přece nebude hoch ná
ležeti mezi tuctovou dětskou havěť!

Když však pod mocnou záštitou hrdé matky

hoch za tři týdny znovu dělal skoušku z Vi hloubky e plnosti hlasu svého, prohlásil Vilík,
že ty vejce nebyly žádnou podporou umělecké

kýsi důsledek, a oznámil výkonnému výboru

stresy roč že sní vy Eoto rozhodaetí dra. Styehe však zasvěosace nijak no

překvapilo, ježto dr. Štycb jiš dávnopo očkuúrel po mladočeské roerganisaci, a je
věcistojí, také do ní čťastnězapadl i sal.
Jika svými věrnými. s

Další překvapení nedala na gebe dlouho
čebati, a vyšla v nej soámost v tšekto
dasch, kdy najednou drahý nynější náměstek

starosty, Mu. Pharm. Václav Kasalický, mělustoapiti — dr.Ant. Štychovi! Jak podiv- vsbu

sojící tato aféra byla spěcána, o tom avědčí,že neměl oní potachy ani sám rubý náměstek,
o Jeboš kůži v pevní řadě šlo. Teprve, když
byl o věci informován jedním sluhou, učigil
poplach, věcse rozletělai k uším rossážnějším,
a tu bylo blaaitě protestováno z krabů mlado
českých, které osobují si právo prooášeti roz
hodná slova, aby Mladočech Kasaliocký sa n3
nější doby, kdy mladočešstrí domnívá se spšti
k úspěchům, ostupoval někdejšímu Staročecha,
vybarvujícímu se Mladočesha dru. Štychovi.

Nebýti této okolnosti, byl by drahý ny
nější starostův náměstek již bez náměstnictví.
Zdá se, že tato aféra budo míti ještě další ná
sledky; aspoň v neprospěch dra. Šsycha, jehož
chorobné ctižádostivost, skrovná znalost poměrů
a domýšlivost až příslovečná připravily již
Staročechům tak mnoho nemilých překvapení.

» o
o

Horečka letních bytů zachvacoje lotos v 0
hromné míře pražské obecenstvo a kde kdo
zajišťaje si na venkově letní byt. Že při po
dobné nesmyslné sháňce ceny bytů rostou,
pobyt pak na venkově se nad veškero pomy
člení zdražuje, jest jenom důsledkem všech
okolností, kterými heslo: Letní byt! razí sí
stále větší cesty i mesi obyvatelstvo, které až
doposud této horečky zůstávalo ošetřeno. Není
hned tak utéěšeného okolí, jakým bonosí ae
Praha, v jejíš blízkosti roskládají ge parky,
sady i zalesněná údolí, kamě Ise vlakem ipar
níkem v krátké době dospěti. Zkušenosti s let
ního pobytu -v minulých letech, kdy většina
Července i srpna byla chladna a deštiva, jasně
prokázaly různé vady letního bydlení na ven
kové, leč nevyléčily nijak horečné toutení po
Jetním pobytn, po němě aetouží snad jenom
lidé, kteří domýňlejí ae, že jsou choří, nýbtž
po němě touší a horejí i lidé zdraví a skálo
povolí ve ových nervech. Nechceme ani avažo
vati o různých nepřístojnostech, jež z neros
vážného vynášení letoíbo pobyta vyplývají,
nechoeme před letními byty varovati, poněvadž
pobyt na venkově sa normálních okolností jest
skutečně prospěšný. Leč musíme poukásati ku
známé průpovědi: „Všeho moc Skodí“ — a
tak nejsou nijak utěšeny následky marnivého
plýtvání penězi na letním bytě — těch, kdož
poněz nemají a k vůli letníma bytu se zby

PO ákolik těchto slov anad postači, abNěkoli to slov oby na

adresy široké veřejnosti a rosvášaých činitelů
teké mohla dojíti. : .

snshy. »Milý hochu, to je marné; vědyt máš hlá
sek jako rozkřáplé housle za půldruhé zlatky.
Z tebe teď zpěvák nebude, — A roztloukání va
jec pro hocha odlošte, matko, až oa velikonoce.
Tenkráte to bude míti aspoň nějaký význam«,

Nekludku cbytila u srdce hořká lítost a
zlost. «No —no, pane řídící, já rozumím, do
bře rozumím. Kdyby ten chudáček měl drabý krej
zlíček a lakované botičky, hned by se vám jebo
hlas líbil. Pravdu, teď dostal strach, že zpíval tro
chu trhaně, Ale doma zpívá jako ptáček.<

»Leda jsko chřástale, rozčilil se Vilík nad
ostrou vyřídilkou lásky mateřské. »Mluvím a vá
mi upřímné jako znalec, Nemáte tak ostře koueat.
Kdyby hoch vytábl tak vysoký tón při zpěvu
jako vy při své zlobivé melodii, pak bych ho pro
hlásil za prvního tenora v naší vlasti«,

oPojd, Jaroslávku, pojď,= vyzvala bocha Ne
kludka. A chlapec šel domů s hlavou svéšenou,
s bačvem v ideálním zraku — jako by ho byl
vedl četník,

sA ty, kluku, jei doma nemohl říci, že ty
vejce ti dobře dělají jen v taludku? Oasi je po
lyká doma jako Bumbrlíčeke.

Jaroslávek trucblit den prvý, truchlil den
druhý, sle již třetí den sbíral čacké .síly, celou
svou energii k nové výpravé za slávou. Srdce star
šího ministranta získal si darováním dvanácti kno
flfků a kulaté škatulky od bonbonů; podstaršímu
dal vlka utvořeného z dřívka a pětidírkové velké
kostěnky, Nejvíce se jednalo o získání Bílského—
suchého, vášného patrona. Jaroslévok slavil se
chytře s mamiokou na stečení blavní bašty, aniž
co tatík věděl. Když jednou Bílský šel kolem za
brádky Nekludovy sza dra« pro ocet, volala mu
vatříc Nekladka se sladkým úsměvem: »Hele,
Pepičku, to jsou hrušky, co? Jako flašky. Chtěl
bys nějakou? Pepík bystrým zkumem bned roz
soudil, že přijímání dobrovolných obdarů není
nečestnéani u migistrentskéhohodnostáře...

sTéto, náš hoch se bude učit ministrovat,



Obrana.
udá chvála robytnického defraú

danta Hudrmáče. Rokytnickýsoc. demokra
tický očitel Kudrnáč žil tak bsronsky, že v 6
letech promarnil 33.000 K z Raiffoisenky s na
20.000 K vylákaných jinde. Soudruzi v čas
řišských voleb přece už dobře věděli, jak „se
eterá Kudrnáč o utiskované“, čili jak podniká
nákladné výlety automobilové do ciziny Bpřece
ve vvlebním letáko prohlásili: „Učitelé budou
volit sociálně demkraticky, poněvadě v 8oc.
demokracii mají největší záštita „své osobní a
učitelské evobody a ochranu svobodné Školy.
Malí rolníci, domkůři, živnostoíci a obchodníci
bodou volit sociálně demokraticky, poněvadě
nociální demokracie bude je chránit před ne
spravedlivým útiskem se strany velikého ka
pitálu, před ovalováním nových daní a perge
kuci úřadů . . . Přesvěděle se, že sociální de
mokracie jest jedinou a poslední spásou A
sáchranoa naší v těžkých dobách dnešních...
Proto apelnjeme na vás v zájmu vašem a vašich
rodin, abyste v den volby 14. květas na 6.ůj
blasovací lslek oapsali jméno kandidáta na
čebo, kaodidáta všeho utlačovaného lidu ven
kovského, jimž jest Josef Kudrnáč, očitel v Ro
kytoíku a Hronova. Učitel Kudrnáč je muž
* vašeho středu, synem našeho kraje, jeně od
narození svého mezi námi žije, e vámi pracuje
a potřeby naše zná, jako nikdo jiný. Učitel
Kadrnáč je muž úctyhodný, skušený, poctivý a
pracovitý, jenš nám dává plnou sáruku, že těžký
úřad poslance bude vykonávat se osornou své
domitosií, a pro dobro nás všech. Učitel Kndr
náč je neohrožený zastance pravdy aepravedi
nosti, jenž hájiti bude každého proti křivdě a
bezpráví, a v očmž jsko poslanci najde každý
z nás otcovského rádce a nejobětavějšíhopomoc
nika a ochránce v těžkostech života. Každý
z vás jedině dobře učiní, když na svůj blaso
vracílístek napíše jméno: Josef Kudrnáč“ —
K této bombastické komedii lidí, kteří přece
obětavost a nezištnost“ Kudrnáčovu již tehdy

dobře mohli znáti, není potřebí připojovati
zvláštních poznámek.

Podobnou chválou oplývalo provolání ve
prospěch Švába, který kandidoval na rudý
program v okrese sousedním a seznán brsy

„nato také jako defraudant. Připomínáme ten
volební humbuk proto, že soc. demokraté po
nad nepřestávají šdímati pro sebe šťávu se
jména Drozdova. Známo, že se Kudrnáč oběsil
na čpagátě beze všeho příkazu kterékoli moc
nosti. Ale úmrtní oznámení zvěstovalo: „Hlu
bokým žalem sklíčení dáváme tímto truoblivou
'zvěst, že se Všemohoucíma zalíbilo (II) povo
lati na věčnost Josefa Kudrnáče ... Žesnul
náhle dne 7. října 1909 o 7. hodině ranní v 37.

-roce věku evého.“ A nad těmi slovy o volno
myšlenkářském defraudantovi vytištěn — kříž.
Snad jako znamení, jaký kříž uchystal Kadr
náč chudým členům Raiffeisenky.

Vláda demokracie ve Frameii. Stále
by měl býti lid poučován, že všeobecné volební

O.,
Kaplan ho má rád, ministranti mi sami říkali,
jen abych Slávka mezi ně dovolila.«

»No — ať si teda jde. Bude-li klečet před
oltářem, bude to pro něj lepší než při muzice na
kukovéní do šenkovny.« Takto jináč krejčí Ne
kluda málokdy kostel navštívil. Raději si šel něco
poslechnout do veřejných schůzí, zvláště když byl
ohlášen ostrý řečník. Nejstatečnéji tleskával soc.
demokratu, ale obyčejně se mu líbil nejvíc ten

koli. Jebo politické a náboženské opřesvědčení«
bylo tak smíšené, pestré a chatrné, jako ten ko
bereček, který sešil z různobarevných odstřižků
k okrase a slávě domácnosti svojí.

Zapíchnuv jehlu, ještě dodal: +A konečně
pak si spíš páteři z děkanství přijdou ke mně pro
míru. Mají dost, teda ať dají! Kluk si teky něco
při ministrování vydělá, Kdo se o kostel otře,
každému se dobře vede. Kostelník Lejhanec si
chodí jako kavalír; ať Sláva něco odkouká.c

Od té doby chodil Nekluda do kostela ča
stěji. Srdce se mu smálo radostí, když viděl Jarku
v červené komžičce, »Jak to tomu hochovi slušíl
Jako andělíčekl« pochlebovaly kmotry Nekludce,
která radostí překypovale.

Slávkovi však Často jako ministrantskému
praktikentovi bylo do pláče. Jako by byli jeho
mladí představení docela zapomněli ne hrušky,
vlka i na ty knoflíky! Ocitl se v kázní tak přísné,
jaké posud nepocítil Bylo mu tak, jsko když mě
síčnímu hříbětí se zavěsí na krk těžký chomout.
Snášel trpělivě tuhou disciplinu; všek po oloupání
hořké slupky se mu dostane sladkého jádra. Učed
ník všude mučedník. Věsk až se stene nejstarším!
Pak si vynahrodí stkvěle všecky svízele. Bude
větší hodnost, víc vlivné mcci i peněz. Bílský ve
třech měsících již alošil všecku hodnost a sesedl

kabo nepatrná bytost na třínožku u šerce Dotřela.— a nový nositel nejvyšší ministrantské hod
nosti prodá knížky již za půl roku. Jen tedy trpě
livost! Podsterší, starší a —! Tyhle naděje hřála
silně i při rásných důtkéch starších kolegů.

(Dokonč.)

právo není všehojívým lékém na sociální a -polis
tiekó nemoci lidstva. Jestliže se děly veliké ne
přístojoosti v době monarchického absolutismu,
upadá do trapoých omylů ano | do šosáckého by
rokratismu demokracio Často také, Poddávajíc 86
demagogům, padá často do jámy. Pokrokářský
„Přehled“ napsal dne 29. dubna v příčině frano.
poměrů: „Všeobecné hlasovací právo sorhlo se ve
Franoli v nestvůru, ješ hltá všecka práva národa.
Systém parlamentní vlády má ve spojení « mali
cherně zájmovoupovahou francouzského voliče i
poslance v zápětí příliš mocný vliv sněmovoy na
vládu. Sačmovna nechce pouze dávat zákony,
nýbrž chce sama vládoout; vláda, jež může být
v každém okamžiko svržena, stává ne hříčkou
v rukou poslanoů, kteří nepodléhajíce kásní poli
tiekých stran jako v Aoglii neb v Německu, oci
tají ne třeba týž den tu na atranč vládní, ta proti
vládul. Každý venkovský starosta je vládním ú
ředníkem, vláda je závislá na poslsacích a volba
poslencova na starostech jeho okrosa. Tento cir
culna vitiosus (bladný kruh) je očividně nezdravý.
Ministerské rady zabývají se skoro veaměs jen
otázkami taktickými, kterak obcházet obtíže kla
dené Jim od poslanců a stran a kterak zamezit
interpollace a dosábnont vota (projevu) důvěry
V zemi Deseartově není žádné methody při poli
tických jednáních; poslanci, ;iš si před několika
lety odhlasovali svýšení diet na 15.000 fr., hledí
na snimotnu jako na slatý důl a v poslaneciví
vidí výhodnou Šivnost. Každý z nich přinese do
Bněmo celý seznam zájmů svého kraje, celou řadu
osob, jež je nučen všemošuč fedrovati a stává 80
tak vlastně obchodním agentem svého okresu.
Všecky tyto věci vylíčil výboraě p. Poiacare
v jednom z posledních čísel Revue Bleue a po
psané tam jronioké curriculam vitae (životní běh)
nejmenovaného poslance a ministra, jonž na konec
si zachoval tolik upřímnosti, že se poděkoval, je
pro nynější poměry typické.

A tak Jest patrno, že byrokratisgmus může
silně bujeti v kterékoli formě vládní — netoliko
v monarchii, ale i v „lidové“ republice. Právě
Francie dokasuje avou rozháraností a vzrůstem
kapitalismu (na úkor drob.ého lidu), še všeobecné
volební právo věehojivým lékem na všecky soci
ální a politické vředy není. To jeme ostatně již
dokásali častokrát. Moení tohoto avěta rozkasují
ve Francii zpnpněji, než jinde monarchové. Právo
volební širokým vratvám lidovým se nyní ponechat
musí. Ale ať to právo není pvuboa formalitou, jíž
mobou v každý okamžik zneužívati byrokratičtí
siskuchtivci! A nechť v Čechách soc. demokraté
nezdobí všeobecné hlasovací právo falešnými bar
vami! Kdo chce po trpkých dějinných zkušenostech
vynášeti výhody všeobecného hlas. práva a proti
katolického boje do nebe, uvádí vědomě lid do
bludu. Francie významně učí. — Až Be nynější
vládní poměry ve Francii dle návrha republikán
ských reformistů opraví, nalezne si tam byrokra
tiamus lehce zase jiné cestičky k ukojení sobectví
velice snadno.

Již vyšlo! Již vyšlol

Obrana úcty
Svatojanské.
Sepsal Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal. Při hro
madných objednávkách větší slevy. Objednávky
vyřizoje administrace „Časových Úvah“

w Hradci Králové.

Politický přehled.
Úprava jednacího řádu posl. sněmovny dc

stala se ve enémovně za denní pořádek dce 6.
května. Na počátka schůze podsl posl. Choc
návrh, aby definitivní reforma jednacího řáda
byla vzata z denního pořádku. Návrh Chocův
zamítnut byl všemi hlasy proti hlasům českých
radikálů, haličských Rusioů, dr. Stránského a
dvou sgrárníků Velioha a Švejka. Mladočeské
lavice byly vůbec prázdné. Ž agrárníků bylo
přítomno 11, z nichž 9 hlasovalo proti návrhu
Chocova a 2 pro, oba realisté nebyli přítomní,
klub katolicko-národní hlasoval proti. Když
oznámen výsledek hlasování, propukli čeští
radikálové ve volání hanby, které obráceno na
ostatní čes. strany; hlavně přítomní agrárníci

schůzi sněmovní promlavíl předseda minister
stva bar. Bienerth o minalosti a o důležitosti
jednacího řádu, klada největší váhu na jeho
reformu. — Za prvého čtení předloby o změně
Jednacího řádu vsbudila podivení řeč posl. dr.
Gesemana, který appeloval ne Slovanskou jad
notu, aby sanechala dosavadol politiku negace
a obrátila se k politice positivní a še se Slovan.
Jednoton bude možná soačinnost, upustili od
národnoatalchotázek; Slovanskéjednota nesmí

konati. Dr. Gesamanovi odpověděl dr. Kramář
prohlásiv, že Slovan. jednota jest ochotna k do
bodě, ale nesmí se jí odpírati splnění toho, co
splačno býti má a mosl.

Slovanská jednota obdržela první trhlinu.
Čeští radikálové, národní socialisté a státo=
právní pokrokáři usnesli se 6. května ze Slo
vanské jednoty vystoupiti a také tóhož dne
usnesení to uskutečnili. Podnět « tomato činu
radikálů dalo jednání odefinitivní úpravě jed
nacího řáda, kterou radikálové od počátku za
žádnou cena nechtěli připustit. Slov. jednota
ee svého času všemi proti hlasům radikálů
usnesla, že defiaitivnímu upravení jednacího
řáda nebude činiti žádné překážky. Radikálové
se ovšem nepodrobili. Ztéto politické události
dělá velikou afóru tisk vídeňský a částečač i
český. Ve skutečaosti však nemá událost ta
významu takového, jaký se jí dává. Slovanská
jednota tímto činem není nijak obrožena, spíše
uůže se řísi, že jest více sjednocena, poněvadě
se čeští radikálové necítili v ní nikdy doma a
byli vždy živlem spíše rušivým. Seslabování
slovanské oposice českými radikály přijde vládě
Bienerthově zajistě velmi chod, ale ani ona ne
bude míti znejnovějšího čina českých radikálů
valného prospěchu. Slovanská jedvota přes
ztráta 13 radikálů čítá dosud přece 112 členů,
kteří vládě mohou ještě ukázati svou sílu.

Pokus odohodu Čechů s Němci učiněn bude
prý hned po svátcích, o čemě referoval mini
sterský předseda bar. Bienerth císaři ve zvláštní
audienci 9. května.

Sociální pojišťování. Rakouští průmyslníci
ve „Svazu rak. průmyslníků“ sdružení podali
vládě obšírný pamětní spis, v němž své stanc=
visko a své opravné návrhy důkladně vyličují
— krátce předloha soc. pojišťování s jim ne
líbí, ježto prý na průmysl uvaluje velká bře
mena.—Zjevemzarážejícímjest, ževýborpro
sociální pojišťování poslanecké sněmovny byl
na 9. květen svolán, ale nerokoval, ješto nebyl
k usnášení způsobilým.

Cssařdo Bosny. Čísař rozhodl se navštívit
Bosnu a Hercegovinu a dáti obyvatelstvu po
prvé příležitost, aby svómu panovníka vzdalo
hold ve vlastní zemi. Do Bosny vyjede prý

. apoě 29. t. m. a 4. června bude zase vedni.

Volby sněmovní v Uhrách započnou dne 1.
a potrvají do 10. června. Sněm svolán jest n
91. června. — Bývalý ministr Kristoffy bojuje
za všoobecné rovné hlasovací právo v Ubrách.
Na svých schůzích hlásá, že všeobecné rovné
hlas. prévo jest program krále i národa a že
ono jedině může uvést vnitřoí znásilněné po
měry v Uhrách na přírozené dráhy.

Anglický král Eduard VII. semřel dne 7.
května v noci. Narodil se 1841, na trůn dosedl
po úmrtí své matky královny Viktorie 22. ledna
1901, tedy ve věku 60 let. Smrtí krále Edu
arda utrpěla Aoglie ztráta nenahraditoinou
Zesnalý byl nejen vynikajícím diplomatem,

věnoval neobmesenou důvěra. Král Eduard
byl ve skutečnosti áoglíckým ministrem zahra
ničních záležitostí a měl tudíž rozhodující
vliv nejen na anglickou politiku světovou, ný
brž na celou mezinárodní situaci. Celá poli
tika jeho směřovalak tomu, aby vliv Německa
v Evropě nepřevládal a aby bylo Německo
pokad možno osamoceno. Pohřeb krále bude
20. t. m. a rakooského císaře bude při něm
zastapovati arcivóvoda František Fordinand.
— Nový král anglický Jiří V. jest 4bletý syn
zesnulého, který dosud na veřejnost málo vy
stupoval. Smýšlení jest prý Německu nepří
znivého.

Krétská oláska stává se kritickou. Krétské
národní shromáždění bylo totiž 9. května za
protestů Mohamedánů zahájeno bezprávně jmé
nem krále řeckého. Návrh, aby poslanci slo
žili olib věroosti řeckému králi, byl uvítán

s kon poobvalou. Mohamedáni opastili pakschůzi.

Zprávy organ. a spolkové.
Přednášky dp. far. Filipa Jana Konečného

= Pouchova konají se „O křesťansko-šociálním
programa“ takto: dne 15. května o 3 hod. odp.
vo Svinárkách v hostinci p. Valdeka; dne 42.
května v týž čas ve Slatině u Poucbova, dne 29.
května v Černilově,doe Ó. června v Bleňně u Tře
bechovic (kdež přednášel týž řečník dne 8. května
a 5. května na Slos. Předměstí v ob. hostinci),
dne 12. června v Častolovicích, a pak jsou před
nášky na Pouchově a v Rosku a na Slez Před
městí u Špryňerů, takže až do července je p. far.
Konečný na přednášky již zadán.

Ze Slezského Předměstí de Sviná

městské mládeže schůsi ve Hrinárkách, na
promlaví vdp. farář Filip J. Konečný.

Mmiřiee. Dne 16. května t r. přednáší
vkřest. soc. spolku našem vsále městského
boteln p. Václav Špaček, řídící učitel v. v., o



povianostech katolíků v ayvější době. Záčátek
o půl 4 bod. odpol. .

Holice. Zsse mohou mlaritplným právemnaše sdralesé katolické organinace 0 vekotku
nezměrné radosti a neobyčejného nadělení. Za
vital k nám dne 8. květns odpol. neúnavný orga

r a snamenitý řečník p. Fr. Šapka, redaktor
„Štíta“, který opravdu slovy od srdce sase k srd

cim Konejní tak nás rosehřál, še nebylo nikoho,kdo bybyl vepronesl přání, aby suse co nejdříve
v našem středu se objevil. Věru, přednáška p. re
daktora byla nchvacující,takže každý odcházel ze
pohůse se slzami nadšení a s chutí k čilé práci.
Behůso byla důvěrná. Předsedal p. Jedlička, před
sada odbočky Věeodborového sdružení křest. děl
nictva. Zde ještě jednou děkujeme sa nevšední
ochotu p. redaktorovi s přejeme mu a prosíme
také Boha, aby mu žebnsl v jeho peúnavné or
ganisační činnosti. Zdař Bůbl

Bukovina. Dne 5. t. m. konali jsme ve
lica adařilou schůzi. Ačkoli veliký liják, spojený
8 dravým větrem, nikoho s domova nelákal, přece
jeme se sešli v značném počtu. Přišel i pozvaný
řečník z Hradco Králové, jakkoli v té činěnici
jsme si myslili, že sa ani na cestu nevydá. Z po
čátku nás oslovil obětavý vlp. Petrásek s Cerni
lova. Pak dp. Sebula s Hradce Král. vyložil, jak
„tmářská doba klerikální ve XIV. století v Čechách
vyblíží ve světle přavdy.“ Přednáška byla vyslech
puta s napiatou pozorností a odměněna potleskem.
Nato po podrobném vysvětlení vip. Petráska byla
ustavena místoí odbočka hospodářského sdružení
a skupina křesť. soc. mládeže. Nyní jen s Boží
pomocí statně dále ku předu!

Křeosťansko-seciální spolok v He
Pleleh. Dne 8. května t r. přeměněna byla volná
Oorganisace katolická v Hořicích, čítající přes 100
členů, v křesť. sociální spolek lidový. Ustavující
valná hromada konala se za velkého účastenství.
O účelu spolku křesť. soeiálního promlavil dp.
katecheta Václav Paakert; v řeči své dokásal
nutnost spolků katolických, jež uplatňovati mají
sásady náboženské v životě veřejném i soukro
mém. Dokázal, že náboženství mé veliký význam
eociální, ješto dává lidem klid a spokojenost, jež
jsou základem společností lidské. Kdo náboženské
zásady šíří, přispívá k sociálnímu blabu společ
nosti s koná dílo sáslužné, byť byl sebe prostší a
chudší. Přednáška byla s velkým zájmem sledo
váva. Při volbáchzvoleni byli: předsedoup. Jan
Jirgl, dochovním rádcom p. katecheta Váci. Pau
kert, jakož i 10 členů výboru. Vedle spolku křest.
sociálního existuje v Hořicích i odbočka ©Všeod
borového sdražení se 180 členy. Jaké důvěře těší
20 členové katol. organsiací i u ostatního dělni
tva v Hořicích, lze viděti s toho, še ovládají naši
členové feditelatví i dozorčí radu Všedělnickáho
konsamu se 240 členy a výbor Podpůrného spolku
se ACUčleny. Novému spolku přejeme plný zdarl

KMuěšice u Bomova m. D. Naše odbočka
bospodářskéhoedražení jeví stále vyvinutější činnost,
S velikou dychtivostí čekali jeme na schválení
stacov. Tedy nyní dne 22, května budemo odbý
vatí valnou bromada v hostinci p. Novosada v Kně
Sicích o 1. bod. odpol. Jako řečník dostaví se p.
Jan Haadlíř z Ronova. Naše hospodářské svépomoc

ve své ušlechtilosti a snášolivosti chrlí na nás ne
Japné posměšky. Jeden pán trousil o mně v po
slední době pomluvu, že jsem koupil pro odbočku
řepué semenu za 1 K 50 b a převechával členům
po 1 K 74 bh. Jen ať si ten pánraději apravuje
všecko doma v Mladoticích! Jest u mne uloženo
100 K pro toho lhavého pomluvače, dokáže-li to,
s čeho rafinovaně podesřívá. Pokud takové obri
nění neopodatatní, potud ho pokládám zas bezcha
rakteraíbo lháře a nactiutrhače. Čím více mne
bude tupiti, tím budu jeviti borlivéjší činnost a
psohroženost. Proto marné vaše vzteky! ©Kdo se
k něčemu kloudnému nehodí, krátí +isepoů chvili
hanobením bližního, což dovede každý. Daláí čin
nosti naší odbočky zdař Bůh! Jaroainv Růžička,
L č. jednatel.

Skuteč. Křest. sociálovévo Skutči a okojí
děkují uctivě vadp. kanovníku Fr. Šalcovi sa po
učnou přednášku večer dne 1. května vykonanou
a přes dvě hodiny trvavěí. Přednáška ve Skutči
dosusla všeobecného e3uhissn i u téch, kteří so
blásí k jiným politickým stranám. (Týž den před.
Dášel odpoledae vadp. kanovník dvě bodiay
v Hiinsku). Až k nám přijde slovutný p. řečník
podrabé, bude míti poslachačů ješta více. | Račiž
mu Bob uděliti sílu k další práci!

Zprávy místní a z kraje.
Při výroční osmidonní Svatojánské

patní pobožnosti při zdejším seminářském
kostele av. Jana Nep. bnde zachovárán následu
jící pořádek: Dne 15 t. m. bude v-5 hod odp.
btenie u požehoáním a kázáním. Due 16 tm
budou sloušeny měe svaté od 6. hodiny raoní až
do bod. 8.; v 8 h.din budo kásání německé, p>
kterémě zavítá processí s bisk. ohfámu Páně sv.
Ducha, pačež následuje ticha mše sv. tak zvaná
„devátá.“ — Slavné olažby Boží podnom o 10,
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ostátní dnyi v nedělibnde tatáš
prveo 5'/, hodiněa ukončíze
v pondělí dae 28. t m. spěvem Am

“

Protekční s v obecní správě.
ední týden učínilo obecní zastupitelství ros

bodnatí, které ověděl, ža naši otcové města jednají
nátlakem požidovštělého pokrokářstva. Jed

alo se o sřízení katolického knibkopeetví v „Adal
bertinu“, které by udejším závodům knihkupec
kým dělalo malou konkorrenoi, protoše by obcho
dovalo hlavně = diecósním klérem, který se nyní
obrací ve svých objednávkách na Prahu aneb
přímo ne sahraniční frmy. Otcové města však el
nepřejí, aby Hradec Králové se utal i v tomto
směru střediskem východních Čech, proto vyslo
vili se proti sťízení katolického kalhkupectví. Vedly
je prý ohledy na stávající zde závody. Až bade

ati ne př. hotelier p. Urban o povolení k roz
šíření svého podniku, jenž zde utloukl celou řada
hostinských živností, povolí se ma jisté zvětšení
tohoto monopolu bez obledu ba škodu celó řady
podniků, protože pokrokáři budou avé atředisko
protežovati. Odsazojeme dále povolení divadla ku
přednášce redaktora Herbena. Městskou radou
bylo jiš dávno usneneno, že od 9. května má ze
sapoč íti 8 instalací elektrického světla v Kilepe
rově divadle. Protože však chtějí pokrokoví židé
tupiti a zesměšňovati kult Svatojanaký, odložily
se orčené opravy a divadlo se propůjčílo proti
náboženské štvanici. Protestojeme proti takovému
stranickému jednání a málo mažnéma ustapování
před drzým polk.okářstvím, Není na tom dosti, že
pokrokáři vyssávají obec hmotně? Ještě sa jim mé
povolovati profanace náboženských citů v obecní
budově, na kteron platí katolické poplatnictvo? Je
na čase, aby ze učinila přítrž podvrataým proudům
v městě našem.

'„Davěta lidu“ začíná šetřiti. Do
esního podrostu na pasekách násejí se břísky

k vůli tomu, aby arým rychlým vzrůstem nntily
warčky ku rycblejšímu vývinu. Když svůj úkol
břísky vykonaly, vykácejí se £ pasek a nemají
jiné ceny, nežli lesní roští. Kašdoročaň několik
břízek s pasek obec daruje na ozdoba při cír
kovních slavnostech, ale také, když je některá jiná
slavnost národní aaeb spolková, vychází obsení
správa se stejnou ochotou vstříc. To se děje jiš
po léta beze všeho strachu, že se tím obtěžuje
vbecní rospočet. Najednoít vi nějaké opořivá dušo
s pokrokového tábora v „Osvětě lido“ vzpomněla,
še témi břízkamí ohrožaje ae obecní hospodářství
a oavrhoje, aby obeo od obyčeje toho upustila.

ost je jistě berká ctnost, a my ci jí vážíme
zejména u pokrokového tábora. jenš dosud obecní
majetek považoval sa dojpou kráva pro avé lidi
a podniky. Snad se proboosí v pánech špatné
avědomí, když si vzpomínají, že po léta na útraty
obecní se vyhřívají v zasedací síni, kde přio
beením plysu na obecním papíře vyrábějí kalené
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vozily nejen slabé břisky, sle celá fáry polenitého
dříví. Očekáváme, že te celá řada pokrokových
předáků vsdá avých tučných ainekar, ve kterých
se jim vydržují oa obecal útraty výpomocné aíly,
aby mobli výtečníci tito shánáti vedlejší výdělky
Jinde a provosovati bezstarostně pokrokovou poli
tiku. Jestliže se začne v obci dotřiti tam, kde by
se právem Betřiti mělo, pak by se nejen na ně
které evátky, ale každou nedělí mohlo několik
vozů břízek na ozdobu hradeckých chrámů a ulic
přivášeti. Vyškrtej, „Osvěto lida“, nejprv zbytečné
položky pro své stonpence a pak přijď a vyčítej
katolickému lidu trochu toho bezcenného roští|

Jmenování. Cisařjmenovalgéneráleejoru“
Korla Křitka v Hradci Král., velitele 20. pěší
brigády, velitelem 49, pěší divisc.

Veliký dmchorní koncert dicočení
jedmoty oyriliské v Hradel Král. měl
průběb velice zdárný. Ačkoli due 8. května k ve
čeru oblake obriila pradký déšť, přece drorsna
Klicperova divadle byla ovlá naplněna vybraným
posluchačstvem. — Program byl volen de avláštní
odbornou znalostí; dbáno rozmanitosti tak, že čí
slo sa číslem přinášelo vděčné překvapení. (Kašdý
ze čtyř sborů byl jiného žánru, sólové číslo Jedno
od staršíbo, drahó od novějšího skladatele, zvlášt
komponovaná ouvertara, originelní číslo Beriiosovo
na konci). — „Slavnostní předehra“, mejnovější
to komposice p. V. Mádla, kapelníka 16. pěš.
pluku, jent vpravdě mistrně zbudována na moti
vech chorálu Svatováolavakého. Z počátku line 60

varban. K hornám, tegotům a klarinetům přidají
se ostatní násttoje, melodie v spletitých noancích
8e rozezvučív nádherné graadiosu, figuruje v basu
a chromatickým postupem přechází v krátkoo,

klaseické kaatiléně zradí se krásně emancipace
s přesládlých melodií vlaských a vážná, důsledná
cestak té metě, jíšdostihli poprvnímprůkop
uíku Mozart a Boothoven. — estrina ještě
jedaoduáší a vědy svěží. Velobné jeho melodie
silných, jasných linií nchracují dosad každého —
i největší enthasissty pro modersí hudbu. Jeho
šentiblasý nbor „Ecce gaomodo moritar justus |“
(Ejhle jak Hpravedlivý umírá l) upracován jest
svlášť mistrně. Melodie, ač tolik vážná, přímo
dramaticky líčí tragickou náladu. — Konečně jame
teké v zaslechli Verdioro „Stabat ma
ter.“ Kdo sná Verdia jako skladatele oper, které
melodičností přímo plýtvají, slyší na počátku
akkordy jiného temperamentu, tlumočící výrasně
ardceryvnou bolest Matky Boží pod křížem. Při
dalších teprve modulacích nezapře Verdi ověj ráz.
V hodbě a zpěvu ojkde není jednotvárnosti, všech
prostředků moderních vyašito k zpostření sk ladby,
která při tom všem nea! dlouhou. V konci sk ladby
uroadlí co začáteční motiv, doprovázený majestát
ními akkordy celého orchestra. — Opera „Tamn
hánser“ v Čechách zdomácněla. Leč na menších
jevištích těško lze celou operu důstojně předvésti.
Zato jednotlivé abory alyší se dosti často. Diri geat
dr. Šetina do programu vepsal arii málokdy před
nášenou, totiž modlitbu,O nejsvětější nebes Panmo“.
Napřed introdukce orchestrální, počísející mo

tivem ourertarovým, který přechází v jemnoa mo
dalsci, do oíž vpadae zpěv; ten svědčí netolikoo
velikém mistrovství moderním, ale i o důkladném
pochopení tonorodů starobylé hudby církevní, —
Dvořákův shudebněný falm 149. („Zaplesejte“)
Jest lehce přístapný nejširšímu vbecenstru. Z pév
pohybující se ve vysokých tónech Jest pravým ne
umělkovaným plesáním, živým výrazem radosti pro

stého člověka.Orchestr.doprovod snamenitě přiláh áa jest dosti jednoduchý. V prostřed kreslí hadba
chmarnou nálada při slovech o potrestání vspou ry,
alo konec vyznívá dvojmásobným jázotemširé tbo
stylu. — Uoikem dosud zde nesiyšenýcmbyla p ře
dehbra k druhé části Berliozova oratoria „Leo 68
fance du Obrist“ (k „Útěku do Egypta“). Roskošná
pastoralis. poutají celou duši poslochečovu k o
kamžika. kdy se pastýři acháseli k jeslím. Zří dia
slyčená kantiléna anglického rohu proplétá (o
svaky blavné boboje, klarinetu, fagotu. Proved ení
tohoto čísla vyžadovalo neobvyklé zručnosti, jelikož

malým ybením ů byl vášně utrpěl celkový
udba hrála tek jednolitě, plyáně, jakajadovednými prsty virtaosa. —

m, "ba m dp. dr. Šetimaseovičil sbory
během pěti neděl, vyslovujeme nelíčený podiv nad
jeho vzácnou dovedností. Ovládal obrovské těleso
přesně, s naprostou jistotou, řídil téměř všecko

čistou, určitou intonaci a pečlivým Šetřenímdy 04
mických ssaček, A jek úmornou práci organisační
musil dirigent rozvinouti v čase tek skrovné vy
mereném, dovede si představiti jen ten, kdo něco

representoval ae velice sdárně. Předběžná ovičení
vykonal p. kapelník Mádlo při všech jiných čet
ných povinnostech 4 velikou pílí a a příslušným
pochopením; dirigentské zdatnost páně Mádlova
při Pzení „Slavnostaí předehry“ byla obecně
obválenes. A tak citlivá obtěžkací skouáka orchestru
dopadla volice čestně. — Jemof, mistrad vyško
lený hlas pí Jančové, která zapěle sóla, byl vy
slechnut s nadšením Tentokráte koncertní pěv
kyně byla avlášť soamenitů disponorána, tak že
byla zahrnuta velikou pochralon. — Jest putěši«
telao, še v tak pokročilé sezóně po tolika koa
certech jevil se o duchovní koacert sájem tak
veliký, že bylo vyprodáno. Dosud tudíž práce
positivní, čistě umělecké nalézá mezi zdejším obe
censtrem vřelé sympatie. Koncert dra Šstiny byl
pravý (festival domácích prodakcí a sklidil sa
sloušený vděk. — Dirigent dp. dr. Šetina obdršel
od avého aboraco důkaz aymaatií etříbr. aktovku.

Uponornění těm, kteří kupují losy.
Jak snámo, jsou cenylosů kuporaných na splátky
ve eměnárnéch značně vysoké. mnobdy až o po
lovinu ceny kursové Způsob, jak záložna obata
rává prodej losů os splécky, spočívá v tom, že
záložna zakoupí pro zákazníka losy za běšaon
cenu. kterou mu sapůjčí. Losy zůstanou v zástavě
v záložné a majetník obdrší aástarní list se deri
emi a člsly losů a hraje hned při pělštímtabu.
Ze uplátek složených odpočítá se ze sbylku
dlehu s o ostatek so smenší půjčka. Splátky jsou
libovolné a čím jsou větší, tím dříve se losy vy
dají vlastníku a tm méně saplati týš maúroclob.

Výměna kelkových známek vyda
mých roku 18089. Dle nařízení ministerstva
budou se kolkové známky r. 1808 vydané a s oběbu
vzaté, kterých mebylo užito, zdarma vyměňovati
až věstně do51. května 1910 a akladních a pro
dejních úřadů kolkových sa nové smámkykolkové



ustanovení ,u aokrět
o kolkové z pro
vyměňvati, aziž ve dá za

Ertvý dělá kratochvilného bubáka.
Ty mrtvý, nevstávej a leži“ tak odpravoral Her

Denáv „Čas“ publicisty, jež vesvé catonské přípno
stí a nadoormálaí učenosti usnal za zralé k porášce.
Papírovým mečem nadělal masopustní hromada
mrtvol, až naposledy dopadla realistická gaillotina
Ba hlavu samého loatkového Robespierka. Šéfre
daktor Herben vyloučen z masarykovské strany;
Masaryk problásil, o jest s ním „mravně hotov.*

Kor však pozosl, če by odstrčený věrný panošmoblfooknonti do jeho laciné glorioly hodně čpa
vého dýmu, rychleodsouzence amnestoval. Uznsl,
še bes 600 K měsíční gáže by se dr Herben ná
ramaě rozčílil, — Pohnutá jeat Herbenova cesta

' za „vítězstvím rozomn české daše“ (zvláště v po
snatcich bistorických).Napřed markýroval básníka;
kdyšse lidé tém beziokovým květům poesie smáli,
vrhli ee na pole pohodlnější a nutil se do kritiky.
Že však každému temperamentu kritika nesvěděj,
bylo řečeno Herbenoví přátelsky už před dávným
časem a později od Fr. Šaldy. Není tedy divu, že
zkoušel snašivý realista Štěstí svého intelektu
v povídkářetví. Žlé jazyky však sačaly trousiti
pomlavy, že svou Musa opisuje ze atarých kalen
dářů. Na konec Rohan v „Roshledech“ scela ne
omaleně předložil veřejnosti velikou kupn řádek
sciziny, £ nicběžHerben čerpal látku k origunelní
povídce £ moravských luhů. — Není divu, že nři
takoré intellektaelní krisi přemýšlel realistický
Homér bděle a pečlivě, zda jeho mozkové závity
nejeec opraveny pro umění jiné — na př. Hero
dotovo. Mohl-li vypiknouti v bietorii Palacký, proč
pe ty, Jene? Atak vyála slavná „Historie o bratra
Palečkovi“; leť nešťastnou náhodou čtenáři řekli,
že to dilo je dosti věrným opisem staré práco tó
bož jména, uveřejněné při hiršperském přetisku
„Historie o protivenstvích církve české“ Za po
kání tedy cbtěl sepsati aspoň životopis svého pa
trona. Podnikl sepsání úraby o sv. Janu Nepom.
s velikou kuráží, ačkoli ve čtení starých rukopisů
byl nováčkem. Jakkol: je mužem nespoutané svo
body myšlení, nedovedi ani podle jasnébu, ba
přímo vtíravého amyela rozeznati písmenu „r“ od
písmeny „b.“ A tak v jeho spisu kněží míeto
„bohatě“ dili „rohatá“ Proč jenom jebo volná
myšlenka i při tak nevhodné příležitosti připadla
právě na rohy? Spis ten byl pv sásluse zkritiso
ván od znalců dřjv, než tiskem vyšel. Sám dr.
Grégr rouhodně odepřel vydání tohoto díla v „Ma
ici Jidu.“ Proto dr. Herben s rohatě šijícími kuč
žíti utekl se k dr V.Řezníčkovi. Vřelým přípisem
bó prosil, aby ten literáraz plod tiskem vydal. Ten
však v zájmu čestého rožuma odmítl a proto na
sebe uvalil Herbenův janácký huáv. — Takový
učenec tedy odvažuje se prohlašovati, že av. Jan
nikdy neexistoval! Mohl ovšem dr. Herben sano
vati poněkud avon silně pošramocenou repataci
přednášením o tom, jak evaogeličtí klerikálová

kán a Švindléřakyprávě vosvyicenémstoletí
. sveta, očitého svědka upálení Husova“— ale obratršti pobrobei by ae příliš rozěj

lovali. Proto muž pravdy strčil pravdu raději
bluboce do kapsy. Také ještě by mohl výtečná
vysvětliti dosud stávající některé historické záhady
v příčině 600 K sebraných na mostecké airotky.
Bylo: by to lip než másti historiky příštích Čanů
správami o řepinských učitelích, oběšených kapu
elnech, o primátorských lososich, pověrečných Je
ovitech std. Dr. Herben ovšem ví, že už úlohu
Achilla ve straně dohrál; proto dělá aspoň Ho
méra Masarykovi a — bezděčně sv. Jana Nep.
Nechť tadíž mrtvý jen straší pro kratoohvíli dále;

noví se rádi zaamě:i notoliko lidé atarší, aloi děti.

Legitimace | ma
do důvěrných sohůzí

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

al : dostati «se levně "

v Bkupské knhtskáré v Hradai Králon,

Pouchev. Při večerní májové pobožnosti,
kterou koná četné obecenstvo u břbitovaího mis
elonářského kříže při samém kostele, oslavajíc
Králornu nebes důstojné posvátnými zpěvy s mod
litbami, odály se v úterý večer po klekání od ně
kolika výrostků, z nichž jedem chodí do školy
královéhradecké, značná uepřlstojaosti, ješ byly
daleko slyšeti do okoloích domů. Výrostkovét tiž
plskali hlučné na blízké silnicí proti kostelu, čímž
tak rušili pobožnost, že účastaíci v ní ustávali a
hlasité reptali. Tente klaukovaký kousek odsuzují
ma Pouchově všichat slujní lidé, jelikož májová
pobožeost nikomu eepřekáší ae dosud ve vsoroém
pořádku se koně. Doufáme, že toto uposornění
podtaci, a že nebude třeba návštěvníkům májové

-pobožnosti ma Pouchově dožadovati so na slav.

— Nedávno (6. května) byl sde pochován p. učitel
Spelda ze Rtyně, rodák pouchovský, sa velikého

úiastenství všeho obyvatéktva. Byl to teprve

Aoot/mladýmaš, pocházel svážené zdejší rol
rodiny a be všade ctén a milován. Zemřelučitel p. Frant. Spalda byl srdce sbošnébo a si

skal ai i ve Btyni u Náchoda, kdež blahodárně
působil, lésků a úctu obecenstva. Bylo to viděti
také při jeho velikolepém pohřbu vo Btyni i na
Ponchové. — Dne 8. května chtěli národní dělulci
s Hradce Králové, sdružení v českooalovanském
spojku „Barák“, konati ne P.uchově v hoatinol
„Na Staré“ veřejnou sebůsl lidu odpoledne ve 3
hodiny. Plakáty v Pouchově nalepené osuamovaly,
že přijdou dva řečníci — pp. Novák a Jirák —
a že promloví o politické situaci, s co jsou a co
chtějí národní dělníci? Důvérník ponchovaký děl
nictva českoulov. zejistá ataral 80, aby schůze Be
„sdařila, zvláště kdyš byl ovédketo, jak nedlomho
předtím (34 IV) sdařila so u Česáků schůze „so
cialisticko-klerikální. — Ale skmtek utek! Zmíně
nou neděli přišlo na achůzi z Hradce Králové asi
8 národních socialistů, ale z Pouchova nedostavil
se téměř nikdo, vyjímaje asi 30 60c. demokratů,
kteří však zůsteli ve vodlejkí znástnosti a nešli do
eála, v němž achůze měls se konati, ač o to jed
ním stoupencem českoalov. dělniotva šádáni byli.
Z Poachova dostavilo ge jen asi 5 účastníků všeho
váudy, a ti náleželi jiným politickým atranám než
národač sociální. Když tedy pořadatelé aohůze vi
dělí, že schůzi v prásdoém aálo konati nelze, 0
hlásili. že ae tato odkládá na dobu pozdější s
rozcbázeli ne, při Čemž jim soc. demokraté z ved
lejšího pokojtěku hlačně na odchod tleskali.

Třebechovsko. V pondělíZ. května vozi
čeledín ve dvoře jenikovickém, Jan Pražák, řízky
2 cakrovara meziříčského. Častou stavil se v bo
stinci p. J. Javůrka a ač byl ně notuč namočený,
dal si ještě „kapku na vrob“, a ta mu dodala.
Nemoha státi na nohou, sedl si na vůz. Ale právě,
když sjížděl s okrenní ajlnice na oastu ke dvora
vedoucí, spadl pod vůz a zadním kolem přejet byl
přes prsa. Z pod vozu byl vytažen již jako zoha
vená mrtvola. Pražák byl atár DO let, Ženat, slo
na stěstí bezdětný. — Nemenší ueštěstí hrozilo
Jinému známému alkoholiku z Polánek | Asi před
14 doy Šel v napilém atavu po mostě u Panského
mlýaa v Třebechoricích a upadl po hlavě do řeky
Dědivy, kde proud saačný. Štěstí, še pád jeho
v čas kolemjdoocími zpozorován a poloutopeneo
zaobráněn a na ostrůvek uložen, kde delší dobu
v promočeném datu prospával opici. — Věra jeat
nejvýš na čase, aby byl prostý lid ušlechtilou
zábavou a poučováním odrrácen od zbonbného
probíjení peněz | sdraví,

Dopisovatelům „Ratibera" u Třo
bechovie. Není mužné satajovati své dopinova
teletví, když je prokázané. Vy snáte nás, my snáme
Vás; těmi slovy chcete vyprovokovat nás jako tajné
dopisovatele Obnovy. Naše ohrašení proti útoku
na naši kněžskou čest Bestrany vaší v „Ratibora“
bylo otevřené, ale u Vás, slatí pánové, té muž
nosti nemí ani dnes, a proto podejte zjevný důkaz,
kdy, který páter a před kým proneel výrok Vámi
v „Hatibora“ do vlova citovaný — více nežádáme
a ma ostatní Vém -odpovídati. není naší povinností,
to a Vámi vypořádá si jiný. Páteři z Třebochovic.

Působení krokové elektriky a
kemeoty ma hovskou osvěta. Pět
ran do hlavy — máme to u nás pěkný koncert|
K pověstné base přidružil 80 v „Ratiboru“ č. 19.
ješté smyčec e aby překrásný výkon našeho davtta
všade byl alyšán, pokrokářský átáb zdarma roze
alal „Rutibora“ po všeoh veřejných mistech, najmé
hospodách. Nedostí ma tom. [ něžné pohlaví z 0
kolí meteorologického s.onpku běhalo po rynku a
J. « nadšením v líci; přepadala chodce otázkou:
„Č:tlu jste až „Ratibor“? Pomník, který třbechor
ským bude hlásat, k jské výši může ve člověk

všeobacnon žádvat ne v „Kfivicích“, ale v pardub
skó ulici postaven. Je to mela „Basa“ se a toto
ucéraje, diákant na rynku se ukolportéruje, za to
smyčec kategoricky prohlašuje, že nepovolí. Tak
to praskne! Ale žort etranon. Jako ušlápnntý červ,
tak svijí 86 naše Ižipokroková společnost pod do
jmem našich článků v „Obnově.“ Trefili jsme hře
biku na hlavu, jak náleží. Zlatí půnové, marné na
nás Štvote p. Dotřela („helvetů“ mu nadávati po
necháme vám) a jeho elektrikou. O vy pokrytci,

kde nejprve promlouváno a kritisováno? Proč!
Víte to, ale nechcete o tom slyleti. Proto, abysto
m to a nimi nerozházeli, abyste při adělávání 0
pětaého kompromisu snad nepobořeli, proto dáváte
8i ústa na zámeček, ale jenom na nás so cbčete
hojiti. Nejen my. ale i soc. demokraté znají vaši
sbaběloat přiliá dobře. Jaké pak to chcete od nás
vlastně protislužby? Že anad jednotlivci ze svého
dojmu a rozmaru ukáží ce někdy v kostele nebo
na kůru, proto máme ko všema mlěsti a prot.
službou (jakou ?) se odměňovati? Vězte, fe stano
visko naše je toto: Kdodochrámunovchácí«čist
ších pobautek, ten ať tam vůbec nechodí anebo
af s církve vystoupil Jak odporný je váš pokra
kářeký klerikalisemus! A prosím vás, proč de tak
paparajete a nadýmáte a všecko vbecenetvo ohcete
vsapoati pod svůj Itipokrokovýkloboak? Nevite
pic o tom, jak nepatrný počet hlasů dostal zde
váš dr. Drtios proti našemu kandidátovi! Nevíte
nic v tom, jak značným procentem hlasů disponu

jeme i při jiných volbách? A kdo začal tenhle
novinářaký boj? — Vy, s vaším hanebným tisknu
tým pamílstem po obecních volbách! Šeítíte se
světla a proto pod ocbranou tmy pamílot jsto as
nárožích ulic nalepili. A ještě se děláte beránky a
chcete nám něco mravokárného báaniti? Mičte
raději, neboť Damoklův meč stále vám visí nad
blavami. — A nyní, kdo máš oši k slyšení a oči
k vidění, slyš a vis! Jest historické faktum, že
známé protižidovské bouře jsou dílem tak sv. ná
rodních dělníků, vše se dálo pod patronací stou

net „bratra“ Klofáče. Dnešních stoupenců po
kářských v Třebechovicích nebylo. Snad paa

Souček snačí teprve ponenáblý přerod Klofáčovců
os realistické pokrokáře, Vše bylo dříve národně
sociální. Dnešní naši pokrokáři velmi pilně tehdy
pleli koukol v zahrádce bratra Klofáče. He
roiteké skutky tohoto „obrbratra“ medaly spátí
našim třebeobovským „bratrům“ a proto spůso
bily u nás tehdejší ruml a demonstrace, čili jak
prarí:e uličaictví protižidovaké. Četnictvo a úřad
8e toho ujal, nastalo vyšetřování a trestání. A
nyní — kdo to byli, k jakému táboru náleželí a
náležejí? Chceme mužnou odpověď, páni z „Ra
tibora“, odpovídejtel Mlčíte? — Slyšme dále!
Jeden z nich dostal pět dní vězení, o ostatních
pomičíme. Odvolal se. Dostal 7 dní. Z tobo v tá
boře třebechovských bratři a sester velké po
hnatí, ale hrdost národní do nich vjela a roko

z všzení. Ina, v průvoda půjdeme mu v ústrety!
Nazdáááár! Ať žije náš Havlíček, aa sdááár! Jo,
ale kdo ponese kytici? stydlivým hláskem ptá se
Jistá dívenka. (Která to byla? milý Rudolfe, ze
ptej se jí!) „No ty, tyl“ volají sestry. Nach studu
polil naši divenku, „nejde to, když s ním mlu
vím“ Zvolena tudíž slečna A. B. Šlo se
tedy, vítání bylo alavnostní, pakét se znamenité
uplatnil a vše se ještě k tomu Slavnostnězapilo
u „Černého koně“ a nazdarování nebralo konce.
Zde máte fotografii, pánové! Přejeme dobré chut
náni! O, vy obílení hrobová, vaše strana byla
aranžérkou dotyčných bouří a to nejeu v Třebe
chovicích, ale i v Praze a po colé vlasti. Mámo
v ruce z té doby dois (datum 28. února 1900),

v kterém atojí: „S nero rep svědavostí „čekévale jsem, jak našeho Haviička (11) budou vítatí.
Myslela jsem, če ale nebudou dělati, a přece do
stáli slibu pp. sokolové.“ — Tak a ogní lžete dále
a fixlujtel Jak ubohé, ba nepříčetné je vaše po
vídání stren odstěhování dotyčné dámy| Neodatě
hovala se Sice pod dojmem demonstrací (vámi
ostatně pruteživaných), ale z důvodů rodinafoh
— to ví každý. Myslíme, že p. Fáborský nemá
co děkovati p. Kolšovi, menitani členem záložny.
Pen Koleň má čistý štít v každém směra a má
te-li chuť na něm rajtovati, jenom ee uplatněte,
je to krejčí... Panu Fáborskému všsk advo
káte dělati nemusíte, ten ačiní, co vám sa dobré
naná. A nyní doslov. Jest osvědčenou pravdou,
že když lžipokrokáři, Išibusité uf sikam nemo
bon, vždy vytáhnou ze svého počestného arsenálu
buben reklamy, čamara, faogli, Husa, Žižku a
vše okouří dýmem středověkých hranic, jenže ve
2. století pro rosamné lidi je toho drobet málo;
frázemi obyčejněse ohání prázdaá blara a skatek
utek'. Jenom tedy, pánové, nenabírejte dále vodu
cedoíkem, ale pamatujte ma staročeské přísloví:
„Lež má krátké nobyl“ Ani vagon „Ratibora"
pravdu nepotlačí. Na adarl

Holice. Naše adrušené katolické organisase
vehrály dne 1. května t. r. v hostinci p. Konráda
2 bezonnké divadelní kousky a to: „Noviby a
karty“ a pak „Osndné námlavy“. Návštěva byla
veliká a kde kdo katdý chvélil mistrné provedení
a dokonalou souhrn, Všichni totiš jak dámy tak
i páni zhostili se svých úloh tak znamenitě, že
vděčné obecenstvo neskrblílo pochvalou a hříma

vým potleskem. Úsudek všech o hře byl jednotný:„Hráli valmi krásně, to jeme nečekali.“ V mezi
aktí pilně se staral o hudební požitek sextet pod
osobním řízením ředitele kůru p. Č. Holuba. Všem
účinkojícím dámám i pánům jskož i p. Č. Hulaboví
náš vřelý dik! Zvláštní pak díky zaslabuje režisér
p. J. Valenta, správce utravovny, Uterý obětavě
vše k tak krásnému otli přivedl. Téšíme se na
příště!

Dobřemišce. Pronáslodovat, zničiti tobo, kdo
Ge ozve proti bezpráví, bývá sbraní pouze těch,
kteří bájí neapravedinost. V dopise od nás měli
jste o tom křiklavé doklady, ale tím jste nepo
věděli vše. Odpor proti prodeji našich obecních
pozemků podepsal i mistr pokrývačeký p. Fiala.
Měl právě pronajatou práci ve dvořo kratonož
ském najmutém p. Weiorichem od p. hraběte
Kinskóbo. Byl tamním sprárcem ibned z práce
vyhnán, jakmile se jeho „provinění“ dostalo k uším
mocných. Smlouvs — nesmlouva, marš ajit! Pan
Fisla si také došel do Nechanic, £ Nechanic přišlo
posváničko — a p. Fiala byi sas0 na střeše a co
mé smlonvcu zadáno, dodělá. Z uved.ného možno
ui předetaviti, oo snášeti jest p. faráři za to, še
je na strsně otiskovaných ových osadníků a že
chrání sájmy fary i kostela, které mají přede
psánopřesK 200— přímýchdaníatudíž| znač
nou samu obecgích iškolních přirážek nesou. Pau
farář snažil se, jak z dobrého pramene víme, De
správnosti s nepořádky urovaati po dobrém, po
ticho, v míru, obrátil se na patřůná místa; byl



však odbyt a dáno mu nanejvýš pánovité na
srosaměnou, še do obecních záležitostí :v Dobře
nicích smí 'ne plésti pouze velkostatek. To snad
platilo pouze v době roboty, kdy páni Francové
ze zámuu směli točiti s poddanými podle libosti.
Ale nyní jeme ei před zákonem vějehni rovní;
proto vydáno pro královatví České obecní ařísení
a dle něho smí a má mluvit do správy obecního
majetku kašdý občan a poplatník. Běbem ani De
10 let sůstalo obci na novybraném Školném a růz
ných příráškách přes K 1600 — a k toma ne má
mlčet, když nyní musime o to větší přirášky platit.
Ale páni v Dobřenicích jsou ještě duchem před
r. 1849. Tak ty, faráři, tak! Raiffeisenko nechceme
a ty ji přec saložíš. Nechceme odvodnění obec
ních a občanských pozemků, třobas jsme sami Sta
tisíce snbvencí dostali z peněz semakých i státních
na odvodnění pozemků punských, s ty do toho
přece mluvíš! Uvidíš, kdo je páneml A přišel
pefél! Farář nesmí do parku, nesmí de mu prodat
mléko, a vůbec nic. Známky na mléko již koupené
mnsels sestra p. farářova vrátit, p. farář vydán
Da pospas nezdvořilostem některých úředníků.
Jeden vzal si p. faráře ne muška v obec. zastu
piteletvu, drahý v místní školní radé.

O ulatých paprscích hořického po
Lbroku dochází nás též tento dopis: Hořickýdo
pisovatel do jič. „Polkrok. Listů“ má tam své stálé
místo, že by ai však „P. Listy“ mohly k této
akvisicí gratulovati, to si tvrditi notronfáme. Zcela
obyčejné, mnohdy nejapné lokálky, jakých ve ven
kovekých listech ne tacty. Poněradě si vělmá
mnoho dětí, soudíme, že je svým zeměstnécím
učitel a to dlo všeho jeden z těch, jenž nemaje
vlastních dětí a ve škole mizernou káseň, má dost
času věímati si výkladních skříní, dražiček, šen
= chudobinče, vyslýchati Franta a Bůb ví co ještě.
Jak jemně umí omočiti pé:o, vidno z této nkátky:
„Task Franto povídej! A Franta povídá: My se
při panu katechetoj strašně nasmějem. Von ty, co
nejvíc sloběj, pošle haed na začátku sa dveře a
řekne, že ma nesměj přijít do Bkoly, až odejde,
(což ja — mimochodem řečeno, — moc hloupá a
průzračná lež). A kdyš p. katecheta ne ně s něčím
de, tak kluci mu řeknou, esli nás uhodíte, tak
vás dáme do Pochodoě.“ Že by toto poslední bylo
možné, o tom pranic nepocbybujeme; na tom však
vinu nenese katecheta, nýbrž ti, kdož děti k takým
koncům vedou, t. j. někteří rodiče a někteří uči

"telé. — Stejně nobl vedo si pokrokový pán nejen
když vyslýchá Franty, ale i když prohlíží výkladní
skříně, jak učinil v poslední své zprávě, V celém
-městě všeobecně vážená paní B. prodává sice
snad „Rejskou Zahrádku“, má však za sklem i
kalendáře, jež nelze nazvati katolickými, což jsme
jí posud nikdy se zlé neměli, protože je v první
ředě obchodnicí; svobody milovný pokrokář však
ani to jí odpustiti nemůže a končí svou správa
těmito ušlechtilými slovy: „Kam páter nemůže,
nastrčí bábo“. Jak viděti,zábavy « Frantou nesou
svě ovoce. Dnes jsou pokrokáři v Hořicích ještě
maličcí; to by se nám věsk vedlo, kdyby oni
moblí jednou sterorisovati veřejné mínění! K nim
musili by se daně platící obchodníci oboditi zeptat,
co emi dáti sa sklo a copatří na pokrokářský
index. — Že by družičky o májové pobožnosti
byly nastydly, o tom jsme ničeho uealyšeli, že
však ee nastydly a měly druhý den horečku,
když přišly večer o 10. hodině z divadle, kde
s velikým úspěchem účinkovaly, to masí býti
snámo i dopisovateli, je-li to pan učitel; sni
toho Bi nikdo z unašebo tábora nevšimne, ježto
víme, že se při takové příležitosti všdy něco

stane; pp.pokookán však nejsoutak t.lerantaí, oniodkrývají bacillyjen v kostele a na proceasí, o
těch na kluzišti, v divadle a na výletech ničebo
nevědí. Do bor často chatrně obleóené dítě jíti
může, třeba na dva dny, ale jíti čtvrt hodiny od
města na processí, to je dle hořického dopisora
tele nejen „nerozumností, ale v povaze těch ma
tek je kna surovosti.“ Pamatujte si, vy matky,
když chcete svým děvčátkům udělati radost, na
kterou se dlouho těšila a ustrojíte Je za drošičky
k májové pobožnosti — jest to od vás „kos 8u
rovosti!“ — Aoož ty stařenkyati stařečkové
s chndobince, co byli obeslání dělati průvod při
křišovém procesí! „Ubohá chudobo,“ aní pokry

povzdech pokrokáře, provásený alsou kro
kodýlí! Ubohá církvi hořická, jejíš parádu musí
vydršovati 9 starci a © stařeny s chudobince hra
běnky Strozsi! Že by tyto osoby byly k súčast
Dění Bo processí komandovány, © tom ony samy
ničeho nevědí, ale ony to považují za 8v00 po
vinnost předně jako katolíci, sa druhé pak jako
almušníci zbožné a šlechetná paní, jež ve své zá
věti ulošila jim za povinnost plnění povinností
náboženských. A ti stařečkové a ty stařenky jsou
si lépe vědomi svých povinností, neš mochý inte
Jigeat, jeně z nadace Iměze vystadoval, aneb
aspoš jiných dobrodiní s jeho rukou přijal a když
se opejřil, po knězi kamením hází, církev a víra
tupí, ač nemá tolik charakteru a mravní síly, sby
se jí i před veřejností smutile zřekl. Ať saloší

|dopisovatel jičínského listu chudobinec v Hořicích
jisý, v němž by nebylo dovoleno se modliti a

vních průvodů se zúčastniti a nebudo musit
ty ubohé stařenky litovat, jak dělají děkanovi pe
rádu. Laciněpolitovati, dáti však kapsuna kzo
flik, to umí moderní , Salošiti cbudobi
Bec však —to až dělá takovýspátečaický klo

rikál! Jate vy, p. dcpisovateli, pěkof flantrop,
kdyš to nie mostojí| -Talkséna Gotbardaté poatí
byl. ale ten rámasbo dělalnervdením; neříká ai
také na rámas v hospodách, ale tea by jiš tomu
lidu odpustil, jenom kdyby to „nemyslicí lidatvo“
nechodilo na ten rámus dopolední. Všelijského
rámusu je skoro každou neděli u más dost, slo o
tom ani muk; ten sv g tbardský bo ale pálí! Jak
viděti, máme to u nás přísého a. všestranného
pozorovatele a bičnratele veřejných poměrů 8 na
darmo mu neříkají pro jeho přísný vabled.„pan
staatsanwalt.“ Praví, že se ktoma zlu našeho ve
tejuého života stále musí vraceti, alo radíme mu,
sby si to odpustil; naň opravdu nikdo nic v na
ein městě nedá a takovými nejapnými zprávami
ten satiklerikaliam jen dobije a katolické olrkvi
jenom prospěje.

Momentka =volné školy na Hořleku.
Známý jeden pokrokový vychovatel mládeže,který
má až „k smrti rád“ všecky klorikély a zvlásté
kněze, píše o místních kněžích a z okolí samé „cbva
lotečl“ do jičínských „Pokrokových listů“ Tak
nedávno psal v zmíněných listech o p faráfi zL.,
a M. a svláště z J. tak sorostě a hrabé, če takový
způsob psaní všichni hosté zde v jednom z lepších
bostinců, kam Jedou neméně pokrokový p. kallega,
také takto vychovatel mládeže listy, ony 8 radostí
přínesí k přečtení, odsoudili jako novinářskou
„klackovitost“. A tohoto pokrokářského vycho
vatele zvláště nějak moc „v žaladku“ tlačí jeden
katecheta, jehož by proto nejraději, jak zřejmě
vysvítá zvláště £ posledních článků jeho v „Pokrok.
liatech“, co nejdříve a nejdále odtud „vyvrbi“, a
ono to, ku podivu, při všem jeho pokrokovém
uejlování i denancování nejde a nejde! A proto
není divu, že je chndáček od toho vnitřsího1

vnějšího „nadlidského „namáháví celý zoufalý a
zainalý! V pokrokovém orgánu na př. v posled
ním čísle nazývají smíněného katechetu „páleným
Jesuitou“, „který si vzal za úkol potírat nebez
pečné kacíře, obzvláště ty, kteří ŠÍří jed nevěry
od školské kathedry“. Opravdu famósní to při
snání od člena stábora pakrokových učitelů, kteří
te 8 tím tedy Již neakrývají, že šíří jed vevěry
od školské kathedry! Dlužno uvažovati, co je
k překvapujícímu přiznání tobo, co tak dlouho,
pečlivě bylo tajeno, asi přimělo. A ta shledalo se,
že příčina toho věsí hlavně v dětech, v mládeži
samotné, jež se tím jednak jiš ani sama netají,
še jí někteří vychovatelé vátěpají sásady proti
křostenské, a jednak pak i ohování mládeže 8a
motné, aspoň už moobých její příslušníků to zřejmě
dosvědčuje, že se řídí v jednání svém die bosla
Jim „moderními“ paedagogy vátěpovaného: „Není
víry, není mravnosti, je jen brutální—zvítecký boj
o život“ a proto skutečně to v některé třídě žáků,
zvláště u takového „pokrokářsky volného“ paeda
Goga vypadá, jak též sám to v jiném svém článku
v Jičínských listech nepokrytě přiznává, ne jako
ve škole, ale jako ve svěřinci, kde si katecheta
pak prý počíná jako „pravý krotitel“. To dosvěd
Čují dále i ta smutná fakta, že 80 stalo, že | šáček
z třetí třídy obec. školy pobodal nožem svého
apolužáka a žákyně páté třídybyla vyloučena ze
školy pro nemravacet! Jest otáska, zda-li si téchto
smutnýchzjevů jak meziučitelatvemtak i šaotvem
všimnou nadřízené úřady školní, jejichž úkolem
Jest bdíti nad nábošensko-mravní výchovou mlé
deže, jak to i Hš. zákon ukládá, čí přimbouří tyta
úřady nad tím vším zase ne jedno, ale i obě oči,
a zásady protikřesťanské a protinábolenské mezí
učíteletvem budou bojetí dále, a u mládeže bude
Be vzmáhati surovost také čím dále tím větší, aš
Se slane pak nebezpečnou | svým vlestním vy
chovatelům a rodičům, k nimž namnoze tak 80
chová sur.vě, že se až člověk musí nad tím po
zastavit a s hrůzou sí pomyelit, kam to spějeme
a k jakým koscům se to chýll — —! Nechťvspo
menou pánové, 00 pravil věblasný Washington,
zakladatel soustátí Severoamerického: „Kdo béře
víra v Boba a v jeho přikázání lidem, ničí zá
klady společnosti lídské. Na víře a mravnosti, aa
dvou pilířích stojí apolečnost lidská, jinak vezme
za svól“ Z předu zmíněný pokrokový vychovatel
téš uveřejňuje + jičínských listech jakýsi monolog
ového žáka, prý nějakého Frantika o jeho kate
chetovi, « kteréhošto monologu dle stylu i dy
slně komoleného pravopisu (!!) pozná hned každý,
že to nevypravuje žádný naivní Fraatik, ale po
Mdný a všemi pokrokovými mastmí „masasý
Franta“, neboť tolik drbanosti a prolhamostínelze
přec u malého šáčka předpokládati, tu Ise nalósti
jes u „páleného Franty!“ A jaký div, kdyš po
krokový p. paedagog má v hlavě jen takovéto
myňlenky s starosti, še nezbývá mu pak Čas, by

Be připravil takó pořádně na mlavnici, prazopie,dějepis a j.; a potom ae rodiče čáků jeho diví a
žasnou, že děti jejich nevědí na př.s dějin českých
ole, ale shola nic, ani o av. Václavu, sv. Vojtěchu,

B papamnují8 akopřednáškysapoltolikšebo. s jeho ya

kněží, biskupové a arcibiskupové apálili aBoboupélili, že prý mocproti nim kázal — — Ejhle
— pp. pokrokáři, uvláště p. učítelé, sde máte
ukásku vzoraého, pokrokového vyučování mládeže.

Samšina u Sobotky. Malásaše osada,
vseverním cípa vikariátu kopidlenského položená,
hostila dae 26. dubna svého vrchního pastýře J.
Exo. nejdp. biskupa dra Jos. Doubrava. Na vzác
ného hostětěšili vevšichni osadaicí bes rozdílu.

Místní Školní rada, v bíž 249 aupeny jsou všechay
přifařené obce, Jedoohlásně usneslane přijati svého
arcipastýře způsobem slavným. Za tím účejemdala
postaviti dvé slavnostní brány, jednu na počátke
obce, drahou /poblíž fary. V deo slgvnosti shro

mášdila de u brány na počáťku 3ad] mladošškolní vedena jsouc svými pp. učíteli, CR3
stapitelstva ze všech přifařených obcí, též i 3 obce
Plhova, se svými pp. starosty v čele, všecky tři
sbory hasičské (Samělna, Dráčékryje. Odaficej
s budbou a velký zástup osadníků. Rrátce před
příjezdem Jeho Exe.dostavil se k uvítání též p.
patronátní kumisat, vrobaí správce J. Nešněra a.
vdp. b. vikář J. Tichý. Kol 8. hodiny oznamovaly
svony příjezd J. Exe. Nejdůstojnější arčipastýt,
provásen Jeu vedp. kanovníkem dr. J. Soukupem
a sekretétem dp. J. Huráném, sestoapil u sluv=
nostní brávy s vozu a uvítán byl nejprze druži
čkou, žákyní II. tř. Ludmilou Kubánkovou, pak
starostou saměinským p. Jos. Poláčkem jménem
oboo samánnské 1 váech -obcí přilstených a konečué
jménem osady farní od místníbo dachov. správée
vdp. J. Klepla. Jeho Excellence, dojat byv opfim
ným tímto ptivítáním, srdečně poděkoval, a nato
hnal se průvod za svoků hadby kfarnímu domu,
odkudž po krátkém oddechu ubíral ne Jeho Exu.
v procesí zs zpěvu písně „Tistckrát posdravujeme
Tebe“ do chrámu Páně, kdež sloužena mše av. a
vykonána pobotnost za zemřelé. Poté vystonpil
nejdp. biskap na kasatelnu a úchvatným: slovy
otoovaky napomínal shromážděné bifmovance jakož
i všecky ostatní k následování sv. Václava, pa
troma to osady, k přemábání žádosti učí, žádosti
těla a pýchy tivota. Nato adělil nejdůst. vrchní
arcipastýř 159 biřmovancům svátost sv. biřmování.
Po skončených obřadech v chráma Páné odebral
se J. Exe. do budovy ókolní na zkoušku ue av.
náboženství. Nejdp. biskup získal si svou vlidaou
tváří a lás<ypiným jednáním srdce všech, dítek i
dospělých a dnes vzpomínají 5 úctou, láskou a
vděčnosti jistě 'všichni na svého hodného pana
biskupa. Kol 6. hod. odpol. naplnil se obrám Paně
sbožnými véřícími, Jeho Excellence vykonal pc
božnost za zemřelé a pak loudil ac s osadou 88m.
binskou. Jménem školních dítek poděkoval nejdů
stojnějšíma vrchnímu pastýři šak ILI. třídy Karel
Bret. Jménem všech osadníků poděkoval J. Erec,
vldp. dachorní aprároe za vzácnoa návštěva Jakož
i sa milostí,jich se prostřednictvím nejdp. biskupa
osadě dostalo, a ujistil J. Exc., še nezapomene sám
i e osadou za svého vrchntbo pastýře se modlitis
jema na Pánu Bohu zdraví a potřebných sil vy
prošovati; konečné prosil za adelení vrohoopastýř
skóho požehnání. Když pak Jeho Excellence v delší
řeči ujistil osadalky svoa otoovskoa a vrohnopa
stýtakou póčí a láskon, udělil požehnání « rozlou
čil 80 8 chrámem i osadou saměiaskou.

Vyseké Veseli. Na risitační cesté víka
riátem Kopidlenským zavítal Jeho Excel. nejdů

do Vys. Veselí. Ačkoli před tím mnoho práelo a.
cesty staly se neschodnými, ačkoliv od severu vál
také mrazivý vítr xloby sgráraické proti biskupu,
který zcela jisté nikomu ani v tom nejmenálmne
nbiisil, přece město odělo ae ve sisvnostní háv,
domy osdobeny prapory barev národních a pře
četné zástupy dostavily so k uvítání Jeho Ezcel. ©
U slavobrány na počátka mésta ovítali J.B. Milost.
vrchní správce p. Fr. Macalik, jons zastapoval
vys. ur. p. patrona J. J. kniáete Karla z Psara,
celá méstaká rada a členové výboru e purkmistrem
p. Fr. Dejlem v čele, pp. starostové přifatených
obcí, zástupci učitelstva, úřadů a m. j. Vo alat
nostním průvodu, € námi nalézaly BeAkolaldítky,
společenstva živnostníků, krojčů, obuvajká, růz
ných řemosel s prapory, sa řadou družíček došel
J. Excel. ke kostelu, kdež u brány vkusné ozdo
boné vital arcipastýře duchovní správce vdp. Fr.
Nechrátal; na to podala J. B.Milosti kytim a
proslov skvostně přednesla drušička AninkaŘe
háková, žákyné LV. třídy, dceraáka řídícího učí
tele; Jeho Excellence patrné dojat spontánním
uvitáním katolického lidu, děkoval snovu a vy

valpožebnání nebes všem, kdož bo tak milo
přijali; lid slyšel jiš slova lásky svého arcipastýře
a laka te slaka.a ma také rázemardce všech.Po
obvyklých obřadech v kostele, při nichž kázal nám 

důst.areipast, '
kaj rosa do srdcí toužícíchpo pravdě,bylo biř

moráno přes 900 školních ditek. Po uv. biřmování.
př jli uři šácí místní úkoly s norým praporem,
Bprosili J. Excel,bypraportoana trvalou.n
pomínku svého tde a udělování av. bif



h papežské, císařské odni; potěše
byrle Ant slovy-2 |, odaházelyE ]

wich příbytků. — J. Exe. nepřijals „ Exe. , .

šího pokrmu pro nával práce tobo dne a jiš opět

před farou sbromáždil se zástop lida a dlonbářada drožíček, aby uvedií J. Milogt«lz prvé
májové pobožaostí tobo dae kománé. J Ex.prohel
řadou téměř sta dražiček a všecky podělil pa
mátnými medailonky. Za svuku merianské bymoy
„Tiaickrát pozdravojeme Tobe,“ jiš brálo městská
kapela došel průvod do chrámu Páně. Po májové
promluvě a pobošností následovalo biřmování téměř
čtyř set dospělých. Bylo jiš k večeru, když
vldp. farář děkoval Jeho Ercellenci sa všechny
milosti, jež pro dacbovaí bisho osadníků vy
prosil a s mím se rozloučil; po 7. hodině opou
těl J. Ex. faroí osadu, sanochevpo soběvzácnou

upomlaku, kterou lid prostě vyjsdhue: „Toťmilý,laskavý, dobrotivý pae biskup.“ Báh ném dlouhá
léta našeho arcipastýře zachovej|

Česká Třebová. Na svátekNanebovstou
pení Páně pořádala místní katol. organ. členskou
schůzi, ve které přednášel vp. P. R. Vala o
„Církvi a vlastenectví.“ Útulná místaost v restau
raci p. Andrlíke byla do posledního místa napi

věna přes hanebné počasíjaké právě v ten den
panovalo. Získal si "P ala několika svými promluvami lásku všech členů organisace, tak že téměř
věicbni do této schůse se dostavili a více hostů
a sebou přivedli, kteří po přednášce v bojném
počtu do organisace přistoupili. Nemožno obsah
přednášky zde vypsati, pouze na něbteré body
upozorníme. Neastále nám nepřátelé předbszají,
že pro svou oddanost k olrkvi katolické nejeme,
ba ani nemůžeme býti pravými vlastenci. Vyčí
tají nám zejména, že Řím vysílal me Čechy kři
žáky, Bílou boru, pálení českých koih. Vodpověď
na tyto výtky předvedl mám vp. stručné dějiny
elrkve katolické v Čechách. Ukázalmám,že právě
Řím ukásal se k nám povolnějším nežli k Němcům,
sařadiv slovanský jasyk mezi jazyky Llitargické.
Zeíniv se o Přemyslovcích, kteří obdařovali Němce
v Čechách velikými výsadami, přešel na dobu
císaře Karla IV., kterážto doba ukazuje jasně, še
i dachové velicí, Karel IV. a arcibiskap Arnošť
« Pardabic byli jak věrní synové církve sv té, tak
i věrnými syny národa Českého. Z doby husitské

vedl dle Palackého, že cIřkevní sněm v Kost
nici odsoadil Husa na základě jeho psaných trak
tátů, upálení bylo ve středověku takovým trestem,
mad kterým se lidé tak moe nepozastavovali.
Ostatně trest smrti upálením — pro kacíře uete
novil nepřítel papežů. Husité nám suičili mnoho
historických památek a jak se dařilo amění v do

bách ? Posoadí zajisté každý, že v době vá
lečné umění dařiti s- nemů.e. — Doba bělohor
aká? Vůdcové povstání byli ovšem někteří Čebi,
avšak hlavní strájel byli cisáci, Němci. Lid obecný
na povatání neměl zájma žádného. Co se týčepů
lení českých kuib jesaity, ukázal nám, še to byly
knihy také latinské obsahu náboženského; nebyly
páleny proto, že byly české. Dále vypravoval 0
některých mužích s národa českého, jak milovali
lid, se kterého vyšli i kdyš byli dle soudu doby
naší klerikálové. Tak Bohuslav Balbín, biskup
Jirsik, Strossmayar, biskap Brysych a jiných více.
O době probusení národa našeho připomenul, že
nebyli to ami národní 600. ani realisté, tím méně
vojnomyšlenkáři, kteří národ náš k novému životu
vrkřísili, nýbrš po většině kněší katoličtí. Ku
konci ukásal na program strany naší, jak krásně
ee zde o národnosti mluví a vybísí, aby každý
z nás byl upřímným katolickým Čechem. Po
přednášce odměněn byl přednášející bouřlivým
potleskem. Bylo by si přáti, aby přednášky po
dobného obsabu co nejvíce byly konány, aby lid

poštraaý proti kněžím a nábošenství pom , ženení dou všechno to, 00 v růsných pisechaochůríchprotinámse plšea mlaví.
Lanškrouuskéo. Poalední dobouproběhla

tiskemspráva,žeagrárnícipořádaliza dvadni
ma -90 schůzí, k čemaž pěkně přilébá popis o řá
dění „protiklerikálů“ na Žamberecku. Hm, povídámal, 6) 1 Kdybyunásvdiecési
každý desátý kněz uspořádal ku, bude jich
víc. Oršem to prožluklé „kdyby“! Naní třeba, aby
všechnokonala zavšeckozodpovědnostneslkněz,
ale jest nutným požadavkem, sby kněz jako inte
Jigent v čele stál tam, kde intelligence laické
máme tak poskrovnu. U nás ma Lanškronosku
vzmáhá se sice zájem pro Českou stranu křest.
sociální, aje ne měrou žádoucí. Zdá ne, že mnozí

měně plní přání soc. demokratů, aby kněs na
ge omezil a do politiky še mu nic není.

Véšné a otcovské volání J. Exc. našeho nejdp.
biskupa nenalezlo všude ochotného slachu a úsilí
aškolika jednotlivců zmůže málo. U nás mnozí

se jenom naříkají, že už není jak bývalo, že
sa nic aostojí, žeje to samý socialista. Až

k sbláznění protivné skuhrání, které projevuje
alebost ausechopnost a jinýmchuť kpráci od

nímá! Někteří říkají: „Organisovat, to je tak promladé kaplany, aby měli co dělat.“ Je-li
pravdou, pak bychom museli připustit sa opráv
sěná ta epitbeta (BORornantis), která dávají 800.

oa věkupok a kaplanům.Nežádánoa věku pokročilého hádal se na scbůs
8protivníky, sbyse potloukal často o hladua
beze spámku za prací organissční,ale tolik 60

m n dytéto neo nebránil—naopakpovshodí,potěší. —Řekne-lijiný“„Dětejte:st,
co chcete, ale já chcí míti polkoj“,pak orbou a.laik, ať podřízený kočr může všecko dělat, jedně
crganisovat. Při tom není pokoj, ale mír dá
Dgstene, až po usilovné svításí kříž. A o to
se přičinímo. Má-li jiný sámadou, že spolek
je pro osada zlem, že lidé se bouří a útvon, pak
ať se pokusí někdo o zsložení organisece a sklidí
nemilost. „Vědyť by mne lidé rostrhali“, ohéní 8e
jisý. Mluva apoštolská to srovna není. Apoštoly

(t. j. ne oájemníky)nejen trbali, ale i n apálili. — Před rokem zřízen byl v Ústí nad Orl.
sekretariát Věeodb. odražení, jeoš měl působiti

také jcky a vydržován býti dobrovoloými pří
spěvky. Pokud nám věsk anámo, nedostal eokre
tář skoro nic a poněvadž jest to dělník, který
především o chléb atarati se musí, eekrotariát
hyve. — Dne 23. května bude se odbývati v Ústí
n. O. konference a volba okr. org. výboru. Má-li
teoto abor rozvinouti proairavější Čísnost. pák
nutně potřebuje příspěvků a podpor. Protoš při
pomínáme s veškerou vážností a rozbodností, že
jest povinností všech kněší organisací podporovati.
Naříká ee na přetěžování kněží sbírkami a na
nazné postavení. Budiš — stkvělé to není. Ale
rozdá ae mnoho osobám, které nám škodí a na
účely vedlejší. Méme tedy peníze zbytečně vyha
zované raději dávati oa nejbližší « nejpotřebnější
zájmy. Když má česká strana křesť.sociální v pro
gramu pomoc pro dělolka, roloíka, Živnostoíka,
femeslníka i úředníke, nechá kněze ne boličkách?
Zmobutníme-li vlastním přičiněním, pak nebude
třeba duchovenstvu, aby pokorně prosilo za to, CO
mu právem patří. Snad toho dokážou poslanci
křesť, sociální, aby kněžstvo co do hmotného po
stavení vyrovnalo se aspoň slabům nebo četaíkům.
— Ten malý zájem pro naši věc i tím 60 poněkud
vysvětlí, že mnobá fara ve svém přílišném kon
Borvatismu nemůže se sbaviti vlivo „Nár. Politiky“,
a níž svůj politický přebled čerpá. I proti tomu
Ise pozorovati snačný pokrok — ve vikariátech
jiných. Miníme tím velenutnou akci za slevační a
slepšení našeho denníko. Když jinde, proč by se
nemohl sejíti český klerne vikariátu lanškroan
ského ve zvláštní konferenci, aby o věcí tak vážné
pojednal a svoje mínění pronesl? Kéž by se iu

níky ukázalo, že vážná doba rodí velké pracov
Krouná. Někteřílidé sde chtějí represen

torati hlavy katolictva, ale nejsou nejlepšími znalci
katolické mravouky. Myslili ai, že dp. administrá
tor hned po svém přícbodadá se do hrozných bojů
8 jinsk smýšlejícími katolíky, učiteli a evang. fa
rářem, že bude zasedatí svorně vbostinci se čtyřmi
lidmi, kteří boudou komandovati, jak si má kněz
počínati. Selhslo — a proto se šlo na „Švajnfest“,
ale ten se nepořádal u Luše, nýbrž pochod smě
řoval do místa, kde si chtěli pánové pochotnati
na dp. administrátorovi. — Jeden s mich smaží a
peče jaternice až to praští Šenkovnou prosím:
v pátek, tenkrát mu chutnají. Výprava se dala
odvést i přivézti v noci — protože skromní mu
šové nechtěli, aby na ně při jízdě příliš ovítilo.
S těmi čtyřmi začal eympatisovati pan jednatel
Raifleisenky Filip. Jebo „taeláno“ do „Obnovy“
však jeat potřebí opraviti. Pan pokladník býval
u dp. administrátora častěji na besedě, zdál se
býti sdílným, ale od té doby, 00 se k těm „švajn
festafkům“ přidražil, nápadně se změnil. Misto
referátu o pražském ajezdu referoval před členy
záložny: „Administrátor uložil ve Skutči v zá
ložně peníze a tím poškodil velmi mnoho důvěra
záložny.“ Tento „objev“ ještě dp. administrátorovi
vsypal do oší před svědky. Ten ho vyzval, aby
v 8 dnech urážku odvolsl — jinak že bude stí
bán žalobou. Teď si představme, jské má dp. ad
ministrátor radosti z ch horlivců, když ke
všemu má Raiffoisenku ne faře. Jen žádné velké

strachy o statečnost duchovního! Ten bi ve smíBených osadách 20 let, a tak nepotřebuje úzko
stlivých napovědů, jak 00 má říditi. Raději pozor
na vlastní akci! Někteří za humny 80 8 orange
ky hádají a pak — je berou dokřest. sociál.
epolku, tak že druhý deu celá Krouná ví, coknčz
ve spolku řekl Mějte všdycky dobře na mysli,
k jakému účelu byl spolek ařísen, proč v něm tolik
borlivé pracoval dp. farář Mimra. Spolek musí
býti obrannou baštou proti útočení; alo přitom
se musí pamatovati, še Lení potřebí vyvolávat
sbytečné růzaice a — žalovati proti dp. admizi
strátorovi, který rozumí příkasům ovangelis lí
než tí, kteří po uslyčení klepu na vlastního da
chovního správce spěebají „do Čech“ žalovat. Kdo
se zapřísahá „ns svůj cbarakter“, še si jenom
k Zalobné výpravě nevinně „přisedi,“ raformáto
rem povoleným rozhodně není a mnoho lidí pro
posvátný boj sa náboženské ideály nezíská. Svě
domitý a věci snelý dachovní aprávce nemusí míti
strach ani před evangelíky, ani před těmi, kteří
nejednajíce správné, domnívají se, še by bez je
jich poručnikování knčs nic nesvedi.

Z Bukoviny. Já podepsaný prohlašuji
timto, še nemohu p. Josefa Kvasni . Btarostu
v Bukovině, s ničeho nečestného vimiti, sejména
pe s toho, že by mně vydal nesprávné vysvědčení
o mravech k dožádání soudu. Žádám jej proto va
prominatí a na zmameví lítosti uvořejním na 8vó
výlohy toto prohlášesí v periodickém časopise

Obnově“. V Hradci Králové dne 10/65. 1910.
Josef Rabas, čp. 8.

Do pohoří Orlického. NárodníJedsota

ové činnosti. V posledním desítiletí salošeny na
našem podhboříhlavně úsilím a podporou Národní
Jednoty Severočeské tři školy matičné, zakoupeny
mnohé nemovitosti; zašaženo účinněj v hospodář
ský vývoj kraje; vánoční nadílky, projev to neju
Hlechtilejší lidskosti vůči nuzným českým dít kám,
vžily ae talk, že další jejich trvání je zabezpečeno
jaksi samo sebou. Předsednictvo IX. sboru objí
majícího okresy Rokytnický, Rychnovský, Koste
lecký, Králický, Ústecký n. Orl. a LanŠkrounský
spolu s předsednictvy jednotlivých okrsků předee
vzalo si přispěti k jubilejníma deru Národní Jed
noté Severočeské obnosem 60.000 K tak, aby
haséři této sbírky posázens býti mohla národ
nostaí branice probíhající obvodem našeho sboru.
K tak veliké národní oběti jest potřebí mimořád
nébo úsilí. Pamatovati na jubilejní dar N. J. 8.
musí býti beslem celého našeho podhoří, všech
korporací, spolků, peněžních našich ústavů atd.,
abychom do dnů Svatováciavských mohli národu
s tichým uspokojením oznámit, že pod horami Or
lickými bylo 60.000 K sebráno. Snažme se mimo
to, aby síť organigačaí N. J. S. byla doplněna no
vými odbory, a aby činnost všech byla ještě zvý
šena. Připravojme ge dále ke krajinskému sjezdu
N. J. 8., jenž za souhlasu sboru VII, IX. a X.
bude we konsti v Rychnově n. Kn. ve dnech 6.,
7. e 8. arpna. Přičiňme se, aby tento sjezd byl
mohutoou manifestací nejen širokých vrstev lido
vých, nýbrž i nadšených a zasloužilých pracovníků
s celých severovýchodníchČech!

Kutná Hera. JehoExcellencenjdp. biskup
Dr. Doubrava zavítá do města našeho, jehož jest
čestným měšťanem, aby vykonal volbu nové před
stavené kláštera ctih. sester Voršilek a posvětil
novou budova c. k. ústava ku vzdělání očitelů.
Na počest vznešeného hosta uspořádají Katolická
jednota sv. Vojtěcha pod protektorátem Jeho Excel
lencí c. s k. tejného rady Emer. braběte s Cbotků
a Vojnína společně s Odbočkou Všeodb. sdružení
křest. dělnictva v pátek dne 20. května 1910
v sále u Slovanské Lipy v 8 hod. večer slavnostní
představení, k němuž Jeho Excellence vzácnou
Svoji návštěva laskavé slíbiti ráčila. Dramatický
odbor obou spolků, jehož předsedou jest p. Otakar
Adamec, majitel ústavu pohřebního, vynasnačuje
se, aby představení bylo v pravdě slavnostní.
Hráti se budo bistorioké drama „Peohlavci“ sa
rešie dp. kazatele svatobarborského Mašiny; or
chestr řídí p. ředitel kůru Antonin Ledvina. Vshle
dem k velkému vysnamenání, jehoš se našim
spolkům touto vznešenou návětěrou dostane, bude
účast jistě veliká. Upozorňujeme proto členy, aby
v čas místa sobě zemluvili u pp. 0. Adamce v Ty
lově třídě, pozlacovače Ontla na Havlíčkově nám.
a Ed. Koista, obchodníka na Palackého náměstí.
Listy po 17. květnu zbylé prodává p. Ed. Keiat.
Doufáme, že i venkovětí přátelé nuši použijí této
příležitosti, by vsdali hold milému vrchoímu
pastýři.

Různé zprávy.
Protest lékařské komory pre krá

lovství České. Lékařskákomora na valnéhro
madě 3. t. m. přijala resoluci, kterou se protestuje
proti usnesení subkomitétu posleneckého výboru
pro sociální“pojištění, jímž se rosšiřajepojistná
povinnost přes příjmovou hranici 2400 K, vládou
stanovenou, poněvadě by zatažení zámožných kruhů
s ročním příjmem 8600 K do pojistné povinnosti
snamenalo úplnou zkázu téměř veškeré svobodné
lékařské praxe a mělo za následek zproletaření lé
kařského stavu a povolání. Lékařská komora apo
zorňuje vládu na značné a odůvodněnérozochvění
veškerého lékařského stavu v Předlitavsku, ze
jména také s bez rozdílu národoosti, a po
ukazuje jiš nyní ne těšké následky, jež by ne
vybnutelný existenční boj celého ejednoceného lé
kařstra ve všech koranních zemích předlitavských
způsobil veškeré sdravotnické správě a nikoliv
snad pouze instituci nemocenských pokladen.

De Bosny nebo Ameriky? Vystěbova
lecké hautí mezi mohamedány v Bosně a Herce
govině do Makedonie nenstárá, ba spíše nabývá
větších rozměrů. Vystěhovalci tito často sa babku

rodávají zděděný majetek, čehož používají hustě
Němci a Maďaři, sakupojíce se tam lacino. Sara
jeveká pozemková banka zvlášť sakupuje výhodné
pozemky a prodává je maďarským sedlákům. Naši
lidé, kteří se cítí ve vlasti své nespokojení a chy
stají se do Ameriky, jistě by udělali lépe, kdyby
se obrátili do Bosny a Hercegoviny, kde jistě a
bezpečněji mohou si zabespečiti živobytí zakon
pením slovanské půdy, než ve vzdálené a nejisté
Americe.

Společné výprava de Egypta. 0 le
tošních prázdninách úspořádá Jaroslav Karásek,
o. k. očitel télocviku v Brač, dvacátou společnou
výprava a timto pořadem: Pešť, Bělohrad,Sofa
slovanský ajesd), Cařihrad,Alexandrie, Jerusalem,
rtvé moře, Egypt, Atheny, Korfa, Terst, Vídeň

Výprava potrvá 30 dní; vyjede se 8 Července.
Náklad as celé opatření činí 1060 K. Horko není
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Příloha
Národní velikánové a nafoukló

bubliny,
Jak čarvivé jádro má národnostní cit a

poncoraných pokrokářnkých vlastenců, to nejópe posorovati z jejich moslemínsky fanatické
enaby, aby katoličti velikáni českého národa
byli postříkáni kalnou pěnva nestoudných po
mluv. Masarykova „Naše Doba“ otiskla snůšku
cholerických útoků německého spisovatele proti
svatým Cyrillu a Methoději. Čo na tom, že
krátce předtím vydal dr. Pastrnek velice ob
eažný spis o téch dvou dobrodincích Slovanů?
Raději otisknouti- fráze, z nícht savilé zloba
proti národoveůo katolickým na sto honů čiší,
než uveřejniti věcné doklady o věhlasu našich
světců.

„Čas“ napsal, že byly doby, kdy „dobře
vychovaný Č-cb“ nenáviděl sv. Václava proto,
že se Němcům poddal. Leč fanatický pisatel
sapomněl nato, že člověk omotaný přizí nená
vistných bájek protestantských není dobře vy
chovanýmČechem; včase, kdy na slovo vzatý
historik dr. Kalousek stkvělo obhájil rytířskou
udatnost toho svatého knižete, bylo přímo ná
rodoím bříchem sekandovati takovým iidem,
kteří sháněli kde jaké blátok poházení světlé
postavy Václavovy.

Rozami se, že dostává svůj díl statečný
Jesnita Jiří Plachý. Protostantětí Čechovés ci
zákem Friedrichem Falckým po bítváé na Bílé
Hoře prchali 8 nabitými měšci. Tak vroaoně
milovali matku českých měst, která byla zna
menitoa pevností, tak že se mohla udatně há
jiti. Zato však Jiří Placbý bájil Prahu neobro
ženě proti cizáckým vetřelcům za okolností
daleko nepříznivějších jako lev — a uhájil ji
roti lupičským rotám stuvěte, - Ale proto, že
1 Jesnitoo, mosl na ného extra-vlastenci pc
fžeti s pohrdáním.A cožBalblo,kterýv čase

pro vlastence přímo zonfalém před celým vzdě
laným světem bájil historická práva a slavné
jméno našeho národa? Ti lidé, kterým vlaste
nečti kněží: připravili svou ooétavostí v národní
spolednosii teplá hnísdečka, zrmiňají sv o Bal
bínovi výhradně tehdy, když 80 domnlvají, le
nalezli Šikovnou přilešitost k +-tříknutí jedu
po jeho osobě. Lebce se to kritisuje těm, kteří
mají z vlastenectví velice výnosný obchod;
hůře bylo sápasiti vlasteneckým katolíkům
« době, když vlastenecká práce elibovala za
odměnu — učkolikaletý kriminál.

8 jídlem roste chuť. Proto není pranic
podivné, že by ci extra-vlastenci rádi nějak
pořádně emleli i na největším dobrodinoi če
skébo národa, jejš národ souhlasně nuzval
Otcem vlasti. Co na tom, že Karla IV, nazýval
sám Hue světlem knížat a císařem svaté pa
tměti? Co na tom, že sami předběloborští pro
testanté čeští mluvili o Karlovi s největší úctou
a že nám tohoto krále Němoi závidějí? Jen at
8e udělá s nepříčetného vsteku Němcům radost
kopnatim du Karlovy vznešené osobyl Ať
všichni naši předkové ze století XIV. až XVL
dostanou ránu bičem jako lidé topoblaví za
to, že se odvážili ctíti „klerikála“! Puhana
jména Karlova znamená potapu i těch osvíce
ných předků, kteří s tak velikou úctou ko
Karlovi lonli. Takble se utožoje láska k českým
dějinám. Němol z toho mojí ovšem velikou ra
dost, protože mohou při svých útocích proti
našemu národu lišácky poukazovati, že naší
velikáni nestojí sa nio, že národ náš z nedo
statku velkých mntů masí se obmezit pouze
na pochvala busitů, kteří vynikali nejvíce vra
Zděním lidí cisich i dvmácích. V pr. gramu
strany sgrární Čteme (v úvodě) hanebnou lež,
jak prý Karel „nejhorší ránu svobodě lidu
eelekého zasadil“ Tato nepoctivá pomlova jest
spředena na sákladě rafinované lži o stano
visku Karlova k patrimoniálním soudům. Nadto
předkládejte fanatikům nejsvětlejší důkazy

z výskonů Kalouska, Palavkébo, Tadry a jiných, jsk žível český pomocí Karlovou střásal
i « městech nadvládu německou, uslyšíte cd

pvilýcb odpůroů vědy frázovitou odpověď, že— germanisorai. Věcné důvody k ahá
jení té pomluvy z ních nevysoukáte ani here
rem; ale oni jsou přece „přesvědčeni“ tacto
vými frázemi protestantsko-židovakého tisku.

Jaké útoky se dějí proti slavné památce

ov. Jana B toho jest svědkemcelá česká
veřejnost. k 00aja objevily v katohokém tisko y na va českého trpitele
bl. Jana Sarkandra, hnedsi pokrokáří nabrou
ali péra k bodavým ranám.
- © Napředkráteso našem mačedníkoví.Nad

alslaký, marnotratík Frindzich Fuloký,ktemarno ň
dřel velikými daměmi národbez soše. Zemů
koruny České nenasytným vydíráním přímo

drancoval. Nemobl ma věnovati důvěra ani
poctivý katolík ani rozvážný český protestant.

Ostatně vzenával ten marnirý despota jinou„Svaogolickou“ víru, než valná většina ovan
Gelíků českých, kteří si jej zvolili za krále
proti králi sákoniítéma. Vědsťsám zoamenitý
Českobratrský kavalír Karel ze Žerotína vs
týkal protestantským českým zemanům uná
blení a sledoval ekatky Friedrichovy 8 Dej
větším odporem.

Katolíci naši ocítli ee mezi trním, snáše
Jíce hotový očistec.

V 46 době vynikal statečným hájením ka
tolické víry Jan Sarkander, farář v Holešově.
Narodil se 20. prosince 1576 ve Skočově (v Tt
šíoském Slozko). Již jako farář v Boskovicích
Cokázal přesvědčivým slovem tolik, že p-hnol
přes 50 ovargoliokých měšťanů k návratu do
cirkve katolické. Rozumí se, že ho měli pro
testantští „svobodomyslníci“ s hučvu hoed na
mašce. Od r. 1616 rozvinoral v Hološové tak
úspěšnou pastýřskou činnost, že zášť fanatiků
jen stoopala. Když r. 1619 po známém vyhbo
seul místodržících z okna ojslo se aprávy země
30 direktorů, protestanté pustili ae do většího
pronásledování katolíkův 1 na Moravě. Velká
zášť obracela 6e zvláště proti Sarkandrovi.
Farář ten, aby svou přítomností neaváděl v nej
vyšší nebespečenství katolickou menšinu,vzdálil
9e na čás z fary; vydal se v červnu r. 1619 na
pouť do polské Čanstochovy. Když se po 4
týdnech vracel, prouil ho posel holešovských
katolíků, aby zatím do rosbouřeného Holešova
nevkročil. Jan vyhověl tomu přání a pospišil
do kláštera v Krakově. Vrátil se do Holešora
teprve ke konci listopadu.

R. 1620 nato vtrhlo na Moravu několik
plaků polského vojska, poslaného aa pomoc
císaři Fordinandovi proti vzbonřeným stoupon
cům Fridrichovým. Vojsko na Moravě pustc
šilo; tu Jan Sarkander, aby uhájil Holešov
před pleněním, vyšel vojsku vstříc s velkým
průvodem církevním, nesa Nejsvětější svátost.
Poláci tadíž, vidouce, že ta obec host! katolíky,
ušetřili ji a táhli dále. Ta však „vděční“ ho
lešovští evangelíci místo díků začali Jana po
dezřívati, že s vojskem polským smlavil vpád,
když byl v Polsku na pooti.

Největší hnóv proti Sarkandroví měl pan
Bitovský, majitel panství bystřického, jehož
statky byly popleněny.

Bitovský měl proti Janovi hněv již dříve
proto, že právní při proti němu prohrál. Pobnal
nyní Jana k zemskému avudu. Jan však prohl
do Tovačova; věděl totiž, že by při soudu byli
žalobníci zároveň soudot. Byl však přece zajat
a přiveden 12. února 1620 do Olomonce, kdež
uvězněn.

Vyslýchán byl — protestantskou komisí.
První výslecb konal se dne 13. února. Jan na
obviúění, že © Posku vyjednával o vojenskou
pomoc, dle pravdy vylíčil, co v Polska dělal,
u dodal, že kdyby el zrady nějaké byl vědom
býval, jisté že by ae do Holešova nebyl vrátil.
Této své pravdivé výpovědi zůstal věrný i při
ostatních vysleších; ani natažení na skřipec,
avi jiná muka nebyla s to vynatiti na něm
jinou odpověď. Při prvním, druhém a čtvrtém
výslechu výslovně na něm též žádali, aby vy
zradil, zda se mu Ladislav z Lobkovic (bývalý
zemský hejtman) nezpovídal, že vyjednává o
vpád polského vojska. Jan ohradil se proti
tomu, še obtějí od oěho upovědní tajemství
vyzvěděti a raději močití se dal a zemřel, než
by něco byl vyzradil. Drohý výslech konal se
14. února za předsednictví p. Bitovského a Jan
byl- hodinu na skřipci nalašeo a mačen. Třetí
výslech konal se 17. února a Jan byl po 3 bo
divy na skřipoi mučen. Čtrrlý výslech by. 18.
úcora 6 Jan byl při něm po 3 hodiny ne skřipel
natažen, bořícími pocbodněmi pálen, rozžha
venou smolou obložen. Po tomto strašném mu
čení klesl jako mrtev k zemi. Když se vzpa
matova), prosil o voda, a když mu ji strášci
dati nechtěli, vytrysk]aa modlitbu jeho ze skalní
stěny pramen vody,kterým se Jan občerstvil,
kterýžto pramen aš do doešní doby v žaláři
onom 50 nachází.

Vyšetřující páni ohtěli Jana ještě jedaou
mučíti, ale upustili od toho úmyslu, když se
přesvědčili, še Jan následkem dosavadního
mučení očividně umírá. Katolíci olomonětí,
pokud jim to dovoleno bylo, navštěvovali Jana
v žaláři, lóky a pokrmy jemu přinášeli. Jan
pomalu zmíral ve strašných bolestech. Nataže
ním na skřipec byly svaly jeho přetrhány, boky
jeho propáleny. — A v nesmírných bolestech
těchto sílila Jana modlitba. Btále se modlil.
Kočžskéhodinky modlil se až do posledního

dne svého. Rakama býbat nemobla protolieybreviře jazykem, nahnav se, obracel. 8 mad
lidekou livosti snášeje bolesti své dohonal
bivož ovůj 17. břesna r. 1620.

Serkandr byl od násilných fanatiků mučen
dosotkrát hůře, než jak byl trápen v Kostnici
mistr Has. Bezcituí sorovci sahali neomalenou
rukou na nejcitlivější stránku jeho svědomí;
naotili bo, aby se stal člověkem bezcharaktor
ním, vyvrhelem všech poctivých katolíků. Ale
Jan odolal. Kdo má aspoň jiskru citu pro
právo a spravedlnost, neodepře svého obdiva
skálopovnóma muži ; taková statečaost a přesná
důslednost vzbazaje úcta v každém charakter
ním muži, ať už náleší ka kterékoliv straně.
Leč — pokrokářský tisk, který prý bojoje za
„volnost a bumanitu“, odbyl ta bolestnou tra
gedii úštěpkem, že Jan byl „vzboařencem“
proti vládě; nedodal, že se poctivéma muti
mosila hoositi vláda samozvaná, násijnická,
která neměla práva k správě země a ko ka
tanování lidí jinak smýšlejích. Proč však taták
ústa, odsusající vzpoaru, obválila tolik Fer=
rera a jiné vzboořence? Vymyšlené » předatí
rané Janovo „rebelantství“ bylo pouhou zá
minkou k utlačení apvštolského katolíka. Na
děsné mučednictví Sarkandrovo odpovídá pc
krokářský tisk poznámkou, že „byla taková
doba.“ Nedodává však, že doba „svobodomysl
ných reformátorů“ neměla být horší než před
200 lety „temná doba klerikaliama“ a že žádný
zemský paragraf nedovoloval tak brozné iu
čení katolického kněze. Proč při plačtivém li
čení skona Hasova titéž pokrokáří nedodávají,
že tehdejší doba viděla hranici často právě
z nařízení laických vladařů a že byli upalování
i falšovači šafránn? Snad škodolibý úsměšek
nad utrpením Sarkandrovým má býti projerem
moderní citlivé snášelivosti a hamanity? Po
věste takovou bumanitu, pánové, na hřebík a
ukszujte tu karrikatura na výstrahn! Tací lidé
ještě se chlobí, že dovedou ctíti přesvědčení
každé a ideální mačedníky všecky.

Když se šláplo německo-židovským bur
šákům vídeňským oa kuří oko, blabolil po
krokářský český tisk mohutným protestem
proti „obmezování svobody“. Uveřejnil i výzva
ke sbírkám na — vyssavačské židy rumunské.
Bezcitol bandité barcelonští nalezli v pokro
kářekém tisku také veliké zastání; vždyťsi to
cisí volnomyšlenkářští židé přáli. — Ale tý
ranou krev českou odbývá forrerovský tisk
český velkopanským ohrnůtím rtů. Vlastenectví 1
Nafouklé bubliny tak rády pvtřísní jména ve
likých katolíků českých! Taková bublina se
chce nafouknonti ve veliký balon aspoň otrav
Dým dechem pomlavy. Ale pak rychle praskne.

Záložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4“/, až 4'/,“/, dlo výpovědi.

Veško:é půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Kulturní jiskry.
Odpověď Neomylným. Masarykovský

denník uveřejnil nespravedlivý výpad proti „Pře=
bledu“. kolem očhož se druží pokrokáři, kteří jiš
problédli dokonale frázovitost a plytké dno vědy
Masarykovy. Výpad ovšem byl výronem podrážděné
ješitnosti, která ned svobodnou kritika jiných
svobodomyslníků chce ztrostati. „Přehled“ nato
dne 6. t. m. odpověděl tímto přiléhavým posudkem
masarykovské strany: „Není DUCHA mimo
STRANU“. STRANA má monopol v obora mou
drosti, bystrozraka, důvtipa politického, poznání
věčných pravd (V této formuli není obsaženo, že
má strana také monopol v pošetilé nadutosti, ale
tím není řečeno, že by enad monopolu toboto sku
tečně neměla). Další poučky, které z věty uvedené
plynou, jsou asi tyto: Není možno, aby poctivý
český inteligent, který STRANU poznal, nestal se
ihned realistou. Ten, kdo STRANĚ odporuje nebo

tu ní vystupuje, buď jí nezná (to by ze dalo
akž takš omlavit) nebo je člověk hloupý, ne-li

pičemný. (Takovýchto lidí je bohužel většina — a
to zaviňoje naší trapnou situaci politickou.)Zdán
livou potíž působí „Přebled“. Nenídobře možno
vyloučiti ze slušné společnosti list, který vychází
součinností celé řady poctivých a nesporně inteli
geatních lidí. Jak vysvětlit, že takovýto list, který
sajisté STRANU zná, nepíše realisticky? Inu, to
je tak: „Přehled“ to zajisté nemyslí vážně, a je
to nerkusné, cituje-li se žertík jako vášný projev.

(Té chyby se P dopustily Nár. Listy citátemnašeho posudka LX.ejesda strany mladočeské.)

Tam, kde „Přehled“vyslovujeúsadekkstům nemilý, nechce — dle násoru „Času“ —

peoepínal české věci, nechce povzbuditi odpůrce„Času“ — chce jen slobit STRANU, dráždit Ma

ka a "9 ého realista“. Za toto jednáníovl ORGÁN STRANY nad Přehledem kruté



anatbema (klatba): „Toť šivotof cíl Přebledu“ (t.
J. vemá míti jiného určení než jako malicherná
negace „Casa“). Škoda, že jsou vPrase tak přísní
policejtí. Vrhli bychom aoathemata „Času“ ne hro
medu uprostřed náměstí, zapálili bychom je, po
slali bychom pepešské stolici (masarykovské)
v Juogmannově třídě list plný pobrdání směšnou
klatbou — a počeli bychom hrdinný boj proti cír
kovnictvl, sa volnost myšlení a volnost seb.určení.
A zas by bylo v Čechách veselo.“

Zpět k cirkvi svaté. Protestantskýhi
storik prof. dr. A. s Roville přestoupil k církvi
katolické. Přesvědčení své vyložil ve spisu „Zpět

jenom pro protestanty, jimž platí rozpravy Ra
vilieovy na prvním místě, nýbrž také pro nás ka
tolíky. Upřímnému věřícímu protestantu neb:de
po přečtení této koihy možno vzdalovati se déle
e dobrým svědomím od církve katolické; tak pře
evědčivě dovedl Ruville peáti o své nynější matce.
V katolíku vzbudí četba ta radost a obdiv, ne že
by našel tu něco nového — jsou to nezměnitelné
pravdy naší sv. víry — ale podiví se, že konver
tita vojkl do těchto pravd tak bluboko, že cítí a
mloví jako ten, kdo se v katolické víře narodil.
Vedle dějin svého obrácení rozhírá Raville také

obvyklé námitky a předsndky protestantů protikatolické církvi. Jasný a průhledný způsob, jakým
vyvrací námitky odpůrců a pojímá jednotlivé
články katolické věrouky, proatote, s jakou před
kládá své upřímné přesvědčení, jež se v pravdě
již stalo částkou jeho žití, dodává spisu zvláštní
ceny, tak že jest znamenitým obohacením apolo
gotické literatury. Můžeme tudíž knihu tu, jež
nese se tonem důstojným, prostým vší bojovností
a útočnosti, co nejlépe doporučiti všem protestan
tám i katolíkům. Cena překlada Filipa Bubrta,
brož. v barevné obálce 1 K 20 b.

J. J. Homssoau © ovangelim. Evango
lium, ta božská kniha, jeditá nezbytná pro kře
otana s nejužitečnější ze všech, potřebuje jen, aby
Be o ní uvažovalo, by v duši rosoftila lásku k jeho
původci a vůli plniti jeho přikázaní. Nikdy ne
mluvila otnost řečí tak sladkou, nikdy se nejhlubší
moudrost neprojevila 8 takovou energií a prostotou.
Neustáráme od jeho četby, aniš bychom 8e cítili
lepšími než dříve. — Vizte knihy Blosofů ae vší
jejich pompou: jak jsou nepatrné vůči této knize|
Může býti tato kniba, tak vznešená a tsk moudrá,
dílem lidí? Může ten, o němě se tu vypravaje,
sám býti pouhýmčlověkem? Je to tón entbusigaty
(nadšence) nebo sektáře ctižádostivéhou? Jaká mír
nost, jská Čistota v jeho mravech! Jaký dojemný
půvabvjeho rčeních! Jaká výše v jeho zásadách|
Jaká hluboká moadrost v jeho fečech! Jaká ducha
přítomnost, jaká jemnost a přesnost v jeho odpo
vědecb! Jaká vláda nad vášněmi! Kde jest ten
člověk, kde jest ten mudro, který omí působiti,
trpěti a umírati bez slabosti a bez honoseuí? Když
Plato kresli svóbo imaginárního (nemožného) člo
věka spravedlivého, zasypanéhu výčitkami všech

rys za ryeem Ježíše Krista: podobnost jest tak
nápadna, že všichvi Otcové ji cítili a že není
možno se tu mýliti. Jaké předsudky, jakou zasle
penost musí člověk míti, aby se opovášil srovná
vati syna Sofroniskova se synem Mariiným! Jaká
to mezera mezi oběma! Sokrates, umíraje bez bo
lesti, bez potupy, snadno už do konce ni zůstává
věren; a kdyby tato snadná emrt nebyla pootila
jeho život, byli bychom v poobybnostech, zda 80
krates s celým svým důvtipem nebyl pouhým 80
fstou. Ř-ká 5e, že on vyvuleži mravonku. Jiní ji
před ním prováděli prakticky; om pouze řekl to,
Co oni činili; pouze mluvil o jejich. skatefch. Ari
stides byl epravedlivý, dříve než Sokrates řekl, co
jest spravedlivost. Leonidas zemřel za svou vlast
dříve, neš Sokrates prohlásil sa povinnost láska
k vlasti; Bparta byla střídmá dříve než Bokrates
chválil střídmost; dříve než chválil otoost, Řecko
oplývalo muži etoostnými; však kde naučil se Ježíš
u jiných té mravouče vznešené a Čisté, jíš sám
učil i konal? Z lůna nejsořivějšího fanatisma 89
osvala uejvyšší moudrost a prostota nejhrdinněj
ších ctností poctila nejbídnější ze všech národů.
SmrySokrata klidně filosofajícího se svými přáteli
jest nejlepší, jské si Ise přáti; smrt Ježiše umí
rajícího v mukách, tupenébo, urážšeného, proklína
ného celým národem jest nejbroznější, jíž se člo
věk může obávati. Sokrates, bera otrávenou číši,
žebná tomu, kdo mu ji 8 pláčem podává; Ježíš
uprostřed etrašných muk modlil se za rozvášsěné
katy. Ano, je-li život 6 smrt Sokratova životem a
ermtí mudrce, pak šivot a omrt Ježíšova jest ži
votem a smrtí Boha. Řekneme snad, še událost
evangelia byla vymyšlená pro zábavu? Talchle se
nevymýšlí, a osud Sokratův, o němě se nepochy
buje, jest ménědosvědčen,než osud Ješíše Krista:
a ostatné by to znamenalo odeugouti obtíž dále a
ne Ji odetraniti. Bylo by ještě nepochopitelnější,

aby více Ph Pe emlarilo Boataviti tato knihu. Evangolium mé tak nápadné, naprosto nenapodobi
telné rysy pravdy, že joho půrodoo vebuzuje stejný
úžas, jako jeho hrdina. — (Esprit).

Jed u Judey. Dr. Rad. Sieghartstal be

s předspdy ministrpresidentaké kanceláře guvernérem Ústavupro úvěr pozemkový. Ústav tento
jest podle R-thachiidova kreditního ústavu finančeš
Bejmocnější pracoje se 190 mil. K, měl sa mi

ť

nulý rok čistý výnos 13 mil. K, debatypř valaéhromadě se sáčastaili akoionáři: Dub, Ssle, Kohn,
správa účetní přednesl Julina Hera, do správní
rady byli svolení: ryt. Karel Tausig, von Lileblg,
Scholbof, dr. Trady a bar. Chlumecký. Ustav pro
úvěr pozemkový jest věfitelem Rakouska a Uher
a Ruska a má své akcie « průmyslu textilním,
petrolejovém, butuím, pěstuje bankovaí obchod s
půjčuje na hypoteky. Jak viděti, předsedal dr.
Biegiart velmi dobře: z pána politichrého stal se
pánem fioaučním. A potom věřte ještě, že v Ra
kousku vládnou — klerikálové! — Odp:dlíci od
židovské vlry jsou pravidelně oblašování v ži
dovských listech s udáním jména, zaměstnání, bytu
a věku. Těm židům, kteří so bledí takovým ne
milým vyhláškám vybnouti, připomíná „Jitilischo
Zeltuog“: „Svědomí netlačí těchto lidí, když o
pouátějí víra otců svých, „ejich povaha — jak se
domnívají — nemá s touto oláskou nic 00 dělat,
ale tito odpadlící vědí, že uveřejnění vystouplých
vpaluje jim ba čelo snamení v očích tisíců jejich
spoluobčanů, na jejichž vážnost dělá si nároky.“
A kde který masarykovec nebo židovsko-německý
volaomyšlenkář brojí proti tomoto „omezování
svobody“? — V Budapešti židovské obec od obce
dostala aubvenci 200000 K. A soc. demokraté
nikde proti tomu neprotestovali. — První lékař.
kou na pokračovacích školách vídeňských stala 80
židovka Dora Teleky. Oož kdyby o to místo žá
dala katolička?

Víra s ven vědou v harmonii.
Mezi velice to vynikajícími katolickými
učenci byl i proslulý Albeot de Mapparent, prof.
geologie a mineralogie ua katolické universitě
v Paříži, čestof člen mnoha učených společností,
jenž po smrti Pasteura a Bertbelota platil za
první vědeckou autorita ve Francii. Akademie
věd v Paříži přiznala ma již r. 1861 cenu La
leceovu a r. 1880 čestnou cenu Delcasseoru. Jeho
dvě velká vědecká díla o goologii a geografii
vyšla již v 5. vydání. Tento vel učenac byl
katolíkem s přesvědčení a plnil též věrně povin
nosti katolické. Útrpně usmíval se všem, kteří
tvrdí, že víra a věda nejsou alučitelay. „To mi
dělá stejnou radost — pravil jedaoho dne — jako
kdyby někdo chtěl dokazovati, že by notář ne
mohl býti zároveň umělcem na klavíru.“ — Kdo vy
niká skutečnou učeností s bystrozrakem, nepo
třebuje svému jménu dělati reklamu dryáčeickým
křikem a nadutým poukazováním na svou nevěru.
Protože však volní myšlenkáři vědou novynikají,
chtějí se aspoň proalaviti lacino chválením proti
křesťanských podvodníků (A la Gaechel) a vylru
bováním protikřestanských násorů. Jeat tedy „věda
a osvicenost“ voloomyšlenkářská velice pohodlná;
nemusí se při ní mysliti. Stačí přísabe na proti
křesťanský koran.

Staročeské léčení. Mast hojící všeliké
rány. Vezmi !/, libry pryskyřice, !/, libry jeleního
loje, 3 loty vosku šlatóbo, 1 lot stroubané rebar
bory, to všechno vlož do žejdlíkového broka, nech
spolu vařit a dobře míchej; když pak prochladne,
přeceď skrz rouchu, vak fnstr tence pomazavý
dvakrát za den přikládej. Prob. est. — Jiná mast
na ránu. Vezmi */, žejdlíka hřivného pádla, rozpustí
na rendlíku, vloš do něj 2 loty mastixu tlučenóho
a 1 lot minium, nech spolu aškvafic, ale míchej
tím, a kdyš prochladne, schovej do šálku; tence
finstr pomazaný přikládej ráno a vočer. Pro

té lidi mezi očima. Vesmí do sklenice žejdlík
bílé růžové vody, vlož do ní drobného kafra za 1
kr. a sírový květ za 1 kr., nech 40 bodin močiti,
když pak spat jdeš, omoč rouchu a ty fleky ní
potírej, ale jinou vodou se nemyj, než tou; pro
spaoilost Lo tváře (vide infra). — Mast na ránu
useknulou. Vezmi kousek žlotého nepotřebovaného
vosku, kousek pryskyřice, jelení loj, řepíček, černý
kořen, to eníchej a uškvař na rendlíku, ačiň
z toho mast; na všeliké rány i lišeje k potřebě
užitečná jest. (Tu zpracoval nebožtík otec můj Jan
Pilař.) — Proti simnici výborné lékařství. Proba
tum est. Z takového místa. kde nikdy slunce ne
svítí, vezmi kousek pavučloy Čisté, co bys ros
uměl dle silné nátary, dej plti nemocnému 5 vodou
rozmíchanou, aby nověděl, by ji smad sobé ne
zošklivil. Zkušeno jest často. — Recepí pro rose
hnání houby na kterémkoli oudě. Rozpusťpůl šej
dlíka psího sádla a půl žejdiíka hřivného, dej do
toho 19 malých raků, ty alo za šiva (li) v hmo
ždíři utlouci moglš, a vař je v tom sádlo dobře,

pak proved skrz rouchu a mechvystydnouti. Kdyžpak bys flastr ohtěl mazati, vesmi té masti 60
vlsský ořech a přidej doní jeden žloutek vaječný,
rozmíchej dobře, pomaš flastr, jak velký jest po
třeba a přilož na tu boubu a vyhojíš 80. — Černý
Riastr oparirovat t. j. cukffastr. Vezmi1 lot myrhy,
1 lot kadidla, 1 lot mastixu,všechno, spolu stluč;
potom vežmi půl žejdlíka octa vinnéhos 2 lžíce
mouky režné a 2 lžíce koptu; nejprv rozdělej ten
kopt s tím octem, pak to všochov smíchoj a vlož
na novýrendlik,vstavnatiché nhlía pořádmí
Chej novou vařečkou,nech málo povařit, bys toho

na zlámapinu. Ten flastr má takovou moc, šv po

kč od kosti dovela vóechnaránu nezahojí, ak
neodpadne a odtrhnout te nemůže. .

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Hospodářská hlídka.
, Náhlý oestup cem obliních na pošt

ské barse. Na barse v Pešti panoval6. krůta
seštap cen obliních. Květnová kukuřice klesls se
1215 K na 11:95 K. pěenice z 1661 K na 1080.
K. Za pobotovot pšenicřplatilo se o 40 b addě
než předešlou sobotu. Příčina poklesnutí cez je
v neobyčejně příznivých zprávách o stavu osení a
příznivém počasí.

V čí rakou je obchod ebllnif Svaz
obobodníků obilím « plodisami v králov. českém
konal před několika dny svou valoou bromadu
v Praze. Do představenstva byli zvoleni: Arm
stein Adolf, Brode Arnošt, Donat Josef. Fauts
Elmond, Freuud Ferdinand, Haho Jalius, Kraus
Jiedřich, Kohn Vít, Boudnický Jos., Stern Jomef,
Soyka Ladvík, Neumana Bedřich, Schwarc Arnošt,
Zeckendorf Emil — Co chceš ještř, Jeraeli?

Vyplácí se včelaření 9 Obyčejně ne tvrdí,
šev ní je libůstkou panskou, která nic nevy
náší, ba hodně času a peněz potřebuje. Jest to
pravda? Na různých místech pozorovací stanice
vážily celý rok oule a zj'štěno, že „průměrně zí
skáno r. 1902 v každém oule 1677 kg, r. 1903
práměrně 32-26 kg., r. 1904 jen 1833 kg., roku
1905 jen 16-14 kg., psk 13:11 kg. a roku 1907
pouhých 11-12 kg, tedy za 6 let průměrně při
padlo na úl 1626 kg medu. Ul stojí průměrně
16 K, včely a dílem 24 K, tedy jedno včelstvo
K, toho 4*/, úroků je K 180, to je cena
1 kg medu. Získáme-li tedy za léto jenom 1 kg
medu, je ve včelatvu uložená jist.na sáročena. Vytě
ti-lí se ročně 16-25 kg., je to 29 K 36 b, čili
kapitál zúročil we 72-29, Odečteme-li z toho
250/, na stráty možné, krmení a jiné vydání, zů
stane ještě 60, čistého zisku pro včelaře. Nevy
plácí se včelatení?

Jak se nedestníck té které
šiviny v půdě. Die prof. Stříteskéhopovědínám
rostlioy svým výnosem, čeho se jím v půdě nedo
stává. Žel že tak mál) bospodářů dělá si přesné
sáznamy o sklisni, aby pro budoucmost mohli s niob
těžiti. Zjistíme-li, še se v bospodářatví pohybají
sklizně 10—15 g zrní, 80—110 a brambor, 150
—900 g řepy polha při poubém používání hnoje
chlévského, víme s jistotou, že ne nedostává všech
šívia stejnoměrně. Jsou-li přitom plodiny udravé
» dobré jakosti, můžeme dále usoujiti, že 50 ne
dostává kyseliny fosforečné a dusíku; mebof tu
sklízíme síce málo, ale plodiny dobré. Když so
srání jinak zdravých rostlin prodlažuje, jest
liny fosforečné co nejméně. Když za jinak pravi
delné povětrmosti zrání se urychluje, jest jistě ne
dostatek dusíku. Jsou-li ale sklizené plodioy špatné
jakosti, řepy a brambory vodoaté, spadoo hnilobě
podlehojící, vime, že 6e nedostává drasla tím více,
když mají rostlivy chorobný vzhled, listy zkade
řené s jasně zelenými skvrnami, které pak mění
Bevbarvu šedou a huědou. Kadeřavost nati bram

borové, boiloba erdéček řepy, Špinavá barva Umya náklonnost k lehání, temná barva strniště
svědčí, še rostliny nejsou zdravé. Tyto všecky ne
pravidelné sjevy ukazojí ma sedostatek drasla,
neboť draslo podmiňuje zdraví, krásu a sílu plo
din. Při nedostatku drasla je celý život rostliny
otřesen a chorobám všem brána otevřena. Sklí
síme málo a k tomu jeáté špatné plodiny.

Člštění kurniků a holubníků děje
setakto: Trusse odstraní,hřada,podlahas stěny
dřevěné vřelým louhem odrhnou a vysuší. Nato ae
několik lopatek čerstvého prachu s nebašeného
vápna rozhodí po stěnách, stropu, podlase i hřa
dách tak, aby se v kurníku mračoo prachu roz
vlailo. Potom we na podlahu roshodí něco čistého
píska a místnost řádně provětrá. Vyprašování čer

Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. ©.

přijímá
vklady s. 41,9, úrokbezvýpovědí,
: « 449, p 5SOdenní výpovědí,

+ 4/"/. » BG0denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčkyzydsitii

cenné papíry. Z venkova možnočiniti
vklady jsty pošt. spořitelny, které
zašlou se na i. — Záložna pod
léhá povinné revisí Jednoty záložen. |
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(prodej +koupi
veškerých druhů

w realit,
| při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy

na svůj účet za hotové

prodává

platebních===

správnosti provedení.

vlastní objekty za

=== podmínek.

(8 Kupuje

| výhodných

L Obrat 4,320.000 K.

" '

g :

DoHradce Králové |aokolí

Dovoluji si oznámiti veleotěným
:: svým příznivcům, že jsem ::

u přesídlil =
závod knihařský

z č. 347. v Pospíšilově třídě
do vlastního domu čís. SIL.

v téže třídě (proti Rudolfinu.)
Po přesídlení bylo mi umožněno závod

značně rozšířiti a nejmoder
nějšími pomůckami opatřiti,

tak že nyní mohu ctěné zákaz
nictvo všestranně k úplné spo

kojenosti obsloužiti.

Gráfova iostka
velejemná

za 6 haléřů
sůstane i madále vrcholem

dekonalosti. 
Ve vlastním zájmu šádejte původní krabičky

8" 10kursůza 60hal. ©
Ku čelení soutěži zavedenáa 5hal.

„Jjomná““za
předět daleko každou napodobeninu, o čemž
jediný pokus přesvěděti

R. STEYSPAL, zeánavrt'er7.

VV

Založeno r. 1850.

Vysnamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujese

první a nejstarší odborná dílna pasíftkáRarla Zavadila
v Eradci Kfálovéě.k uhotovení

nrýchko
na s kovů, odn

ma nejakrosinějího prov každém
vzorku a ryze cí ním slohu.

ahotovruje. vmé Úastnídílné
je ručně umožněnom]dodati veledůstejnému du- *
chovenstvu práci trvalou A;
uměleckou za ceny přiměřené. |

Veškeré rzerky jsou Jeho ©

Biskupekou Ellestí reride- |v

Melaínádoby vehsl
ulatára sa ceny vě levný.

Veškeré o nádob

p a)k a EpeePad a"
lé VE atta jenpomkonj= T

Ceeášim kostelem volno splácetbos přirážek
OR“ Sa odperudeníadestnýchuznánípo ruce M

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
o důvěruzároda domácímu.

Spoliům rychlé levně, provedení |

Hradec Králové.

S 2D L
PS O HAM

KRÁM„ DÍLNY
k přonajmutí proti hotelu „Merkur“, buď ihned

Bobo od L STPUS.

Eventaelně se rozdělí krám na2 krámy menší.

Nabídky firmě

KV. Skuharský, Hradec Králové,

P Továrna na cottagová americká

HARMONIA

Rudolf Pajkrár spol.
v HradciKrálové.

Badapešt, VIII.ker Jórset
kórát 16 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —'
Videň=VIL,Mariahilferstr.

Be.

P. T. duchovenstva sviáštní výhody.

Mřestní lisóy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Blakopská. knihtiskéma, =]
Kněžské kolárky a náprsanky!

Klatovaké prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravst — Deštníky — Kapee
níky — Dámské pasy. — Kožené zboží

— Modní hřebenové soupravy a jehlicedo účesů tarbanovýcha pod. zboží na
bízí modní a galantersí závod

Fejel A Byčiště
— Mradeo Králové, Diradelní ulice. —k



Doporučujeme

Pohovky
všech druhů cd nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné t. zv. spací, dále křesla kožená,zvlášť

umělecky provedená (bezkonkareace).

Soubory
ZAHorhnm všech druhů a slohů, H+o443

Matrace

pérové, dále třídílnéžíněné, níky z dřevitévlny.
prošívané,raalě HO

Rolety
pstentní, samočinné, s výšivkami, rolety bladké

obyčejné.
Veškeré věci se zárukou přesněřemeslněprovedené.

-Čeny velice mírné.
Písemné objednávky se pečlivě a správně vyřídí.

Jos, Thoř, Hradec Král,
KOD XČEZ X CEIX GBDXCBDX

$Jan Horák, *
š soukenník
x v Rychnově nad Kněžnou

pt

zasílá na požádání vždy b.4
dle roční smisony kollekci
nejmovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

mm důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

ž zkoušku.
Velejemnéelátky na taláry..

Též na oplátky bez zvýšení cen!

XGE C83XC632XREDXG8DX

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
vepstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, knzatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacenípísma arůzných předmětůvenku se nalo
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém aohu a provedení čistě uměleckém.

XGBYLNIX

Play a ros nhotorají úplně oosPlatně ak ústnímuj dostavímse ne požádánítakbesnárokumacestovné.
Maobo umání po race Abromsová

vtátní 2výmavyv
OY- Závod založen r. 1896. "im

W
Uzsaný za nejvýhodnější a nejlevnější vákupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a

Eovorého© náčiní ve výrobnách[nejstaršíhozávodu v Čechách, ©. a k. dvormího dodavatele

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

obra es usnávacích referencí a od maěaové cenníky, rozpočty, vzorya hotovésboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Nábytek z. ohýbaného dřeva,

Židle z obýb. dřeva Křeslu hoapací
v různých úpra- od . . KW—
vách od K 370. PTeMa So Poal

Stojanya věšáky čes sna sheT
s ohýbaného Sedátka na šronbu

dřeva od K 30 — od . . K I2=—

a jiné, v nojmodernájším provedení

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

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

jdlo tádro
k“ rod rmy

chce míti dobrou a levnoukrytina ať novou
neb opravenou starou, obrať se 8 důvěrou na

Frant. Votruba,
Bavý odbornýzávod pokrývačskýa asialtěrský

vwHradol
Čelakovakéhotř. 107., přizemí,

kde bode kašdý solidně obeloušen.

Odporučuje se

trpícím kuřími oky
' a zarostlými nehty

JOS. VANDA,
Mkařsky skonševý, oprávněný oreratér v Pardabicich,m...

První český katolický zárod vo Yldní

František RuberDílna ku vyšívání:
a zhotovení ko
stelních rouch,

„korouhví (balda

| chýnů), nebes aspolkových prapo
'rů; na požádání
„obstarám též ko
„vovénádoby, křížea td.

etrasae 5., vodleLa
saritakého chrámu

M Páně.
* Na učézku sasilá

se vše framco.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným pamtronátním
úřadům +ovolujesi dope
račiti veškeré kostelní nádoby a
něšní a to: monstrance,kalichy,

cibáře, nádobky pkhoky: Ppacifikály,srísny, ce, kropenk:
KiáeZnávlzátní předpisům
církevním vyhovující. Btré Přede

měty opravuje +dp Rárodní Intedel av obol zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy nasílá Ra Ukásku frank: bes závsznosti k
Všess posílá posvěceňí.Prdos E.

kerých stříbrných klenotů, jakRo A l Lo náromkůatd.1:Notářské
křížků, prat

pralony, ky elní náčiní ze stříbra pravého
P ánáko vědy na skladů.

Stará slete, stříbro a drahobany kupuje ua nejvyšší 08ny

JAN STANĚK,
pasiř a olseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Kožešinové*7“
přijímám přes léto

pod zárukou k uschování.
* Proti ohni a krádeži pojištěn.

Od15. července
zvláštní skladištěvovlastnímdoměna Pražském:

Předměstí.

Donáška zdarma.
Vidynejnovější vzory kožešalckých.
výrobků na skladě, vivýhiadněsvévýroby..

Ani. Vambera,
první kodeánictví a volkovýrohasebe„Eraieo Králové.

" « ň . | 



roku bo o
Cesty vyššího vzdělání.t

Dlouho byly podnikány neomalené pokrokál
ské útoky proti prelátoví dru Josefu Burianovi.
přísedicímu zemského výboru, který jest referon
tem odboru školského. Prelát na kousavé poznámky
neodpovídal, jsa přesvědčen, že še odsuzují samy.

Nyní, kdy pro finanční strádání s.mě mnoho
podporna kultnrní potřebyjest zastaveno, nemůže
dr. Burian vybověti potřebám Skolským tuk, jak
by si sám vřele přál. Ale pokrokoví paedsg gové

přišli open e výčitkami příliš pradkými.odpověděl dr. Burian dne 18 t.m. veřej
ným listem. Praví vněm, že celá Obprocentní při
rázka zemská nestačí na školní výdaje; k tomu
německou obstrakvl byl znemožněn zákon na ob
novení pivní dávky, čímž odpadlo zomskému příjmu
aspoň 12 millionů korun. Prvě 83 jenom zástap
cové ačitelských jednot nepostavili se vší rázností
proti německé obstrakci, která dasí náš osvětový
vývoj? V době nanejvý: kritické posílají pánové
spousty petic na zvýšení hmotných příjmů; vypi
nění všech těch žádostí by vyžadovalo nejméně
18—15 millionů.

Dále prohlašuje napadený hodnostář, že sa
jeho školského referátu byla povolena celá "řada
měšťanských škol. Referent vycházel vždy ochotad
vatife žádostem o zřízení poboček a postupných
tříd. Narrkoral často vlovolenou pro učitele, aby

('. 1odipormb;vaděláté. - Přinpěl ova:geliským
uěltelání svotí"potável, aby byli přijati do ponai

nibo a. Navrbuje, aby bylo matičním učitelům
promtento přerušení let. Sirothům s vdovám po
učjtelích' pomáhá k darům s milosti, vychází r>v
něž vatříc žadatelům de ponse, nemajícím aákosi

"tých let. Snašil se upraviti plat industriálních a
čitelek s návrh předložil sněmu. Takó obdržel sa
to ata s sta písemných aznásí od učitelů, obcí a
okresů.— To jest tedy to „spátečaiotví“ Barisnovo

Ale r pokrokových pánech už 50 zahostil

FEUILLETON
Mladý klortkál.

M.

Učednické měsíce míjely — Sláva Nekludů
stel se ministrantem podstarším. Střásl tuhá pouta
nejpřísnější kázně, oddychoval volnéji a jeho duch
na perutech ctižádosti vzlétal svobodně k slunným
výlinám. Pomaloval už v kostele děkanskémi
v kostelech filiálních dvacet prken a zdí podpi
sem : »Jaroslev Nekluda, podstarší ministrant z Klá
nova.« Rozumí se, že nezapomněl vždy pečlivé
připojiti datum památné chvíle významného pod
pisu. Dny a měsíce rychle míjely, až byl Jaro
slávek u nejvyššího cíle, jakého mu bylo možno
jako školákoví dosábnouti Nejstarší ministrant
z Klánoval Sedm poslošných poddaných, prvaí
slovo ve sboru, diety za učení menších hoškůl

Re reseninnt sboru při úradách s kaplanem a kostelníky
Ta sláva bo v prvních dnech přímoomá

mila, opojila. Teď už byl Botovou vrchností. Musí
dávati pilný pozor na každý krok, na'každé slovo,
aby neublížil své reputaci a aby zachoval mezi

ddanými přísnou kázců. Hoši musí poslouchati
jako vojáci. Věsk už se na dobré řízení zodpo
vědného úřadu připravoval důkladné po křesťansku
předem. Dobře si zapamatoval slova pana učitele:
ePanovnická hodnost není vlastně žádnou slastí,
přináší mnohé obtíže; proto poddaní mají vzornou
poslušností a oddaností panovníkům těžkou prácí

rostlivoa duši penofníkovu, jako vděčnost 8 po
slušnost úároda.« Neklude vduši živě přisvědčo
val a utmínil si, že podobné naučení dá baky svým
podřízeným, až by se snad učkdy sapominěli-nad
svou poritností vůči němu. Ostatněještě -lépemu

vrchndátech: »Každá duše mocátstem vyšším pod
dána bud. Neboť nění mocnosti, jedině od Boba:
a kteréž jsou, ty od Boha zřízeny jsou. A protož
kdo se mocnosti protiví, Božímu ařísení za pro
tivL. — Slušebníci, buďte poslušní pánů tělesných.

tek pevně pověrečný předsudek o spátečnictví kle
riká:ů te ni ani po mojjasnějších dokumentech
kultarníbo snažení Burianova nedovedou a nedo
vedou představití, še by „klerikál“ osvětě přál.
Dokazujte zaslepeným pokrokářůmcokoli, vědy
vám budou na to odpovídati naučenými protestními
formulkami s masarykovsko-drtinovského koránu.
Za to, že odbor finanční zemského výboru dů
razně žádal úspory, odnáší rávy referent školský,
který přece není :ni ve-svém obora všemohoucím
vladařem, protože zde rozhodují též jiní výboři.

Misto planého křiku proti zpátečnictví měli
by pánové pilně uvažovati, zda při obromně zvý
šeném vákladu na školatví se celková vzdělanost
lidu úměrné svýšil:. Zkušenost dokaznje, že tomu
tak není, že z obecných škol vychází na přemno
bých místech mládež méně kuiturné vyspělá než

řed čtvrt stoletím. Pánové si počínají tak, jako
by celý národ měl býti na světě výbradně k vůli
nim. Ale jako věř.cí nejs>u zde pro kněze, nýbrž
naopak, tak také škola a národ nejsou pro učitele,

nýbrž učitel pro mládež. To uznává každý zaslou
šilý a svědomitý vychovatel. Jde-li pánům upřímně
o vyšší vzdělání národa, oaleznou lehce plao cest
k nahražení toho, nač příspěvky zemské odepřeny.
Staří učitelé pilně doplňovali své vědomosti soc

které nevynášely ani groše.
Pravdou jest, že hoden jest dělník své mzdy

dobte honorována. L:č vášuivý křik některých lidí
prozrazuje až příliš kříklavě, oč blavně a výhradně
jde pokrokářům.

Jen vždycky mít dobře na mysli pravý úkol

bkoly pro život národa!e vídedské „Pravdě“ Čteme právě tolo
sdělelení: M. T. Crane; mnohonásobný milionář
chicgeký a předseda Orano C. vydal právě knihu,
V níž podává výslodky svého vyšetřování stran
method, užitku a výloh „vyššího vzdělání“ všeho
drahu. Prohlašuje stóvy nejrozhodočjšími, že mil
liony, které ročně jdou na university, koleje, tech2, ———,———,——,————
— Poslušní buďte správců svých a poddání budte
jim. Oa.ť zajisté bdí, jako počet mající vydati za
duše vaše.« Krásná to slova, která mají bájiti také
autoritu Jaroslávkovu. A což není nejstarší mi
nistrant vrchností ještě vyšší než policajt Kvádr?
Jest to ovšem člověkvěku pokročilého; i staří
vandrovníci se před ním chvějí. Ale co jest ta
ková bodnost proti vyššímu úřadu v chrámě?
Jsou-li vrchnosti od Boha, pak to platí hlavně o
vrchnostech duchovních. A Bůh nezvolí tak bned
za vrchnost chrámovou člověka ledsjakého. A proto
Slávek má větší nároky na poslušnost poddaných
než vrchnost obyčejná. Věaz bídně dopadli Kore,
Datan a Abiron, když se vzbouřili proti svému
duchovnímu vůdci, Pěkně to kaplan ve škole
vyložil.

Za moudré a přísné spravování podřízených
kyoe veliká sláva, Jak velký počet znamenitých
aprávců duchovních byl -už oslsven lidmi i samým
Bohem! Kdo ví, co se všecko jebté stane | Maoho
věhlasných kněží začelo svou stkvéělou dráhu ži
votní také ministrováním. Při těch důležitých úva
bách Slávek nadobro zepomněl na slova o veli
kých povinnostech představených k podřízeným.
Byl ještě chudinka filosofem příliš mladým a proto
snadno upadla jeho dušička do jednostranného
nezírání.

=Co se, Nekludo, tolik mračíš jako zloděj
na policajta? Bolí tě zub či co?e — Nešťastný
učitel ani nevěděl, jek bezohledné urazil tou
otázkou kandidáta nesrortelnosti, který se snažil
dodati svému obličeji formu patriarchální vážnosti,
z níž probleskuje šeniální zadumání nad vyššími
cíli. Nejstarší ministrant byl celý rozechvén ne

podobizny moudrých, velikých mušů, Skoro vřichni
ti mužové mají příaný, důležitý vzhled, žádný se
nesměje; některý má mezi obočím dvě tři čárky
na čele, což značí tím větší vážnost mysli. A
chce-li učený mledý člověk už od mládí říditi se
pšíkladem relikánů, pak se-nerádomý.vychovatel
ještě vysmívá. Má snad nejstarší ministrant vřískat
a smát se jeko malé děti? To by měl pěknou
autoritu|

mdestěše ti nic, Nekjudo,. neschází, pak ne
máš ze sebe dělati tskovoo Škaroblídnou maškaru.

Inserty se počítaji levně. Ročník XVI

nické a rolnické Školy, na právnické a lékařské
koleje jsou vyplýtvány, že stávají se kořistí jed
noho z největších podvodů našeho věku. Ve Spc
jených Státech věnuje se na vyšší vzdělání ročač
neméně než 100,000.000 dolarů a obrovský ten
obnos prý je naprosto zbytečně utracen ke škodě
země a národa. Je prý nejvýš na Čase, aby ame
rický národ si to uvědomil; když pak si to uvě
domí, tu dle přesvědčení pana Čraneho donutí
vyšší vychovatele, aby pracovali a vydělávali si
živobytí poctivým způsobem. Cranemu nejde do
blav,, jak „pr.fesoři, kteří dostávají 2000 dollarů
ročné, mohou uditi svó žáky, jak mají si počínati
v obchodech a vydělávati 5000 nebo až 50000
dollarů ročně Když vědí, jak mooho peněz vydě
lati, proč nejdou sami a aavydělávají je? Všechny

školy bez rozdílu Čraneodouzpje. Praví, že všechnyvyšší ústavy béřou útočištěk obrovskému maož
ství klamu, ale žádný že nemůže v tom směru
se vyrovnati université v Madisoo, Té věnuje ce
loa kapitolu, v níž obviňuje professory university
té s brubéto podvodu. O Carnegiovi se Crane vy
jadřuje, že zakládáním a podporováním vyšších
učilišť nechoe dosáhnouti ničeho jiného, než aby
jméno Caraegie bylo učiněno nesmrtelným. Způ
sobaje, že na tisíce mladíků naší země obětaje
osm nejlepších svých let na sebrání svých vědo
mostí, které jim nejsou k žádném užitku.

Tak tedy soudí bystrý Amerikán o Skoletví
své osvícené vlasti! Přestřeluje značné ovšem. Leč
právě v Americe se znamenité přesvědčil, že ve
likého majetka nebo svučného jména nabyli právě
ti, kteří vzdělání čkolaího užili měrou nepatrnou.
Edison a jiní nebyli nuceni dlosbo posloucbatí

ulitelé v nejašlechtilejším slova smyslu.

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

Příkopech.

Mládeži sluší jasné, veselé oko. Schovej si to
mračení sž do tobo času, pokud ase nestaneš kz
prálem nebo četníkem. Mladý jinoch se nemá na
svět dívati posupně jako hrom do potoka.«

Ach — taková urážka tváří v tvář a —
před starším ministrantem docela. Ten kluk se
mu docela směje, Počkej, však ti Sláva přinej
bližší příležitasti ukáže, co to jest nejstarší mini
strant. A jakmile vychodí Sláva školu, promluví
si také slovíčko s panem učitelem.

Za dva týdny šel starší ministrant Hejkal ze
školy a potkel B'lského. Na chudákovi bývalém
nejstarším ministrantoví už nebyla zaát ani stopa
bývalé hodnosti. Vlasy zježené, ruce holé, šlapa
dla bosých nohou utvrdlá na podrážku, zástěra
půchnoucí ševcovským mazem. Taky si myslil z
počátku, že ho bude trochu mistr jako vyslouži
lého budnostáře respektovati; začal si činiti pří
lišné společenské nároky, ale se zlou se potázal.
Trojí výplata potěhem ve dvou měsících Bílskému
vyhnala z hlavy velikou ctižádost tak důkladně,
že poslouchal istaršího učedníka jako kuřátko.
Právě šel Bílský nakoupit pro mistrovou za dva
octa, za trojník pepřea za patníct krupice; mimo

čtyry sportka.
sAch, člověče, my ti teď snášíme hotový

očistece, posteskl si Hejkal, vkaždý na tebe vzpc
míné, jak's byl moudrým nejstarším. Pravda —
Hzný jsi byl dost, ale ten pořádek a spravedi
nost! Ani se neptej, co nám všecko Nekluda vy
vádí«, šermoval starší pravítkem. Kloučky bije a
kudlé, až to všecko brečí, pinku nenechá nikomu
přepočítévet. Chce, aby malý učedník už v týdnu
uměl dobře »Suscípiat«, ukládá nekřesťanské po
kuty. Už jsou všichni proti němu a třikrát jeme
se radili, že by bylo nejlíp, aby nás sedm 4lo na
jednou k velebnému pánovi se stíšností. Jenže se
ještě ti mladší moc bojí, protože Nebluda je vy
koukaný ptáček.=

"A jen si, kluci, trpte !« mávi Bílský rukou,
v níž držel láhev. $Mne jste sl neváili, ted to
míte. Až vyjdete ze školy, zkusíte ještě víc. Tede
se zatím otužujte.«

Nekluda vládř jsko Ivan Hrozný. Lichotilo



Volné listy.

Nejlepělčel človčha pravda. Dr. JosefOpletal vydal kafšku Řím, melý komentář ke
opisu Macharovo. Spisovatel vyniká tou před
ností, že eleduje Machara krok za krokem
v samém Římě, ocečuje jebo výroky, obrací
na rab jeho jedovaté odsudky všebo kultur
ního života katolického, oavětloje blubokými
vědomostmi úžasně mělké vzdělání Macharovo
a přibíjí jebo lži.

Mesi takové macbarské Iti náleží ona, ve
které Machar líčí, jak drožka jeho Ssfe Pe
trovna v katakombách Kallixtových byla zne

okojována trapistou, který turisty katakom=
bami obyčejně provázi. Protože dr. Opletal
názorně kreslí plánek místa, na kterém Ma
cbarem sosnované dějstvo se odehrávalo, ne
bude od míste, když mravní kvality českého
básníka uvedeme v Širší veřejnost.

. Zde některé řádky z výstapo, jak jej
Macbar na jeviště vypravil se vší mazaností
avé úžasné fantasie. „Dobře živený trapista
ptá se nás, jaké řeči průvodčího chceme. Náš
průvodčí konečně přichází. Také dobře živený
bratr, kávová sukně jest na něm napjata, div
nopraská, bez ustání škytá a tak blasitě, tak
bezohledně a tak přirozenými tóny, až je člo=
věku nevolno, a žlutýma očima si měří drze
S.8i Petrovou. Sofie Petrovna se lehce rdí a
evirá rty. Vtáhla nosem vzdoch, ale hned od
plivuje: „Smrdí bůř než starý pes“ — povídá
mj rusky. Zbožný fráter páchne skutečně až
tuze intensivně, Seatupujeme do tmy. Rozše
báme svíce. „Takhle bychom mohli chodit
třeba dvě hodiny, chtěla byste?“ — povídá
trapista SofiiPetrovně. Nel otrhoje se nihilistka.

Zastavují se u staré kamenné biskupské
stolice. Na ní byl zabit papež Sixtus III. vka
takombéch Praetextatových, jeho tělo a atolice
ta byly přeneseny 66m. Ale nestojím dlouho.
Za rohem slyším hlas Sofie Petrovny. Zlostný,
křičící: „Wenn sie mich noch einmal anrůbren,
60 hau ich ihnen eine heronter, dass ihnen
der Sch iel am Kragen heruntertaumeln wird.“
V záři tří svíček vidím tuhle acóno: Sofle Po
trovoa s rozjiskřenýma očima a nataženou
pravicí stojí v chodbě, syn svatého Bernarda
tiskne se ke zdi a dívá 86 na nl jako na jedo
vatého plaza a škytá pří tom, až mu oči
z důlků vyskakují.

Sofle Petrovno! —
Dieses Schwein | —
Frater se obrací bázlivým pohledem na

mě. Nemohu jinak: — semějise. Reverendie
sime frater, sponštím na trapistu církevní Ja
tinou a citaji mu výrok olrkevního koncilu —
žena jest branou do pekel, cestou k nepra
vostem, žahadlem Škorpionovým, neprospěš
ným tvorem. A dodávám německy: Vorwárts!
Alter Sůoderl Syn ev. Bernarda Škytá jaksi
ještě radostněji a vede nás zpět. Sotva vidíme

o
mu, že ministranti učedníci měli před ním bá
ječný respekt. Každou chvíli slyšeli jeho podří
zení důrazné připomínání: Nevíš, že jsem nej
starší ministrant? — Já jako nejstarší ministrant
« ++ — Tohle si, kluku, odvažuješk nejstaršímu
ministrantovi? Sláva byl pevně přesvédčen, že
jeho sláva roste. Kochal se v ní celou duší svojí.
Jen někdy ho sužovaly zlé myšlenky: sA až lidé
budou čísti mé podpisy, jek to uhodaou, jak na
to přijdou po dlouhých stoletích, že jsem to byl
právě já? Snad si řeknou, že to byl obyčejný
kluk.Takhleaspoňkdybyu tobobylapodobizna|
Všecka ta sláva skončí o prázdninách a co pak?
Snsd chudák zapadne jako tuctový krejčovský
učedník a má přece tak veliké plány| Docház!
několikrát týdně ke kaplanovi, máti sama už
se tak z daleka velebného pána ptala, jak by
to asi vyblíželo se studiemi. Jen aby si kaplan
neoblíbil víc některého jinébol S Hejkslem už
mluví taky často, ačkoli ten starší jest takový
nedbalec, že ani neumí řádně ministrantské od
povědi při oddavkách. Vždycky polovičku musí
za něho vyříkati třesavý kostelník Věnec, Plete se

podrážet.
Podstarší ministrant Jitrocel už řek)staršímu,

že to s tím šéfem Nekludou není k vydržení. To
je přece velikéfponížení podstaršího, jestliže se mu
zapoví jako blupákovií přiučovat nejmladšího.
Tím přijde odstrčený učitel o vítanou jarmareční
taxu. -A taky už mně zapovídá docházení do
věže k vůli zvonění. To radši nechám věcho —
jakjsempodstarší— a půjduk ToníkoviZvárovu
na vojnu.« Toník byl generálem nad dvanácti spo
lužáky — vojáky. Jeho ústroj s vojenskou papí
rovou čepicí imponoval všem podřízeným. Zlatou
rukou vybíral si moudrý generál Zvára šarže, Na
mužstwo. byl přísný, ale jináč srdce dobrého, Hoši
vojáci neňeptávali Jitrocelovi, že se pod komandem
Tonikovým může státi v měsíci keprálem — jen
co si trochu execírku osvojí. Za lantveráka prý
už jako člověk dospělejší odveden nebude, stane
se bned myslivcem. A kdož ví, nespadne-li mu
do klína po prázdninách generálský titul! (Dokonč.)

světlo alonce, zrychluje krok s peláší ka klá
Štera. Bedáme dovozu. Bofe Petrovna míní:
Myslíte, Ze ten chlap v něco vůbec věří? V ta
kových místeah, samé hroby mučedníků, a on
prase..

Na tento výlev vzácné Macharovy daše
odpovídá dr. Opletal asi těmito myšlenkami:
O trapistoví, jenž Machara provázel, říci, že

ro jeho tlouštku div kávová sukně nepraská,

(o čirá lež. Bratr onen jest vysoké postavy,ubemý. Dr. Opletal si vypsal návětěvníky ka

Fora jménaa Jméno ke byl Machar.Přlrosnyrova « i drušky Softe
v knáse není. Tisíce lidí přichází do
katakomb, také ženy, ale nikdo z nich nemobl
něco takového pověděti, jako Machar, nikdo
nebyl znepokojován.

Průvodce katakombami jest akatečaě Ho
lanďanem, jak praví Machar, ale konstatování
národnosti jeho jest velmi ošemetné, jelikož
Jest jen léčkon, aby se věřilo všem dalším
pomluvám. V líčení samém! jsou nedůslednosti,
ba nemožnosti. Kdo vchází do katakomb po
prvé, nespoušlí se svého průvodce, nesůstává sa

oby neboť povsha katakomb nedovoloje svo=bodného samostatného procházení. Básník v ka
takombách sestavil ge,jsk líčí, u stolice Sixta ITI.
Byl to vlastně Sixtus II (Bylo by radao na
blédnonti v Baedekra, zdali tam odtud Macbar
Sixta III. neopsai). Za té okolnosti, že Macbar
stál za rohem papežské hrobky a zastavil se
u stolice Sixta II., jest dvojí věo možna. Buď
Bel napřed, odchýlil se eměle od svého prů
vodce a nechal ho se Sofií Petrovnou za sebou,
nebo zůstal pozadu a nechal je jíti napřed a
to tak, aby byli ze rohem hrobky. Prvou
možnost nelze připustiti, protože nikdo ne
vzdaluje se od avého průvodce tak daleko, aby
ho nechal zs rohem a neměl ho na očích a
protože neví, kteroa chodbou se dáti. Mo»blby
Bnadno Se svým průvodcem Ge. neshledati a

v podzemních chodbách úplně zsblouditi. Kromětoho vede z papežské hrobky přímá dosti dlouhá
chodba, částečně osvětlená světlem z papežské
hrobky, do které vniká otvorem „luminariam“
sluneční světlo. Machar by se byl masil hodně
£ dosuhu světla v obodbě oné vzdáliti, což
z nutné opatrnosti nebylo možno. Pamatujme,
že v katakombách byl poprvé a že na schová
váčku si tam hráti jest velmi nebozpečno.

Druhé možnosti, že totiž šel Machar po

sadu, nelze také přijetí Kdyby byl Macharsůetal pozada u stolice Sixta II., pak by ostatní
dva byli napřed, totiž ve hrobce sv. Cocilie

(ek oousedí “ probkon papežskou), kudy aeobyčejně vychází, a tm mebylo potřebí sáře tří
svíček, protoža hrobka ev. Cecilie jest úplně
osvětlena slunečním světlem. —

Jiné nemošnosti. Celá příhoda Jest tím
méně věrohodna, povážíme-li, že v téže době
byli v katakombách Francouzi a Augličané se
svými průvodci, jsk Machar sám vypráví, a
tudíž bratr trapista nemohl se něčeho tako
vého odvážiti. Konečně trapiste snad také viděl
Machara, še jdo do katakomb a že jest rytířem
dámy Sofie Potrovny, nebo snad jejim mužem.
Že jest příhoda smyšlenkou, dokazuje Machar
sám. V okamžiku, kdy bylo mn vzkypěti hněvem
— směje se. Tady mu uměle sestavovaný román
psychologicky selbal úpině. Smáti se při ta
kové věci jest čirou nemožností. Machar mimo
to jest velmi laskavý. Dalo by se očekávat, že
chovaje takový fanatism proti věcem katolic
kým, bude rozčileně křičet do colého avěta,
jaká hanebnost se mu v katakombách stala,
dalo by 8e očekávat, že užije všech moderních
prostředků na rozšiřování myšlenek, še bade
telegrafovat, telefonovat, posýlati blesky a hromy
do novin, jak sami klerikálové posvátná místa
svá znonctují, ale Machar byl tichý jako pěna,
Až teprve za rok píše svůj Říma teprve
potom vyhledává citáty s knih, které prý řekl
bratru trapistovi.

„Sotva vidíme světlo, zrychluje (bratr)
krok a peláší ke klášteru“, praví Machar,
Však bratři za průvodce taristům orčení mu
sejí- od osmi hodin ráno až do západu alonce
sůetávati v budově, která jest nedaleko vcbodn
do katakomb a nedaleko krámku, kde se platí
vstopné. Dr. Opletal žádaje o vysvětlení, dostal
dvpis od opatove sekretáře, který mimo jiné
píše: „Předetavený konal přísné vyšetřování,
s něhož patrno, že ae nic neslušného nestalo.
Považoje to za pouhou emyšlenko, neboť ne
pravděpodobnost jest evidentní a jednání dvou,
tak svaných jeh osob dokasuje, še

počínal, když nechal potapiti ženu, ovoji
ohaj 6 potup ji spo

Sofa Pokrovna. Kdo četl „Macharův Řím"
poprvé ve fouilletonech „Časa“, snad v jedno
tlivých mezeréch časových Sofie Petrovny sl
určitěji nepovšiml. Tato záhadná průvodkyně
Maoharova není jiš záhadnon, protede jí vůbec

nebylo. Každý čtenář, jenž dovede rozumně my“
eliti, emlou Sofii Pajsovno pošle do říše Ma
charovy básnickéobraznosti. Uposoriaji s drem

etalem ms okolnosti apředekos mylledkyarovy, nešli se se sl a Ruskou sesnÚ
mil. V Tersta již mesou 66 jeho myšlenky do
Oddasy, kdež před několika roky slyšel prý
„Hovor přístava“, čímž míní revoloční ase
mení, která pozdějiotala se ekutkem. Machar
již v Terstu, kdeo Soli Petrovně nebylo ještě
aví vida ani slechu, oledoje myšlenkami od
Jiždějící loď, přeje jí šťistnoa cestu a říká jí,
aby vyřídila pozdrav Ojěsss. Takto si Machér
připravil úvod, aby se mohl seznámiti se Sofií
Petrovnou. Katakombový rytíř u Tersta přijel
do Benátek, kdež udělal jen čáry, muťy, faky,
a jit ta byla Sfe Petrovna jako na savolanou.
V bibliotéce dožecího paláce sledovale ho totiž
dáma, jíž hned do očí bilo, že Machar dívá
06 jinak, veš všichni ostatní turisté!! A to byl
počátek známosti, ze které povetala i oua pří
boda v katakombách.

Přečtete ei tyto Macharovy nemotorností,
v nichž vy lil ze 8>fle Petrovny oihilistku,
která chtěla £abiti generála Kaalbaraa.

„Byl jste v Rasko“? táže se Sofie Pe
trovna.

Byl. V Oděsse, na Krymu.“
Odšess — Sofie sebou trhla (hrozné! Po

známka sazeče) — pěkné město, viďte? — Byla
jsem tam nedávno. Kaulbarsova dcera byla
mou spolažačkou, chtěla jsem ji navětivít,
ale nepovedlo se — kde budete v Římě? (Ná
aledoje nedůležitá rozmlova).

„Podali jeme sí race. A v H chvíli na

podlo mi toble: Před nějakým časem opáchán
yl v Oděsse zvláštní pokus atentátu. Dabeláce komandujícího generála Kanlbaroa přišla

nějaká slečna, která řekla portýrovi, že jest
spolužačkou dcery generálovy a že ji jde na
vštivit. Portýr ji doprovodil ke schodům, dívka
atoupala po nich, najednou jí však vypadl ri
dicale z raky — a třeskla bomba. Nevím,
přišla-li ona ujhilistka při tom o divot, čí po
dařilo-li ae jí ujít, nevím — ale napadla ml ta
příhoáe. Díval jsem 60 při tom na Sofii Pe
trovnu, obrátila oči ke mně a jeko by ohodla
mé myšlenky, rázom je eklopila. (Aba, proto
ona sebou Soflo Petrovna trhla, když slyšela
o Oděase. Posn. sazeče.)

Při psu! Ať mi ještě někdo choseaamlou
vati, še 6e nic neděje — náhodou! Ba nikoli,
rytíři s katakomb, ona nihilistka v domě

Kaulbarsově sabita a tím také jest odpra
vena ( vaše Petrovna, ačkoli jate si vča na

její objevení v Benátkách dobře naraáčil. vmyčlená Sofie Petrovna — dívte se! — dovede
býti také zbožná, neboťpodotýká: „V takových

Ale kdo jest pak vlastně prasetem, když tra
pista jest nevinmen? Co řício člověku, který
s labužaickým gustem si takové prasoctví „u
hrobů mačedaíků“ vymýšlí?

Nade veřejnost jest jiš otrlá, nevšímá ai
takovýchto koltorních dokumentů — a
tyto věci musejí otřásati dušemi těch, kdož si
v době lotrovských výpadů protikatolických
aspoň koneek čistého svědomí u sebe za
chovali. Nemožná příhoda s trapistou uka
zuje, jak Machar mluvil pravda o katolicismu
na jiných místech avé knihy a jak mu jde o
pokrok a osvětu. Nejstrašnější a karakteristi
ckou snámkou pokrokářství jest, že humanista
prof. Masaryk kloakovou knihu Macberovu

zaštítil svým jménem a že ji pokrokářské novinářstvo na plné hrdlo velebilo. To jest ovšem
bankrot nejen intelektuální, sle úplný bsokrot
povah. Tím plně se ozřejmuje, čeho se dopostil
Masaryk, když vzteklé hloupostí Macharovy
doporučil veřejnosti. O, vy iuteligenti, o vy
karskterovéI

„Oeěta Lidu“ před několika dny náležitě
si emisla na klorikálech proto, že prý podní
tili a vedou hnutí proti vivisekci zvířat. Zpá
tečnictví, tma, nekultarnost, nevědomé otupě
losta jak jinak nás tento židovský list častoval.
Když lže Machar, proč by hloupě nelbalai
„Osvěta Lida“© Does již pomalu kašdé du
Ševní nedochůdče bude mít právo mlaviti a
psáti řvoucí nesmysly, jen když jest to proti

klerikálům. o
Edo pak stojí v čele hnutí proti vivi

sekci? Paní Moudrá, nadšené buddhistickým ná
boženatvím, které učí stěhování lidských duší
3 do zvířat. A kdo pak dělá buddhistickou ná
ladu o nás v Čechách? Jost to zejména po
krokář dr. Bartošek, toho času prozatím volný
myšlenkář. Jeou-li pí Moudrá a dr. Bartošek
klerikéli? Nechě se tedy „Osvěta Lidu“ obrátí
o titaly, kterými obmyalila klerikály, aa pí
Moudroa a dra Bartoška. „Přehled“ jest něja
protiklerikální list a často polemisuje pr
nepřátelům vivisekce, ale že by to byli kleři
kálové, jsk „Osvěta Lida“ objevila, posud ne
řekl ani slovem. Tak na příklad „Přehled“

tek anižití ve své vášni, če nasývá vivisektora



katovým pacholkem; nebo že může klásti vl
vlsokcí sa roveň středověké inkvisici, nebo do
konce veřejně problašovatí, že vivisekoe pěstí
v lékařích okratnost a amrtvuje vnich lidský
cit.“ Týž „Přeblod“ ukazuje, fe ohnisko boje
protivivisekčního jest vwČčasopisa + „Nové
Knltuře“ a tvrdí, že jsou v něm především
zúčastnění t. sv. přírodoí lékaři.

Vše to dosvědčaje, jaká Jest to nenrvalost
šidovského listu, když vrhá se na klerikály a
proti vší pravdó a skutečnosti odvažuje se
tvrditi. že konají zase jeden nekoltorní kousex,
vedouce boj proti vivisekci. Při tom ovšem
„Osvěta Lido“ nechápe, že sama páchá takový
protikolturní čin, jenž stojí věru za obdiv
jednoho i všech, neboť takové počínání demo
ralisuje již samu nevědomost, a bylo by zá
služno, aby takoví novináři veřejně se uka
zovali.

o “ *e

Podivuhodná metamorfosa (přeměna). S ú
žasem četli jsme ondyno v „Čase“ řádky po
krokářského učitele, jenž navrhoval, aby za
nynější zemské peněžní bídy přestali vyačo
vati náboženst.í ve Bkolách kněží, a aby vyu
čování to bylo dáno učitelům, čímě prý by 8e
mooho pomohlo. Tedy pokrokářská víra, že
náboženství ze škol třeba odstraniti, není tak
veliká ?1 Todíž pojem důsleduvsti s pokrokář
ského programu již zmizol a byl nabrazen zá
sadou : Jen když to něco vynesel Žeano?
Stereotypní formule: s náboženstvím ze škol!
vyměňuje se tedy u vás osobním prospěchem.
Čí by se ta uplatňovala pravda, že všechny
radikální fráze, všechno slo a anarchie jsou
dle své povahy dračími zuby, jsou sebevražedny
a nemohou míti trvání P?Badiž jak badiš, onen
výlev cita pokrokářského očitele v „Čase“ jest
pozoruhodnýa nasvědčoje,že Ise pokrokářeké
zásudy kopovatí s koapitil... Známostia
znalosti naše u pokrokářícb se utěšené množí,

rotože páni mají bystrý temperament a smě
ost péra. Jen se z novinářekých řádků pozná
vejme! . ..

K jubileu M V březnovém čísle
„Naší Doby“ věnován jest Masarykovi článek,
který má účel dokázati, jak blahodárně působí
Masaryk ve prospěch myšlenky náboženské.
Článek psán jest vášně a se zřejmým aoprav
dovým zájmem náboženským. Bohužel obsahuje
také očividnou nepravdu ve větě, která kýmesi
kdesi v pokrokářském světě byla vyslovena,
ajsla se bezmyšlenkovitě čo nekonečna jest
opakována. Opétný to důkaz, že a pokrokářů,
kteří prý nepodléhají autoritě, dostači, sby
přijata byla za vážnou tatoritu pouhé věta,
mluvící o Masarvkovi. Masaryk dle pisatele
v „Naší Době“ účiokoval prý positivné nábo
Zensky na lidi, kterých církov už nedosaho
vala. A teď přišla ona věta: „Tu pak beze
spora dokázal vlo, než všechno duchovenstvo
dohromady.“ Nebýt prý Maseryka, nebyla by
dnes náboženská otázka v inteligenci řešena
tak vážně, vůbec ani brána vážné by nebyla.
Člověku, který otázku náboženskou pozoroje
přímo mezi stranníky Masarykovými, teková
mlha oči nezastře. Kdo obce jasně viděti, sna
mená zejména ve straně pokrokářské všechno
jiné, jen ne opravdovost náboženskoa. Kdo
jest opravdově náboženským člověkem, dovede
si vážiti i náboženského přesvědčení odchyl
ného. Ale pokrokářské noviny vzhledem k ná
boženským projevům, obřadům a slavnostem
katolickým chovajíse s největším nepřátelstvím,
mlovíce o komediích, prázdných ceremoniích
a o klerikalisma tam, kde katolíkovi běší o
náboženství. Pokrokářská inteligence po většině
nábožensky jest rozhárána, anarchistické, ano
setkáváme se s četnými důkazy úplné besbož=
nosti a besbohosti.

Když Masarykovi běží tak o náboženství
a když tak positivně působí na inteligenci, proč
mlčky trpí šílenství Macharovo, jenž nábc

- žensky ipteligenci pokrokářskou otravuje a
hlásá čirý atbeism7 Ne, ne, Mavaryk nepro
hloubil nábcženskéhocítění, ale spíše rozmnožil
spoasta a rozsil temnoty. Sám pisatel to ne
přímo praví a sám sebe nevědomky vyvracaje
těmito slovy: „Úennější by bylo čá k únie
i onábošenství ne polemicky, ani kriticky,

Touto větou pisatel v „Naší Době“ vy
etihl Masarykasprávně. Masaryk jen kritisoval,
polemisoval, štípal, ale positivně v náboženství

enevykonal ničebo. Negativní kritika nestaví, slo
boří, proto u stoupenců Masarykových vidíme
náboženské aříceníny. Masaryk pořádříkal, co
necí náboženství, ale neřekl zřetelně, co nábo
ženství jest. Říká sice také, Ze náboženství
eat vztah k veškorenetvu, k věčnosti, ale to
est pouhé slovo, které nemá a nemůže míti

V poslední době ozvaly se hlasy, uteré

je tak ze strany maznalojí, co jest Masaryovi nábojenstvím. Jest prý to metafysický

pleralsm, s pantheismem a monismem prý

plytké nejasnosti a slova, která se mohou státi
v duši mnohého pokrokáře utkvělými frázemi.
Před několika roky jeme elyšeli, že blavní
složkou náboženství Masarykova jest metafy
sický energism, does jest to již metafysický
plaraliem!! Prosíme pukrokářskéfilos.fy, kteří
v čas jubilea Masaryka tak dobře zoalí, aby
nám tyto pojmy vysvětlili. Energism dle na
šeho soudu bylo by něco jednotného, plaraliem
zoamená zase muochost. Tak co, energism či

plordlisu ? Kromě toho Maseryk Boha teprveledá, jest mu Bůh tedy něčím neznámým.
Jak může tedy věčnost ceniti výše, když Bůh
jest ma neznámýma věčnost bezpochybytaké|
Posavad přece srovnáváme hodnoly těch pojmů,
kleré jsou nám jasny. Ostatně věčnost a věčná
bytost jsou pojmy úplně totožné. Věčnost ka
případaostem věcí nepatří, jsouc vlastností by
tosti naprosté. Jiš s tohotosmutku pojmů Masa
rykových o nábošensíví a s nejasnosti jejích
trno, še nebylo vůbec mošno,aby nábošenství v Ce
chách prohloubil a súrodníl a še opačná tvrzení
mají základ leda v nekritické úotě k jeho au
toritě.

Fakta mlaví řečí příliš jasnou. Kdekoli
se jedná o dráždění lidí věřících, tam jsou žáci
Masarykovi bned pohotově. Vždyť ssmi vidi,
Jak jejich mistr se vší úlisností se koří soc.
demokratickým a voloomyšlenkářským athei
stům. Místa však takovému, kde se jen málo
jedná o positivní náboženskou prácí, žáci Ma
sarykovi se na sto honů vyhýbají. Přízoačným
a hodně křiklavým zjevem jest přece fakt
samým „Časem“ konstatovaný, že totiž pražští
universitní stadenti skoro úplně pomíjejí vě
decké přednášky učených pr.fessorů laiků o
různých náboženských vyzoáních. Takovým tedy
způsobem se projevaje Masarykem „probuzený
zájem o uáboženství“! — Plytká negace nej
milejší, nejpohodlnější|
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B. Melichar,
knihkupectví, zakla
datelství, antikvariát

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knih

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

kniboven.

Velký seznam pošle se na
požádání sderma a franko.

Obrana.
Jak šatili framnconaštiUkvidátoři

národ z konfskovaného jmění církev
míhe. Likvidátoři rázu Daezova prodávali ko
stely a kláštery židům za pakatel přímosměšný.
Ovšem pod rukou sbírali za ta láci tučné od
měny. Uveřejnivše některé úředvě zjištěné pří
klady o bezcharakternosti prodavačů, ponuka
sujeme na případ zvlášť kříklavý. Nádherný
kostel řádu Redemptoristů v Paříži, stojící
v ulici „Boulevard de Meniimontant“, stál mil
lion franků. Leč v účtech má vláda poznáme
náno, že byl za ten chrám přijat — jeden
frank! Taková nestoudnost jest možna jen pod
sáštitou zednářetva. Kupec bned druhý den
pronajal chrám krejčímu za dílou, umlaviv
e ním nájem 10.000 franků ročně. — Tak tedy
prodával zloděj Daez. Aféra Doezova drží 6e
teď pod těškou pokličkou, protože ze správ o
tom slodějství byli velice nervosní sami mi
nietří — svláště radý Millerand, který 0i na
mastil svou advokátní prací při likvidaci kapsy
velice tůčně. A mnoho hamižných soudrahů
Duesových posud se těší plné svobodě. Bylo
by pro sednáře totiž velice nebespečno žalá
řovati ty, kteří by mobli mnoho mlaviti o $
naněním omění velikých pánů.

Bývalý prosident Mp+jenýchstátů

Přihlížíme-li však k jeho moohostranné poli

křesťanství a antice přijímati hlavné jako od
zkašeného politika. Svým zásadám křesís.
ským zůstává Raosovelt věrným i v době, kdy

ností, která není vázána žádnými politickými
ohledy. Při návštěvě německého císaře v slni
berlínské university dne 12. t. m. Th. Roose
velt promlavil před stkvělým poslachačstvem
o hnatí světové kultury.

Urádíme jeho hlavní myšlenky 0 staro
věku a době křesťanské, [sraelité přispěli ná
boženstvím, které bylo nejsilnějším ze všech
činitelů, na další vývoj lidstva po záulka sta
rých kultar. Ka'tara Řeků a Římanů působila
na širší oblasti, Středověk po mnobé stránce
předatiboval stkvélon pohanskou kultara prostě
z té příčiny, že byl křesťanský. Přes to však
ve středověku potrvalo mnoho násilí a přís
ného soudnictví. Do této doby spadá několik
mimoevropských hnatí. Islam (hnutí mohame
dáuské) zrodil vlastní atkvěloa kultura, která
tu a tam byla užitečná, avšak va srovnání
s kulturou, jejímiž dědici my jsme, byla bez
nadějně omezesa. Nato následovala z Asie ne
konečná řada zvláštních a hrozných dobývač
ných masa,jejichž úkolem byla jenom zhouba...
Jediná skutečnost, že stará kaltara se zaklá
dala na otroctví, ukazuje na velikou propast
mezi kultorou aatickou a naší. Jiný rozdíl
jeví se v nazírání na poměr majetku a poli
tiky. Antický Caesar, který se velice zadlužil,
odškodnil se penězi, nabytými ze svého úřadu
politického. Dnes by bylo v pravdě světovým
skandálem, kdyby někdo chtěl činiti to, co po
važovul Caesar za zcela přiměřené. Bohatí lidé
vykonávají ještě dnes veliký a mnohý nekalý
vliv na politiku, ale jest to většinou vliv ze
přímý. V pokročilých státech pouhé podezření,
že bohatství mužů veřejně působících bylo na
byto nebo rozmooženo jejich veřejnou činností,
vyloučí je z další činnosti ve veřejné alažbě...
Potrava ducha jest zajisté důležitější než po
trava těla. Můžeme zajisté vystačiti bez příkré
nesnášelivosti a bez neplodné intellektaelní
mělkosti, avšak nikdy jsme neměli vyšší a jem
nější nábožensképotřeby, nešli nyní. . . . Se sta
noviska národa i se stanoviska individna jest
charakter vejvitálnějším (nejživotnějším) ma
jetkem. Bez této mažné vlastnosti nemůže
Zádná míramilovnost nebo spravedlnost uč
kteréma národa prospěti. Nikdy nemůže intel
ligence nahraditi cbarakter.“

Vlastomoctví Velné Myšlenky. Kde
jaké vědecké objevy? Kde jaká enaha prace
vati soustavně aspoň pro některý čistě věde
cký obor? To ae ponechává milostivě skrom
ným odborníkům. Zato však všecky články,
všecky brožury vydává „Volná Myšlenka“ jen
potad, pokad se jí to hodí ke štvaní proti
církvi katolické. Jen si přečtěte tituly těch
brožarek a seznáte nejlépe, jaký jest její hlavní
cíl. A vlastenectví? Nikdo tak nerozeštvává
národ, oikdo v našem lida netropí tak hrozné
rozbroje pro potěšení německých židů jako
„Voloá Myšlenka.“ Co si přejí vídeňětí volno
myšlenkáři židovští, to „V.M.“ vykonává a nej
větší ochotoo. Právě rozesílá na střední školy
letáky k abitorientům, aby se stali podporo
vateli Volné Myšlenky proti — katol. Čechům.
Jen tedy hodně štvaní vnést do českého ná
roda a pak farizejsky bědovat nad „nesnáše.
livostí“, jakmile se začnou katolíci proti vosím
žihadlům brániti! Prý boj proti českým katc
líkům jest při nejmenším tak důležitým, jako
boj Matice Školské proti poněmčování dětí. —
Pánové, pověste tudiž všecko předstírané
svoje vlastenectví na hřebíček, protože vla
stenčení takto praktikované jest komickým
bastrošem! Mlátit ve spojení s německýmižidy
do jádra českého národa (které sestává z ka
tolíků), to znamená dávat předaost protikře
tlanskéma fenatismn před zájmy všenárodními.
Jest fakty sjištěno, še právě němečtí volnomy
Henkáří, jimě česká „V. M“ oddaně slouší, pro
následují přímomařivěpráva našehonároda. A za
takých okolností snad má najednou boj proti
českým katolíkům národa prospěti? Z tako
vého boje bude míti největší radost právě ži
dovská voloomyšlenkářská „Nene Freie Presse“,
která přímo nestydatým způsobem se stará
o potlačení práv českého národa. Ale naše
„Národní Rada“, která měla velikou koráž
roti „nevlastenectví“ českých katolíků i ten
ráte, když tito se protinároda neprovinili,

k toma řádění mlčí. Jest ticho i výbor Ústř.
Matice Školské a Národ. Jednoty Severočeské.
Jistě se těmto vlasteneckým korporacím nelíbí
Štvanice, provozované proti jádro českého ná



roda na popud vídeňských židů. Leč při ta
kových příležitostech, kdyse mroká raka ta,
od níž se žádají vlastenecké příspěvky, má
přestati všecka zaječí bázeň. Má se lidu otec
řeně vysvětliti, že katolíky nemá jiný Čech ne
spravedlivě pronásledovati a vylačovati z ná
roda potad, pokud národ součinnosti katoli
ckóbo lidu nutně potřebuje. Kdo povašaje boj
proti hlavofma kádro českého lida za důleži
tější než zápas 8 gormanimací, koma se líbí
bapditství barcelopských Ferreroveů u násil
mictví francouzských zednářů víc než svorný
postup národa, takový člověk jest opravdo
emiesarem cizácké mocnosti, které jest náš
párodoíl svoroý postup trnem v oku.

od dvor. [olograrestoji pouze

Politický přehled.
Lelní sasedání posl. a počalo dne

18. t. m. Nejdůležitější věcí, jež má býti pro
jednána přede všemi jinými, jest státní roz
počet na r. 1910. Ze státního rozpočtu nebyla
však dosud v rozpočtovém výboru projednána
ani jediná politicky důležitější blava, byl vy
řisen pouze rozpočet ministerstva zem. obrany
a některé kapitoly jako císařský dvůr, kabi
netní kancelář, říšský soud a podobné jiné.
Počátek letního zasedání bnde věnován blavně
sohůzím rozpočtového výboru, neboť jenom tak
může býti výbor s rospočtem botov do začátka
červua Projednávání rozpočtu zabere všecek
čas letního zasedání. Finanční reforma nebade
projednána v letním zasedání aci ve výbora
a týž osad asi stihne taká zákon o starobním
a invalidním pojišťování a předlohu o směně
jednacího řádu.

O sřísení c. k. sboru válečníků jeduala po
slanecká sněmovna 18. t. m. v prvém čtení.
Do sboru tohoto by muosilyvetoupiti všecky
ubory vysloužilců, pokud vůbec chtějí existo
vat. Sbor tento má býti jakýmsi drahem 10
mobrany. Této nové institoci dány by byly
Jisté výhody na poli a00. politickém na př., že
členové c. k. »boru válečníků budou přijímání
do vojenských nemocnic a sdarma vojenskými
lékaři léčeni. Ovšem toto nové zřízení potkává
ge na straně slovanské zejména české u valné
části vysloužileckých sborů s nedůvěrou z té
příčiny, ježto tonobé tyto sbory postaveny jsou
na podklad národní a také hospodářský. Jest
také obava, že jezyk český nebude v tomto
sboru rovnocenný a že také hospodářské vý
hody, kterých se jednotlivé spolky domobly,
utrpí újmu. Členům aboru bode dle osnovy

ustanovuje, že stávající apolky vysloužilecké
musejí buď do sboru vstonpiti nebo do 6 neděl
ee rozejíti anebo na jiný spolek se přeměniti.
Český radikál posl. Sokol podal návrb, aby
předloha o eboru válečnickém byla vzata
£ denního pořádku; ale návrh ten zamítnat

pro návrh Sokolův, pak Rasíni a soc. demo
kraté. Jiboslované byli proti, donfajíce, Že re
forma sprostí spolky jihoslovanské povinného
německého vodení,

Jasyková oláska jest nyní střediskem, o
kolo kterého se točí celá načepolitika- O svátcích

vtázce. Čeští radikálové usnesli se defioitivně
konference neobesílat. V poradě výkonného
výboru české strany agrární docílena zásadní
doboda o rámcovém zákoně jazykovém, který
hodlají agrárníci podati, dávajíce takto na
jevo, že chtějí vésti sami českou politiku.
Jest také už jisto, že strana agrární súčastní
se českoněmec. komferencí. Bar. Bienerth byl
již agrárníky v tom smysla vyrozuměn, Slavný
český právník, býv. ministr Randa prohlašuje,
že dle základních zákonů státních není říšská
rada kompetentní řešit jazykovou otázku pro
jednotlivé země a že jedině zemské sněmy json
ta kompetentol. Naproti tomu ve Vídeňském
Denníku se žádá, aby jazyková otázka byla
řešena na říšské radě z toho důvoda, že kdy
bychom se postavili na stanovisko aatomomi
etické a dali v národní a jazykové otázoe plnou
moc Němcům na zem. sněmu dolnorakouském,
neuplyne ani rok, 00 přes jasné znění čl. 19.
etát. z. zákonů budeme míti v Dol. Rakousích
zákon Kolískův právě tak, jako máme už zů
kon Gesamanův a Urbanův. Stanovisko auto
nomistické v otázce jazykové jest dle Víd.
Den. naším vrahem a to nejenv Dol. Bakou
ních, nýbrž i ve Slezsku.

Četnické správy a výpovědi. Po hlasování
© rozpočtu ministeretva zem. obrany byla re
soluce katol. posl. Šilingra a podobná poslan.
Kotláře, aby v četnických zprávách a výpově
děch při úřadech se užívalo řečí interessentů,

přijata 24 proti 14blasám, Pro resolaci b'eso

vali áetapel všechoárodoostí, protiní pos'snciněmečtí,

Drahotní výbor.. Drahotním výborem svo
lený subkomitét pro bytovou riformu schválil
osnova zákona na zřízení svláštalhu foniua, s
něhož by sepečovalo o zdravé a laciné byty.
Tento fond má spravovati ministerstvo veřej
ných prací a stát má od r. 1910 af 1919 po
skytnoati pro něj ročně 69 mil. korav. Food
mé poskytovati půjčky nejvýše na 4 proc.,
případně račiti za půjčky jinde převzaté. Z«
malé byty budou považovány příbytky nejvýše
se dvěma světnicemi a kuchyní.

Volební ruch v Uhrách jest už ve zoamení
krve. V obci Vardombé protivné strany arazily
se, při čemž stříleno z rovolverů a tak raoěno
několik os>b. Noži osbrojení stoopenci strany
Košotovy vaikají do domů strany Jasthovy a
pustoší je. Ve Vel. Rabi při velké demonstraci
zraněno těžce 16 osob.

Volby v Bomě počaly 18. t. m., volila třetí
kurie obcí venkovských, kdež ee volí ústně.
Zvoleno bylo 7 katolíků, 0 moslimů a 18 pra
voslavných.

Oláska kvétská nabývá hrozivé tvářnosti.
Toreoko wobilisaje proti Řecku, chystá své
lvdstvo a také řecké loďstvo dostalo rozkaz,
sby vyplalo do Středozemního moře.

Zprávy organ. a spolkové.
Křesťansko-sociální lidový spolek

pro Nev. Hradee Kr. a okolí pofádávnedělie 29. května nrčitě ve 2 hod. odp. ve svláštní
spolkové místnosti u Dašků svoji řádnou roční
valnou hromadu Pořad jest : 1. Zahájení schůze
předsedou. 2. Přednáška o emancipaci šen. Před
nese místní kooperator dp. Aat. Doležal. 3. Zprá

va jednatelské. 4. Zpráva pokladní. 5. Přijímáníčlenů.6. Volbavýboru. 7. Volsénávrhy. Členové
1 členky ae žádají, by se do této schůze do jed

tato přednáška Gřká se hlavně šen a dárek.
Mamitfce. Jak již oznámeno, předněšel

v křest. soc. lidovém spolku dne 5. t. m, kádr. Heyl x Hrafce Králové na thema: „M
a křesťanství“ A bylo soela na místě i a más,
kde Macbar mé obdivovatelů 9 ctitelů nadbytek,
dokátati, jak ubobé jsou védomosti „syna Heliova“,
když odvážil se křesťanství nazvati jedem s Ja
dey. Vidp. řečník v překrásné, 2 hod. treající

řeči zhostil Beprohra] rou hravě. Nejprroeavšech hledisek ivot , načož -Jiči
křišuaVtatodárněúčinky = Dáapo

zášt — a u Machara jde obě raka v ruce — ne
vidí, kam by lidstvo bylo dospělo, kdyby sěbyl
na svět přišel Křidíus se svoů Yanešenou nadlijon.
Křesťanství podrželo z pohaoství Krásno, ale ffřilo

i dobro a pravde. V drahé Části své Bondmlouvá vldp. řečník o vlivu křesťanství na gfrod
náš český a končí vyzvánímpřítomných, by zady

irostentrví v divečízplělkovát, HEšškefiápooa
jeho bude patraa. Ač počasí bylo velice nepříz
nivé, přece návětéva byla slušná a pozornosb při
celé přednášce vsorná. Vldp. řečníku vzdádémo
vřelé díky. —

Bojanov u Chrudimě. Čílá olkypina
venkovské mládeže naší poučnou a záběďnoa
schůzí, dne 24. dubna konanou, připravila nám
příjemné odpoledne. Za účasti více neš 300. lidí
s místa i okolí promluvila al. Jakabcová, redak
torka „Jitřenky“, o výchově české ženy. V řeči

řsným vtipem prodycacé poučile naše, jakui-ú6ji, by vydhovávály vo
své dcery, které poučeny z domu o otázkách ná
rodnostních, národohospodářských i politických
pod praporem uříže Rristova dovedly by po boku
mažů svých pracovati pro dobro a blaho společ
nosti Jidaké. Hojný potlesk byl dokladem úplného
souhlasu. Slečné poděkoval místní dp. farář V.
Šafránek, vybídony rodiče, by dbaly toho, aby
dítky jejich v orgávisaci venkovské mládeže se
sdražovaly. Nato přednesli jinoši a dívky skupioy
spěvy aborové i solové, básně i šertovné výstupy
k úploé spokojenosti na doklad, jak užítečno jest
jinochu i dívce býti členem naší mládeže. Jak sl.
Jakubcové, tak i p.Tlapákovi, řediteli kůru, který

sapůjčil, jakož i účinkujícím i účastníkům vzdán
budiž dík a to svláště skupině mládeže bodonín
ské, jejit 22 členů 8 předsedou p. Pliškem s Vra
uova 86 dostavilo. Sbírkou vzpomenuto agitadního
fondu a katolického učitelského ústava v Bubenči.
K večera a přáním, by skupina brzy opět něco
podobného pořádala, přítomní- plně uspokojení so

rosobáreli. : .

Zprávy místní a z kraje.
Generální vlsítnce a sv. biřmování

ve vikariátu vreblabském. V sobotů25.

květnazavítáJ. E.bn biskupdr. J. Doubravado Vrchlabí, kdež uděluje av. biřmování až do

atředy 1. Června, ve Čtvrtek 2. červaa Dol. Bransé,
v odpočinek, v sobotu Lhota Zálesní, + me
děli 5., v poudéli 6. čerena v Lánově, večer vědy
vo Vroblabí. .

Zprávy dlecésní. Ustanovení jeou pp.:
Vino. Gottwald,kaplta v Králfkéch, za faráře vo
Lhotě Zálesní, Karel Havran, farář v Nezdicíeh,
za faráře do Koroabve, Vít Štěpánek, kaplse
v Přelouči, za kaplana do Sszemic, BobumKobaa,
koop. v Navé Vsi. se koop. do Bělé u Přelouče,
Emsonel Šavrda, kaplanv Litomyóli,ze adminietr.
do Hlíoska, Josef Dvořák,kaplan ve Vamberku,
za kaplana do Litomyšle, Jan Dvořák, admini
atrator ve Vče'ákově, za kapli. do Vejvanovic,
Jos. Kotyk, piritual v Kocléfově, sa foodatistu do
Vilímova,Jao Šmika, kooparator, za aimiolstratora
v Ostřetíně, Albert Uilwer, administrator ve Lboté
Zálesní, za Keplana do Roketoice, Rad. Wasebi
czek, koop v Mladkově, za kaplana pros. do
Králík. Zemřeli: p. Frant. Čermák, senior diecése,
jubilár, em. b. vikář, rytíř řádu Frant Josefa,
konsist. rada, děkan a farář v Ostřetíně. + 23.
dobna 1910 (naroz. 1824, vysv. 1847), p. Richard
Tolg, (V Vuln.) grmoasialní profossor a katecheta
v Hostinném, + 2. kvétna 1910 (naros. 1801,
vysv. 1885). Uprásdněná fara: Ostřetín, patron.
nábož. matice, od 28. dubna 1910.

Jubileum: kněšstvá oslaví letos vldpp.:
6Oleté: Jos. Halata, děkan na odpoč. v Žam
berku, nejstarší kněz v diecési; OOleté: Frant.
Bečička, farář na odpoč. v Litomyšli, J. Kocek,
biskup. vikář v Pravoníně, J. Pacholík, děkaa
v Rostokách, J. Svoboda, děkan na odpoč. v Tfe
mošnici, J. Syřiště, děkan na odpoč. v Broumově,
Fr. Vacek, far. na odpoč. © Čes. Budějovicích;
4Oleté: J. Cerx, děkan v Chocni, J Chocholka,
farář v Košeticích, A. Holub, farář na odpoč.
v N. Hradci Král., Frant, Janeček, farář v
bosicích, J. Kaplan, biskup. vikář v Cuslavi, Fr.
Klus, děkan v Košicích, Al. Kopecký, bisk. vikář
v Nor. Hradech, J. Kučera, farář v Seči, J. Le
tošník, děkan v Poličce, J. Mašek, tarář na odp.
ve Vys. Mýtě, Frt. Macbáček, farář na odpoč. 8
sám. kaplan v Malešově, V. Mrštík, děkan v N. Vsi
n. Pop., Frt. Pecka, biskup. vikář v Náchodě, F.
Pilný, profossor v Plzni, P. Gar. Pospíšil, O. S.B.,
farář v Orlově ve Slezsku, J. Prášek, kočs na

oč. v Gareu v Dol. Rakousích, F. děkan
v Krohlebích, Magr. Al. Seidl, bisk. vikář v C.Prus
nici, J. Vaníček, farář v Oab'savicích, J. Vyhaí
nek, farář v Květné.

Schůze městské rady dne 14. květnu.
Mistoím odborům Úsiř. Matice Škol. prepůjší se
městské sady ua Žiškově sáměstí k ospořádání
dopoledníbo promenádaího koacerta za spolupů
sobení kapsly p. ze Světí v neděli due
22. května t.r.— Vadány byly díky sa dar 100 K,
věnoracý ve prospěch zdejšího ústavu chudých
p. Fr. Waldekem k uctění památky otce jeho ze
mřelého p. Vil. Waldeka, býv. náměstka staro
stova a se dar 40 K věnovaný p. Jul. Pokorným,
soukromníkem, k uctění památky pí. R. Gůlasbur
gerové. — Výkaz pokladol botovesti ze dne 3. t.
m. a výkaz srítiplynu vobec. veřejeých budovách
v dobou t. r. spotřebovaného byly vzaty ma vč
domí. — Návrh na realisaci drubé výpůjčky na
stavbu hydroelektrické centrály postoupen byl
městskému sastapitelstva. — Panu Jos. Kateoh
nerovi, továrníku, bylo uloženo, aby do 4 týdnů
odboural při pozemku ové továray na východní
straně postavenou neď, ježto přečnívá 60 cm ry
měřenou čáru regulační, — Vuato bylo na vědomí,
že v měsících březnu a dubau t. r. bylo prodáno
z měst. ústavu pro výrobu mléka 18.707 lahví
mléka v ceně K 1765 10 h. — Panu Fr. Bare
šovi, rolatku v Divei, uděleno bylo povolení ku
stavbě rodinného domku me paro. č. 136/27 v Po
oplšílově třídě a p. Fr. Markovi, strojníku ku
staybě villy ma paro. č. 188/16 blíže „Střelnice“.
— Zpráva o činnosti polic. stráže v měelci dabnu
vzata byla na vědomí. — Pana Fr. Prousovi v Břez
bradě uděleno bylo povolení kn postavení stolů
v „Barovince“ pro výletníky za obvyklých pod
mínek. — Vzaty byly ma vědomí podmínky, sa
kterých c. k. řiditelství pro stavbu vodních cest
svolení dává ka sřízení III. turbisy v jalovém
koryté měst. bydroolektrické ceatrály ua Labi —
Žádost téhož řiditeletví, aby aměst.stavební úřad
provedl vydlášdění moštových ramp za Elišťině
nábřeší tak, aby po 16. června t. r. mohl býti
sahájen provoz po novém mostě, a předložil roz
počet: sa instalaci eléktriokóho zařízení přinovém
jesu labském, postoupena byla technické kanceláři.
— Žádost pana Jiadřicha Dvořáčka, gazeče, do
Hradee Králové přlslašného, sa udělení koncesse
ku provozovéní živnosti knihtiskařské, postoupena
byla živnostenskému odbvra. —. Panu Jos. Jele
poví, kamaáři, udělí se povolení k užívání díloy
kamnářeké, postařéné na parc. č. Gav bloka VII.
po předložení povolujícího výměra c. k. okres.

-Bejtmanství. — Technické kanoeláři bylo uloženo,

Sbypdaranila kvádry, lešící: poblíž starého jezu-Ba 

BSvateojanský dom naplnil voiikou radostí
každého apřímného katolíka. Po oelý slavnostní
den panovala krásná pohoda. Poutníků vešel se

poté obrovský — větáí (proti letům předešlým
berný kostelík ovminářskýsv. Jana mackého byl od rána do poledne celý naplada tísní



elmi se daty. O 7. bod. alonžil tam něi av, Jeho
Eze. ojdp. biskup dr Doubrava. Před 9. hodinou
přišlo procesní, v němš blasem zommenité secvi
"Čeným zpívaly chovanky zdejšího penstovátu. Natd
při kárání ctpp. bohoaloveů naslouchal na dvofo
1 v kostele velký zástap věřících. Slavnostní pon
tiizální mělav. sloužil vzácný bost, slovutný pre

"Jat, infoloraný děkan kapituly Všech Svatých v

rik, který býval professorem na zdejším semináři.
Na kára přitomctpp. bobralorcí zpívali s nále
šitým pochopením obtížnou aslo velice mistraou
mii Wittoru, kterou nacvičil a obratně řídil vip.

jáhen a prsefekt chora Svobcda. — Mimochodem
připomínáme, že právě v té chylli' bieděl se
| Hradci upiatníti jiný „bletorik“;*totiž Ar. H+r
'ben. Již při velké plakátové a jiné reklamě za
"čaly se tronsiti o něm nepřátelské pověsti, že pří
ouiveraitní skuněce propadl u Palackého právě
£ dějepisu s to tak důkladně, že co necdváti!

rahé štěstěnu pokoušeti. Tato zlá slova ováem
nila | přes veliké plakáty tlustou čáru ták Ze

se mu nešly do Klicperova divadla oa vyslechnatí
historické moudrosti necelé tři stovky vidy věr
ných. — Bratojsnská ponf dopadla skvěle; po
"bošností v kostele sv Jana těší se i v oktávě
ovátko veliké účasti. Jebo Mí.dr. Krylůfek drubý

-den slonžil u příležítostí kněžské rekollekce
v chrámu semínářekém mši sv. před vystavenou
Nejevětější svátestí.

Přednáška o sv. Janu Nepemnekém.
Politické družstvo tiskové pořádá tuto nedělí dne
92. května v sále Adalbertina veřejnou přednášku
o ev. Janu Nepomuckém. Přednáší Dr. Fr. Reyl.

Zatátek o půl třetí lodioě. Vstup volný.
Dvě kritiky. „Ratibor“píše o duchovaím

koncertu: „ pí Jančové ukásale, že pěvkyně
blas svůj tanedbává. Všude bylo viděti (i) nedo
-statek dechové ekonomie, nesročnost některých
"tonů a farsované výšky“ — „Kraj Královéhra
decký“: „Solová čísla pamí Jančové, jež pořád
vládne svéším hlasem, podrobeným výborné tech
mice, byla nad očekávání dobrá. Péóvkyně sepěla
mistrně arii. . .“ Týž list haní dynamika a vý

-slovnost sboru a co doklad uvádí Verdia „Stabat
mater“; „Ratibor“ zase tvrdí, že vady tyto ve
Verdiově skladbě nejméně byly patray ... Si
tacnioses!

Valnáhromada náka
-strojevého. Po dohodě ne Jebilejním
„úvěrním fondem svolala Ústředna na úterý, dne
34. květsa 1910 o půl 11. hod. dop. do místnosti
okresního zastupitelstva v Hradcí Královévalnou
hromadu nákupního dražstva strojového pro české
interesenty z obrodu liberecké komory se efdlem
v Hradci Králové Program: 1. Sdělení přibláše
-vých členů a podílů. 2. Schválení stanov. 3 Usta
povení dražstva volbou: a) představenstva, b) do
zsorčí rady. 4. Návrh obohodních podmínek druž
stva. 5. Návrh na nstsnovení technického poradce
družstva sa účelem utílení rad při zavádění strojů
do řemeslných dílen. Jednání bude přítomen se
kretář Zemskéhojubilejního úrérního fondu s Prahy
p. JUDr. Fačok. Účast všech přihlášených jest
Baprosto nutas, pomóvadě dle G 4. lit. a návrhu
stapov definitivně členství se nabývá prohlášením
+ ustavující valné hromadě.Zároveň byla vyzvána
epolečenstva,sby obratemsaslale členské přihlášky,
pokud se tak nestalo.

Na křesť. sociální kurs věnovali:dpp.
St. Bambas vPříbrami 10 K, A:Láš, Lomnice n. P,
$5 K, F. Jezbera 3 K, koslovanská záložna
vPraze 10 K, F. Kousal s Hořic knihy, sl. spolek
katol. tovaryšů vPraze brožury. O další příspěvky

ho družstva

Přednáška „o rozouzování a zkoušení
výrobků textilních“ p. inž Rob. Urbans, nám.
přednosty chem. oddělení technologického musea
v Praze, odbývá se ve čtvrtek dne 26. května o
2. bod. odpol. v čítármě mosejní. O výrobcích
textilných, tedy předmětech, kterých nejvíce v den
mím životě potřebujeme, víme nejméně. A přece
je důležito poznati blíže vlastnosti látek, kterými
se odíváme, nsačiti se znáti jakost těchto výrobků,
abychom dovedli sami roseznati skutečně dobrou
"látku od špatné, třebas vychvalovacéjakosti, Jest
dobře znáti vlastnosti barevných látek, jich stá
losti. Jest dobré naučiti se i znáti dobré domácí
výrobky, neboť přes všechen český rozmach tex
tilní kupuje se « neznalosti mnoho látek cizích,
dovážených. Vstup do přednášky jest volný.

Vyznamenání. Panu K. V. Skuherskému,
©. k. dvor. továrníku v Hradci Král, udělen byl
rytířský řád Božího hrobu.

Velký vejemský komeert e. a k, pě
Šího pluku č. 19 osobnímřízením kapelníka

4 V.Mádia spojený se zahradní slavností avy. bohatým programem pořádá 6. června t.
r. 0 2'/, bod. odp. „na Střelaici“ místní odbor

ovanské Obcbodnické Besedy. V týž den
„dopoledneod 41—12 i končert
v městských sadech na Žižkorénáměstí. Vatapné
A8 promezádní kogcert jelko dobrovolný příspěvek

. i „podpůrný fend Č. O. B“ 10.h sa oaoba.. prodej vatapamek na odpolední komosrt u fi
„femBaldus4 Por a C. Skalickýna Velkém

Promenadní koncert v městských
sadech uza Žižkově náměstí uspořádají místní
odbory Ústřední Matice Školské dopoledne v ne
děli dne2? t. m. Koncertovati bude renomované
kapela Svůtská sa osobního řízení kapelníka

okn. Čistý výnospřipadnena druhýmillionÚ.
Hlavní očkování dítek dosud ne

očkovaných provede p. MUDr. Rudolf Zip
ve dnech 35, 34., a 25 května 1910 vědy v době
od 10—12 bodia dopoledne v „Sokolovně“ v Hradci
Králové. Prohlídka dítek letos učkovaných, jakož
i očkování další konati se bude ve daech 1. a 2.
června t. r. (vo středu a re čtvrtek) v týchř ho
dinách a místnostech. K očk-vámí použito bude
animální látky z ústava v Jindřichově Hradci.
Rodičové dítek dosud neočkovavých důtklivé se
vyzývají, aby v uvedené duy dítky savé k očko
vání předvedli, ježto jinak byli by ©.k okresním
bejtmanetvím stihání. Purkmistrovský úřad král.
věnsého města Hradce Králové, dne 18. května
1910. Starosta: Dr. Ulrich, m. p.

War spolku sv. Vincence, U příleži

tosti jmenin veledůst.od dra Jane Nep. Jiadry,prof. pastorálky, methodiky a katechetiky, konsiet.
rady atd., odevadali jeho posluchači IV, roč. bohoal.
ústava v Hradci Králové 10 K ve prospěch epolku
8x. Vincence zde. '

Biograf p. A. Bondy započaldne 18. t. m.
svá představení + Adalbertinu. Reprosentoval ae
velice pěkně zvláště velikým pohádkovým obrazem.
Začátekpředstavení všdy v 8 hodin večer.

Kukleny. Nebespečí požára. Dae16.
t. m. o Božím Hodě Sratodužním v bodinách
předpoledních vzojkl obeň v pekárně p. K. Rýdla.

sboru hasičskéhobyl obeň utlumen. — Divadlo.
Dne 16 (t. m. v pondělí avatodašcí zdejší čilá
jedoota div. ochotníků „Tyl“ sehrála od M. H
Burnetové „Malý lord.“ Úlohy dospělých všechay
byly v rakou dobrých a routinovaných borců; re
žie v rokou p. V. Šrajbra byla výborná. I malý
lord hrál se vším úspěchem. Hra tato dávána
byla již potřetí a přece návštěva přes pokročilou
doou dosti četná.

Třebechovským občanům. Jsem již
řadu let traem v očích jistých svobodu a volnost
vpachtu majících pokrokářů. Aby elektřina jejich
zlosti se vybile, zaslali mi tito šlechetní pánové
anoaymní dopis, kdene podepsali karakteristickým
jménem „Bačické volové.“ Přirozeno, že jsem „bu
číckým volům“ neodpověděl. Uplynula řada let a
tu opět sneužito mého jména na povoleboímparte
přes to, še to zapáchá kriminálem. (Budte rád,
že vás nedeli ještě oběsiti, jako borobrádeckého
faráře. Pozn. sazeče.) Aby však třetice všeho
špatného byla dovršena, nějské individuum — dle
vlastníhopřiznání„nestyda“—v „Ratiboru“23.dub.
1910 opět použilo mého jménaku posvěcení svého
níského účela. Poněvadě však ten člověk byl „Ob
novou“ přiskřípnut, hledí se uschovati za dým
Huosovy hranice. Jak odpornél Jednou pro vědy
vám radím, abyste mne nechal ns pokoji a svého
štvaní mne ušetřil. Jedna radu jednou pro vědy
však přece vám udělím, sní: „Nestydo“, chcete-li
býti čistým, račte veroapiti pod můj vodopád.
Dobře učiníte. vesmete-lí sebou lepiče a autory
panfietu. Jestliže ani ten vás noočistí, použijte
drátěné čínky. No — a jestliže potom ještě něco
zbude, to se už nějak štětkou zabílí. Tedy jen
s kuráší, hochu, pod ten vodopád, sezónaje tady.

Jan Hájek, mlynář.

jm ražení n Poněvad*
po yla uv v, oru“ správa,te katolickájednota pořádala zábavu v tě dou,

eo zpěváci, problašujeme podobná tvrzení za zlo
myslnon lež; pravdou jest, jak i pozvánky o tom
evědčí, če zábava onu pořádala o své ujmě
mládež křest. soc. v Tfebechovicích beze všeho
vlivu Katolické jednoty.

Z Nechanic de Dobřenic. Když tak
čtu o vašich poměrech v Dobřenicích, mám před
sebou obrázek roboty. Pan Frano (v latinské Feči
se čte c jako k) má karabáč, který se troštuje
Jen a jen jezdit po zádech chnodiny. Vypadá to
jako před rokem 1848. Ale, braši, patříte do o
kresu, v jehož hlavním městé to není lepší. U nás

„k pánům “ Jako vy máte panstvo, my máme také
panstvo; u vás, jak píšete, neznalost zákona, u
nás ještě větší; u vás sobectví a ješitadst, u nás
téř, u vás zapomínají na obocné dobro, u nás
darmo mluvit. Píšete, že to u vás činí pro trochu
obrástu; řízků a šámu; to jsme my dál, my kli
díme kafe, mouku, cukr — a z pomínáme také na
bodoucnost. Ta důvěřivost je tak veliká a slovo
„říditel“ má takovou zásračnon moe, že zdyž80
Hiditel zasměje, jsme hotovi se zadlužít af po krk
pro jeho provise z drnžstevních podniků a když
řekne někomu „Nazdar“, jsme celí pryč. Usadit

noky aby si hleděl svého, to je moudrý nápad.
" , drž 00o Onose to pěkněřekne,Prosaďte ei to! Nášfeditel kanceláře shání mia
tičky, meliorace avšelijeké techtle machle a naše
okresní silnice jsou fak miserny, že to dál nejde.
— Unás jeden etarší pán řeší politieké problémy,
mluví o vznika lidstva; jeho mladšíkoHega mluví
o spalování mrtvol — to je móda, to je pokrok.
Alo děti školal v nejvyšší třídě neumějí dobře

„Ajmolanc“; to je pokrok, dělat do něčeho, čemu
nerozumíme sanedbat toho, co máme dělati. U nás
te stalo jemináčku něco, co se sni v Dobřenicich
cestalo. Dle „Práva lidu“ (ze dne 8. t. m.) jeden
mladý demokratický aoudrah byl stižen nehodou,
že rozbil na cestě koloa způsobil si soačaou Škodu;
tak prej ta škoda zaujala jeho mysl, že při odrá
dění kola potkal ve větší vzdálenosti (!!) kněze,
jdoucího od posledního pomazázaí — a byl tak
taujet, že saepoklekl před knězem, kdy% el tento
od posledního pomazání. — Tak píše „Právo I.“
To je rosam, jeko by 00 k'ekalo před kačzemI
To se nekleká před kudzem. „Před lidmi se smeká,
před Bobem se kleká“, bratří, a to tankráte, když
se jde o Nejsvět. Svátostí k nemocnému, nebo od
nemocného (který tělo Páně přijati nemohl). Kleká
se před Bohem a nikoliv před knězem. Aten člo
věk ku podira už kolikrát byl saujat na své myali.
Ř-kněme, že je předpojat! Ubobý mučeduík pro
víru! A že ae Štvou učitelé — ina, to všade!
„Školský Obzor“ a „Učitelské noviny“ se kladou
nad „Zář“ a „Červáaky“ a výsledky u vás iu
nás. Aten mistr u nás, co leží pokrokářům v Za
ladka, říká: „Ten dorost od nich vychovaný první
sedne na kobylka svým vychovatelám a potres'á
je důkladně. UL ani ve Škole si žáci z učitele nie
nedělají.“ — Skrté se Čtvrté Bo í přikázaní a sta
rým dem ee mládež posmívá. Zachytili jsme zde
kousek řeči školního chlapce, který oz0em mluvil
na řemeslníka, starého soustružníka, když praco
val: „Dědku, co děláš? Kaoflíkáři vousatý, ples
nivý, co kutiš? — Kušuje sai neodpovídá !" „Kašuj,
mlč a plaf“, posmívali se nám Čschům — a tak
posmívají se nám poplatníkům už děti; je to ne

platíme. Ale mlčet nebudeme a svým časem se
také, jako vy, ozveme. :

Částavsko. Zmínili jeme Gejiž několikráte
o tom, jak v čáslevaké, před časem jaště čistě
aladočeské „Pravdě“ ai otevřeli pokroláři a vol
nomyálenkáří fliáika na potírání houtí katolického
a na zesměšňování katolického uábožanatví. Nese
tato firma jméno: „Vdelicos“ a také se tam člo

spojení scelým evropským kontinentem, neboť ne
ujde mu nic ze všech zemí, čím by mohl na kato
lickém náboževství a houtí si smlsnouti. I ae sa
mým Vatikánem má spojení, vždyť v posledaím
čísle oznamuje, že se tam připravují prý dvě pe
mlsky — nová dogmsta a to prvol, že Muris byla
1 tělem předesoua ds nebe a drahé o kněžském
celibátě! Patrně bade to nějaká „nadrátovaná“
depoše. Zato však jaké láska pro čidyl Štěpán
Rudič předseda chorvatských agrárníků, ukázal
na působnost židů. A dostává co protol Chudáci
židé, „tolik prý průběhem staletí zašili pronáslu
dování a ústrků“ a teď i Radič se staví antisemi
tou, muž pokrokový! To je prý prostředek čisté
klerikáloí. Škoda, fe se to p Radič nedozví, jistě
že by na kolenou p. Všelicos odprosil, neboť a ta
kovým osvíceným, puncem čistého pokrokářství
snamenaným spolupracovníkem „Pravdy“ není co
žertovati.

Čáslav. Obecní volby. Jak jsmev mi
nulém dopise uvedli, dalo se očekávati, že obacní
volby odbudou se celkem klidně. A noklamali
jsme se. Byl zvláště ve sboru třetím takový ktid,
še až sarášal. Z 1400 voličů dostavilo va 695
a z těch ještě bylo 276 plnomocenství, tak že o
sobně volilo 223 vollčů. Mladočeské straně, která
volby vedla, zbylo prý ještě 120 plných mocí,
kterých nebylo aa: použito. Zjev tento ovšem mení
příliš sdravý, neboť svéděí buď o velké pohodi
nosti voličatva nebo o nespokojenosti dosud trpce
satajované. Žejedao i druhé k ozdravění poměrů,
o nichž se v soukromí a při pivě dosti Šašká, ni
Jak neposlouží, jest samozřejmo. Čilejší rach pro
jevil ae ve drahém sboru, kde ze 200 voličů do
stavilo se 210. Den před volbou zvedla se agi
tace ve prospěch býv. členů obecního zastupitel
stva p V. Šťastného, vinárníka a ing. p. F. Tet
teva, kteří byli na nové kandidátce vypuštění a
ve prospěch před. lihovaru p. Em. Pioka, kterého
kandidovala část židovaké obce náb. proti dosa
vadníma zástupci p. E. Luetigovi, obch., pod heslem
žida českého proti žida německému. Prošel z nich
toliko p. F. Tatřev k veliké radosti na rychio 80
hnoaných oposičníků a mrzatoati volebaín> offici
ulního komité. V prrém sboru volby vykoaáay
byly již hladce a případné opposici čeleno znač
ným počtem plných mocí od virilistů i čestných
občanů vyšádaných. Celkem sůstal stav sástapců
občanstva nezméněn až na několik nových osnb
z nichž některé slibují svým dosavadním smýšle
ními jednáním býti dobrými otci města. Za za
znamenání stojí, že tentokráte již hrály v sestavo
vání kandidátů značovu úlohu zíjmy stavovské,
zvláště rázně vystupovali agráraloi, Da se dle
tobo také již předem určim postap prací, jichž
rozlaštění si město od nového zastupitelstva ali
buje. Přáli bychom všem, aby provázení byli při
tom vždy sympatiemiobecenatra — Stavoda pa
rostrojního pivovaru vstupujeze stadia
rozhovorů do stadia prakse. V posledních daech
konána byla živnostenské a obecní stavební ko
mise a v nejblišší době mí býti vypsán kKonkara.
Staveniště jest připraveno u nynějších pivovar
ských aklepů -pa počátku Vodrant. Že mnohé
přavovárečníky při tom jímá těžká starost o ba
doucmost podeika, nelze se při syodjší hospo



dářaké krisi dívítí. Pamatejí příliš dobře bubená
léta mlaulé a jsou sí vědomi těžké námaby, které
bylo potřebí, aby se z mich k tačaějším vybředlo.
— Stavba sokolovny na besednízahradě
jde rychlým tempem. Zadána byla p. Jos. Skti
vánkovi, staviteli. — Zvláštní sjev. Byli
jeme dožádání upozorniti ma věc, která v někte
rých kruzích působila nelibým dojmem. Zemský
odbor „Sokola“ pořádal hadební večírek, při němž
po programu připuštěno bylo zpívání maďarských
planí jistou dámou Patří sice biahovolnost kob
Čanským ctnostem. ale jsou meze, jichž překročiti
nelze. A že by Maďaři a jejich písně nám dnes
při útisku ubohých Slováků mohli býti sympatičtí,
to jest více než poobybno. Jeme přesvědčení, že
s námi soublasí všichni vášní členové „Sokola“
a že výbor jistě npozorní pořadatelstvo, aby příště
takový úkaz se neobjevil. —

Žleby. Neobyčejný úspěch koncertu prosla
vených tamburaši královóhradeckých za laskavého
spoluáčinkování vážených pánů a dam žlebských
popudil na nejvyšší míra červeného generála, tek
že si vpardabickém tiskopise alebčil pravouspou
stou brubostí proti valedůat. p. vikáři Schreibrovi.
Něco tak sprostého nečetli jsme již dávno. Json
jistá zvířata, která vidouce, že jest snimi zle,
vypouštějí smrdutou šťávu, aby zastrašila a sadr
žela stopovatele! Myslíme, že jest to tak 8 dopi
sovatelem rudého orgánu. Půda hoří pod nohama,
kšefty jsou odkryty, garda se rozprohávé a proto
má to udržeti — nadávka. víme, že si vdp. vikář
pomyslí totéž, co všichni, kdož oau zprávu četli:
kdo cti nemá, jinéma jí nedá. Nejlepší odpovědí
byl ostatně rudovousovi zdařilý průběh věnečku,

řádaný © poutní slavnosti katolickou mládeží.
Šnad bo z toho nepokroutí Slak?

Hněšice m irál Městce Také naše
farní osada osvědčila při návětěvo J. B. Milosti
sa příčinou udělování av. biřmovaní dne 11. t. m.
sde konaného svoji upřímnou láskuke ov. nábošen
ství a úcta k vrchnímu zástopci jeho, arcipastýři
našemu. Jeho Excellenci vyjely vetříc dva statečné
sbory benderií s praporem a to £ obce Kněžická
a z Dobečna. Na začátku obce očekávala vrchního
pastýře zastupitelstva jednotlivých obel — kromě
jediné — a také dva sbory dobrovol. hasičů
(z Dubočna a z Voseka) dostavily se ku přivítání.
5 bolestí postrádalo zdejší i přeapolní katolické
obecenstvo přítomnost sboru dobrovol. hasičů kně
žických, kteří pro různé smýblení ve sboru tento
krát k uvítání svého biskupa 8e nedostavili. Dou
fejme, že při upřímné vůli bývalý pokoj se zase
navrátí. Celý akt generál. visitace a av. biřmování
vykonán za nadšoného zbožného účastenství celá
zdejší farní obce i hostí se sousedních farností,
bojně zde přítomných. U všech účastníků hluboku
působilo milé vystoupení J. B. M. a zvláště jeho
apoštolská slova, jimiž do duše promlavil při ká
zaní před av. biřmováním. Po sv. biřmování ko
pánu v chrámu Páně zkouška ze av. náboženství
8 mládeší škol přespolaích. Při vatapu do úkoly
ddejší uvítán byl J, Exe. ardečnými alovy fidícího
učitele p, J. Mladějovského, načež vykonána zkouška
náboženská. Odpoledne o 6. bod.. odjížděl nejdůst.
ercipastýř za další svojí povinností a roslouěli se
v patrném pohoutí se zdejšími svými ovečkami,
poroučeje je v ochranu Boží a napomínaje k se
trvání v šivotě křesťanském. Se slzami v očích
loučil se věřící lid náš 6e svým vrchním paatý
řem, přeje i jemu navzájem posilu s nebe a ú

těchu při jeho pracech. op olakých s jednou odměnu u Krista. Odjíždějícího nejdůst. p. biskapa
doprovázely až do sousední obce naše basičaké
sbory a naše banderis a ©nimi veliký zástup lidu,
kteří teprve pak naposledy vyslovili svému milému

oba zmíněné aboryhacičské vrátily se ještě- do
fary a tu zeova provolaly J. Biek. Milosti „Slával“,
což bylo jako svláštním, ještě veřejně fm u
bespečením, že té dnešní návštěvě obcovaly tyto
sbory s myslí upřímné katolickou.

Z Čiměvse. Den 10. května zůstane v milé
upomínce zdejší farní osadě. V týž den zavítal
sem, konaje visitační cestu na vikariátě Kopidlen

ském, v průvodu k t. pp. kanovníka J. Soukupa,b. ceremonáře J. Huráně a b. notáře AL Vašátko
z Králova Městce J. E njd.náš vrcbní Pastýř
Josef. Doubrava, aby sblódi zdejší chrám Páně.
Ačkoliv návštěva byla jen rásu soakromého, a
mimo to počasí bylo velice nepřísnivé, sešlo se

fece v četném počtu zdejší obyvatelstvo z celé
farnosti, aby J. B. Milost uvítalo. Cténé předsta

venštvo, spolek vysloušilců, beseda hospodářeká,
sl. sbor učitelský se školní mládeží, ctihodné sestry
zdejší opatrovny, a zbožný lid uvítal jej u soceby
Pansy Marie, načež průvod celý odebral se do
chrámu Páně, s jehož věže i jiných budov vlál
prapory. Ve dveřích chrámových uvítám bylmí.
lovaný vrchoí Pastýř od domácích koěží, načež
konal v chrámu Páně osvětleném a osdobeném
delší řečděkovací, ve kteřáž kladl důraz na jednota
u víře a lásce, a-potyrdil slova avá apoštolským

m, kteréž v ardal všech přítomných ra
přijato bylo. Při odchodu s kostela tlanili

se věřícík JehoExceliencijakodětik otel,a
mile se vyjímalo, když školní mládeš kvetoncí

čky ovoených stromů metala ns cestu, kudyseprůvodabíral.Nato problédlsinjdp.arci
pastýt budovu farní a vrátil se zpět do Králova

i
š

Městce. Kóš Královna nebeskě jej obrání a oble
Šuje s nám na dlouhá léta v požehnané člaností
zachová! Za milou návštěvu, plson otoovské laska
vosti, voláme vděčně: Zaplat Pás Bák!

Pan dr. Hnídek a klorikalismne.
Občané staří mladí aa Chradimsko! Resle jen,
kolikrát úel vysvěcsný p. dr. Hanídek, agrární
poslanec, do štravých sebůsi protikatolických, aby
se tam tupeného křeslanství sastévaí? Vzpomí
bejte, jak vám libo, tětko takorou vspomlnku
v mysli vyšťáráte. Tu by tedy někteří řekli, že
jest křesťanství tomu pánovi věcí Ihostejaou;
nikdy ho nevidíme sloužit mší sv., modlit se bre
vlář, nosit kněžský kolárek, jít ko spovědí atd.
— Ale tu jest potřebí přemýšlet ještě dál. Jak
tnile něco agrárníci podalkají proti katolíkům, tn
bortivost tohoto pána jost hned as koai — proti
věřícíma lidu. Proč jste jenom. poalančo, tak
důrazně nepromluvil do duše volnomyslenkářakým
kollegům agrárníkům. jakodovalela -rásaě astatné
mlaviti proti „klerikálům“ ? Proč jste nenapomenol

níky, kteří nám násilné na Chrudimsko roz
eli schůze? O vás říkají agrárníci prostému

lidn, že prý díříte to pravé křesťanství. Z ja
kých příčin tedy aspoň částí těch pravých křo
stanských zásad | nepodélíte předem| kallegy
agrárníky? Ti jsou přece vaší nejbližší přátelé a
saslouží si, abyste je v prvé řadě obmysl:l tím
šířením křesťanství; potřebají tobo jako soli. Ze
lený frak, salená vosta; salený klobouk — teď jen
sehnat někde selený kolárek na důkaz kněžské
věraosti k agrárnímu nesištnému biskupa Práškovi.
Kolikrát jdete do kostela mimo školní povinnost,
kdy máte dozor nad sludenty? Na vaší schůzi
v Krčípě odhlasována agrárnická resoluce proti
„klerikálním vlivům“ ve skole. Tedy jest rozhodně
Jisto, že vám katolické víra Ihostejná není. Hoed
jste nervózním, jakmile upřímného vysavače té

zápora a „obětavosti“ při volbách, Tenkrát, když
Jste chodil agitovat proti svolení kandidáta kato
liekáho, ochotné jste si kolárek na krě dal. Byl
tohle klerikalismas — čili nio? Takový pán, který
jest pro vyloučení katolického náboženetví ze škol,
najednou si vezme kněšský límeček právě do víru
volebního, ačkoli bo nemá, když jde jednou za
uherský měsíc do kostela. Agráro'ci vyčítali kato
lickým kněžím, že pro politickou agitaci „opou
štějí chrámy“; co by měli říci knězi takovému,
který odzosku kněžského chce užívati výhradoě
jen potad, pokud se mu to bodí k politické akcí,
k vůli malapánívěřícíchkatolíků? Takových kněží
ovšem potřebojí agrární velkořepaři jako soli do
polévky. Nemyslete si však, že my ns Chrudim
sku se necháme zmásti jednáním tak nedůsledným.
Prokoukli jsme dobře, jak akutečný klerikalismna
vyhlíží. A pán, který svou kněžskou hodnost na
odiv staví jen a jem k vůli sdaru ové světské po
litiky, nemůže 8e samlouvati ani rozvážným agrár
níkům. Kdyby agrární tábor takových monřenío
ských ulužeb nepotřeboval, hued by takovému
„lepšímu katolíkovi“ ukázali dvéře.

Lieibeřice. Od 17. do 22. dubaa konaliu
nás obnovu misil dpp. P. Fr. Blaťák a P. Jan
Návrat z řádu Redemptoristů. Na šest net duší
přijalo ov. svátosti kromě těcb, kteří konali zde
8v. zpověď a k av. přijímání přistospili ve svém
faraím chrámu Páně. Blabodárné mímě zasoté
v půdu dobrou kéž přinese hojné ovoce| Bůh vše
moboucí odplatiž věhlasným kasatelům dalším zda
rem 8 požehnáním, kamkoli zavítají! I a nás pře
svěděili se mnozí, jak lživé zprávy roztrošovány
bývají o naších missiondřích. Vidělijeme mnohé,

M v loni proti miasiím bouřili, že letos se
poznali, Kéž poznání toto jest poačením do budoucma|

Velká šívelní pohroma ma Chotě
bořaku. Obec Čachotio dae 13. května o 4.
bodiné odpolední stišena byla opět živelní kate
strofoa. Za bouře bleskem zasábnuty do základů
vyhořely tří menší usedlosti rolnické ue všemi zá
sobami na sýpkách a re stodolách se nalézajícími.
Pobroma tato jest tím citelnější, že současné pří
valy dešťové ve dnech 11., 19. a 14. květua od
plavily většinu orniny a způsobily velikých škod
Ds jařinách i osimech, tak še naděje ma slibnouúrodujestsmařena.Vblískémokolíačástečné
dej“ oýchkdaechřádilotak záhy jiši krupo

Přátelé, dobrodineli Pomozte,úpšalivé
voláme k Vám, téžce m bratřím svým!
Ještě nevymanili se občané adejší z náaledků
hrozného loňského požáru bleskem způsobeného a
jiš opět tento hrozný host navštívil za bonře dae
13. května 3 naše spoluobčany, nejchudší z chu
dých. Po živelních pohromách minulých šesti let
nalézáme se všickni v azoufalém postavení to
noucích. Proto nemohouce sami vydatně pomocí,
voláme k Vám, šťastnějším a ušetřen pohromamiopomoc.Sebemeaší dárekbudevítaným

Dobroivémilodarysabáaybude.bc velatei t

ueě O „peboprímaúřadoVČkeo:pošta +. — Jménem postižených po
bořelýchJaa Rychlý,důvěrník. ja

Nová Ves m Pop. Dao 8. krětns o 3.
hod. odpoledne pořádal u nás veřejnou sobůuívy
socedůstojnýp. Dr. Šale, na níš promlavil o „Volaé

Myilence.“ sabájeníochůzesl. Boš. Proklová

« Pohoře přednesla báseň „Vzhůru ardce l“ Vadp..
Dr, us Barásal srou přednášku na slova „Vahára:
srdce“ © pak jasnými vylíčil vznik a aBáby
„Volné Myšlenky.“ Jelikož volnomyšlenkáři obá-
nějí ne jaké jmónom Karla Havlíčka Borovakého,
vylíčil zcela nestranné jeho životopis. Po echůzi,kterásevšamlíbila,čelcádůkasema záromů
odměnou p. dra Šalcori byl dlodbotrvající potlesk,
slyšel jsem, jak občané ai vzájemněpovídali: „Tihle
katoličtí řečalcí řekoou aspoů lidu pravda“ Na
schůzi přítomno bylo na ÓCOosob, ačkoliv počasí

bylo deštivé. Dalšíma roskvěta věcí katolické vo

povéď pokrokářskému plisatelt.
u Nové Val n. - V „Pokrokovýchlistech“Jičínských dne 13. května (910 uveřejněn jest
pod nápisem: „Z Černé vsi“ ulidalcký depis,
v němž pokrokářský dopisovate, neslydatým způ-
sobem kydá hann na hodné katolíky a dp. faráře.
Vyvracsti vše od slova k slora znamenalo by:
mazati se sbylečné 8 nostoudným nejmenovavým
pisatelem. Hanebné jest vyvýzati hned z počátku,
ofe zklerikalisovaný mladý sedlák“ s obuškem
V race na odpor ae postavil komissl, vyměřající
dráhu. Vádyt zaámo jest, še to byl 2olstý mla-
dik výstřední, jeož zemřel v ústavě ohoromysl
ných v Kosmonosích r. 1906 To právě také re
lice mrzli nestondného dopisovatele, že osadníci
velikou většinou si váží náboženství. A co se toho
Inteligenta řečníka týče. který prý věcně kritiso-
val hospodářství v místaím spořitelaím spolku, .
tu ni každý vzpomene na pakrokového právníka,
který násilím se dřal do důvěrné achůze bez le
gitimace, a zoela dobře dostal se za dréřo. Niskon
lží jest smíska v dopise o cihelně s mujiteli je-
Jim a vožeaí obilí. Nynější doby vozí si kaldý
€o obce a kdy chce. Tu š.ólu dejte pokrokovým
a budou jako pěne! Haucbnou lží jest, že vi po
Mídil farář novou křížovou cestu « přebytka Raif
felsenky: Starou křížovou essta rozebrali bl osad
nící za malou mábrada 86 korua ve prospěch nové
křížové cesty. Hanebnou lží jeat, že mluvil farář
o GOletém jabilon Messarykové: právě naopak o
tom jubileu se aoj nezmínil. Ostatně působení Ma
sarykovo posoudil snámý učenec a professor věd
hospodářských na uoiversitě. A 00 se tóklepsady

týče, farář velice málo se tam nacbodí; si Kdyoytamchodil, žádaámaby po tem nic nebylo. Že
ten pokrokářaký dopisovatel jako stará iopsa
Špehoval, někde bydlí a ulídí blísko klepasdy

nebopod klepandoa, z celého dopisa vysvítá.Neníto dokonce pokrokový vychovatel
Krouná. Odpovídámena dopis v „Obnorě“

otištěný beze všehe rozčilení věcně. Byli „sme ná
větévou u našelo bývalého relezasloužilého faráře
vidp. Mimry. Nač jea paáti o jaternicích a „brajn
fastě“?' Jestliže pisatel byl poctivý a myslil, že
píše pravdu, pak byl rozhodně medobřeinformován.
Měl sena př. lépe přesvéděiti o tom, proč výprava
vyjela i přijela v noci. Mohla by mu být známa
přece cesta do Heřmanic. Rozhodně by nebylo

dobřev účastalkůmvýpravy z Kroané v po
ledne, chtěli-liby jako katoličtí křesťané býti jhtomní mši araté v tacějším obrámu Páně. Zpět
ovšem mohli jetí později, poněvadl tím doma ni
čeho nezanedbali. A ty „páteční“ jaternice se
„pekou a smaší“ jemom v sobotu. Pan pokladaík
Filipi se od těch „švajafastů“ rozhodně nepokazí.
A še do našich schůzí docházeli evangelici? Jed
nou sa uherský měslo byl přítomen jedou nebo
nejvýš dva. Bylito lidé enášeliví, o nichš jsme
věděli, fe si rádi poslechnou pravda. Ejhle —
tadíž snášelivost, kterou odporačaje p. pisatel,
jame tudiš zachovávali 1 my. Náá p. jednatel
Brázda se na nic dp. administrátorovi nezapřísa
hal. Po dobré informaci naopak se dovídáme, že
podal p. jednatel dp. administrátorovi raku na to,.
de „nahoře“ žádaá depatace nebyla, zodpotěděv
tím poze kladenoa otázka. Pan jedaatel, který
se jako rozhodný katolík nebojí asi největších
nepřátel, zajisté by měl dosti karáše přisoati Jízda
k audienci, kdyby jaká byla. B formování pone
cháváme povolanéjším, ale reformovati se na ze
leno nikým oikdy nedáme. Podpůrcům nosnášoli
vých klerikélů evangelických a protikfestanských
volaých myalitelů nikdy aloužiti nebudeme, Na
konec problašujeme: Z doty a vroucí lásky kbý-
valéma vdp. faráři Mimrovi podslkli napadení ka
tolíci cesta do„Čech“, nejšonce tam nikým zváni;
znají dobře obětavon práci kušze, který p> 16roků,
nešetře zdraví a nojvétších obětí, těžkýPůtýfský
úřad mezi námi zastával. Aby bylo vyvarováno
omylům, konstatujeme, še vldp. Mimra dikdy ani
slovem nymějšímu dp. administrátorovi neublížil,
Posilnili jeme se láskyplnými alovy vldp.Miary.
A že jsme navštívili horiivého bývalého duchov=
ního správoe, dokázali jame tím jenom povinný :
vděk k němu, úctu k jdeím, jimě nás učil —.
skrátkaukázalijsmezejako dobříkatolíci,Kdy
bychom dll navštívit pastora, pak bychom snad

pokoj.

o m.©. a kel. Dnečervnat r. (vpříp. nepříznivéhopočasí©tý
posději) uopořádajísdružené spolky v Jabloa-
a. 0. relkoa národní slavnost pod heslem:.

oJablonné s okolí obrasným jedootám !* Upozoe
Řajíce na alavnost tuto Jišnyní, prosíme všech:
spolkůvmístěi okolí,abyvtýš denničeho .
řádalya účinnouegitacíosdara bojaounáritůra.
slavnosti se přičinily. letý výmosslavoosti věsj-
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-vám bude Ustř. Matici Školské s Národní Jedootě
-Severočeské. Neché 19. červen je dostareníčkem
čirého okolí, nechť slavnost je stkvělou manifesta
ční českosti Jablonska| Nechť imposantní účast

nvědčí o vážném poghopaní i nama a úkolů oboudůležitých korporace. Toš: Nashledanou r Jablon
ném 19. červne. — Za slavnostní výbor J. 8t.
Lončka, předseda, Jos, Zetřecí, jednatel.

Různé zprávy.
Člunest křesť soclálů ve Svýcarsku

je obdivu bodaa. Mají svojí banku, velkondkupní
družatvo, knihtiskárnu, knibkupectví, vlastní sta
robní s invalidní pojišťovnu, právní kancelář. Vma
lém Švýcarsku, kde katolíci tvoří menšinu, čítejí
mažské křest. sociální organisace 101 skupinu 8e
7190 členy. organisace ženské 74 skupin 8 9450
členkami. Spolková křest. sooláloí baoka vykašuje
obrat 6 milionů franků. Tiskárna je velkolepý
podaik a vydává 4 odborové listy.

Tak te patří! Dosti Často se stávalo, že
nějaký orropský otec opustil maošelku s dětmi a
s nějakoa frajerkou uprchl do Ameriky. Ano i
takové případyse staly, še matka rodiny opustivší
děti do Ameriky « jiným, aby si novou do
mácnost saložili v novém světě. Takovým ptáčkům
jsou nymí přistříbnuta křídálka novým doplňkem
sákons přistěhovaleckého,který podepsal president
Bpojených etátů dne 26. břesna t. r. Die tohoto
nového zákona každý, „kdo by hleděl dostati do
semě cizinku k nemravným účelům, propodá trestu
až 10 let kásnice a pokutě až 6000 dollarů (asi
35000 K).“ — Přistěhovalecký úřad v New-Yorka
vyložil sákon ten v tom smyslu, že takový pove

dený párek spadá pod tento paragrafjako každý jiný „bílý otrokář“, a proto bude bez
okolků vaasep do žaláře a po odpykání přisaaze
ného trestu bude deportován £ Ámeriky spét do
gvé vlasti. —Pouhé udání opuštěné poloviceman
želské dostačí k zatčení i bes úředního jednání.
Amerika soudí, že má ové špatnosti jiš až po krk;
se avou špínou až si katdý sůstene doma. Tato

nová zadrží bohdá ssse mnobé od bídaé
cesty životní a zachová je zavčas vlastní rodině.

Naše české pid Bylydoby,kdyskoroveškerá páda v obvodu našeho království, an0 i
dál sa hranicemi až k Balta byla v rukách slo
vanských, u nás v Českých. Dokatují to nesporně
stávající dosud památky i bistorické názvy obcí,
řek, kopců | místních katastrálních jmen pozemků.
Láska každého venkovane k půdě a tažba ksždého
Čecha, aby se atal majitelem aspoň kousku té
drahé půdy české, jest -snámá (Vzpomeňme jen
našeho Svat. Čecha.) Bohužel máme pro sebe málo
půdy, dokud obromné lény téže jsou v rukou ci
sáckých velkostatkářů. Tisice, statlsice českých
bezsemků žije z týdne ne týden v městech a jme
«ovité ve zněmčeném území, kde ještě za to, še
prací svou obohacují olsáka, trpí národně. Česká
„meošine katdá potřebuje kus svó půdy, aby byla
„zabezpečena ve svém existenčním a národnímboji.
Pomáhá jim v tom zdárně naše Národní Jednota

:Bevetočeská, ale málo má prostředků. Právě sahá
Jená jubilejní sbírka jest životní otázkou naších
menšin e najde proto plné pochopení u českého
lidu, jenž rád přispěje ns rozmnožení české půdy!

Londýns parkmlstr přítomen
pěí výročním shromáždění spolku k a
„ctívámí Nejsvětější svátesti. Spolektento
odbýval své výroční shromáždění v Londýně dne
8. listopadu 1909 za předsednictví biskupa ze
Southwarku. Poněvadě lordem msyorem města
-Londýna zvolen byl dobrý katolík eír Jon Konili,
zamýšlel biskup navrhnouti, aby mayorovi, který
týši den odpoledne ve 4 hodiny skládal svon při
gahu, bylo znelázo bishopřání. Jaké však bylo
„všech překvapení, když uslyšeli v pozadí hluk,
který stával se stále hlasitéjším, až propukl
v jásot! — Lord mayor, kterého nikdo neočeké
val, se dostavil do shromáždění a byl s nadšením
uvítán Nikdo bo neočekával, poněvadě ms drahý
den po přísaze dle dávného zvyku kooá 5e v Loa
-dýně velkolepý průvod ke cti nového mayora.
Shromáždění domnívalo se, Že mayor 8e ma to
připravuje a že se svými přáteli večer stráví.
Ptekvapený biskup jej pozval, aby zasedl na čestné
místo a aby promlavil několik slov ku shromář
dění. Mayor pak promlavil následovně: „Pane
biskupe, ctihodné kněžstvo a ctění pánové a dámy!
Ve čtyři bodjmy :složil jsem přísahu jako lord
mayor města Londýna. Přes růsné překášky ros
h.di jsem se, še doošní večer půjdu sem. Ne
mohu mluviti dlouho, poněvadě jsem zachlasea,
a potomvíte, co na moe čeká zítra. Alespoň tolik
řeknu, že je to pro mne velikou radostí, že první
návštěva po mé přísaze je návátěva spolku ke
eti Nejsvětější Svátosti oltářní. Je to vůbec to
první, co po té přísate konám (my rat sot). Při

: ohásím k vám jako bratr váš a úd spolku ko ctí
Nejsvětější Svátosti.“ Pak poděkoval všem sa ned
šené uvítání a po krátké chvíli se vadálil. —
Představme ai, jak hrosaý Dy nastsl hlak a na
dich svobodomýslaíků + „sklerikalisovaném“ Ra
kousku, kdyby některý parkmistr tak odbedlaným
vystoupením manifosioval své katolické přesvěd

«deni! V protestantské Aoglii má katolík volnost

větší než u náv, kdo volaomyňlenkáři dovedou ka
tolické lntoligenty svým fanatismem aštvati.

I beznárodních oběti spasímečeskou
Vídeň ! Kdo sledoval měsíčnívýkazy pHrůstků
podílového kapitálu Českého domu ve Vídni, po
seroval ati, je měsiční sumy s letošního roku jeví
patrnou snahu sestopnou. Jest bolno v dali při
pozorovácí, jak hlemýždím tempem se schází po
dílový kapitál na zbudování naší budoucí bašty na
Dunaji, €o zatím německý útisk našeho společen
ského i osvětového života a zavilý bojkot hospo
dářský proti nám beztrestně blásaný nabývá forem
čímdálo tím nevásanějších a hrozivějších.Víme,še
v rodných krajích nemají také na růžích ustláno.
Obracíme-li se tedy přece do rodných krajů, či
níme tak jen v plném přesvědčení, že vybízíme
jen k účastí na zdravém srépomocném podniku
předně hospodářsky siloé jednotlivce, podoíky 8
pak samosprávné korporace, které jsou povolány
spolařešiti problém českého národalo, kalturního
a bospodářského střediska v sájma svých měst
ských | okresních příslušníků vo Vídni usedlých.
Ačkoliv jsme při šádaé příležitosti neopomenali
sdůrasniti vynikající márodohospodářské poslání
českého domu ve Vídni a poukázati na jeho ba
doucí, našimi předními odborníky a Únančalky
zjištěnou výnosnost, přece se nám dogad úplně
nepodařilo vyvémti llrokou českou veřejnost s u
stáleného předsudku, se kterým poblíší ma náš po
díl ne jsko na ukládací papír 4, aúročovaný,
nýbrž jako na stvrsenka vykonané národní oběti.

e, obětí náš podíl nikdy nebyl a nebade! Balvan
předsudků tarasí nám cestu k úspěchu při každé
Bobepečlivěji připravené agitaci. Jinak 8e nedá
věru vysvětliti, že by na příklad akce na naše
záložny a spořitelny, začátkem tohoto roku pod
nikautá, potkala se s tak zjevným neúepěchem,
ačkoliv byla provázena doporučením celé naší ná»
rodní delegace říšské a sa souhlasu Národní rady
české v Praze. Badon-li nás v této naší spraved
livé anaze obětavě a účinně podporovati všechny
vůdčí krahy našebo národního života — coš až
dosud bohafel se nestalo, pak není věru dalek
onen den, kdy po českých krajích -rozlétne se já
Bavá zvěst, ře myšlenka českého domu ve Vídni
vtělila se konečně ve skutek. Ač du té doby od
kazujeme českou veřejnost na kancelář Č. D. vo
Vídni I -Tiefer Graben 7, která vystavuje podíly
po 30, 100, 200, 500, a 1000 korunách a udílí
žádané informace.

Zékas hry v uherskou třídní le
terii. V zójma veřejnosti se připomíná, še dle
svávajících zákonných předpisů hra v cisozemskou
loterii jakéhokoli drahu, tedy i hra v uherskou
třídaí loterii jest zakázána a še na přestupky to
koto zákazu stanoveny jsog ojtelné tresty, neboť
pokata miso propadnutí losu obnáší 5 až 16ná
sobný obnos učiméného neb samýsleného vkladu.
Varaje se tedy přísně před koupí neb prodejem
losů uherské třídaí loterie apřipomíná ae, že i ten
se důchodkového přestupku dopouští, kdo losy
Jemu třeba bez objednávky od uberských firem
neb odjinud zaslané ni podrží.

Červeň —zdravotní barva pro léto.
Úpal letní a světlo slaceční osmabuje pleť, působí

kůže. Ženy chránívají se před úpalem slunečníkem,
kloboukem a závojem. Pří volbé barvy řídí se 0
trocky módou: někdy volí s.ovon, jiody žlutou
Bobo modrou. A přece je jen jediná barva ska
tešaě s to, odvrátiti škodlivé účinky světla slu
nečního, totiš burva červená. Ooy prve jmenované
změny kůže nestávají se paprsky tepelnými, nýbrž
chemickými, zejména fialovými paprsky světelaými.
Vyloučí-li se, pozbývají úplně vlivu na kůži. Vý
snamný tento objev učinil dánský professor Finaen.
Dle jeho návodu leží nemocní od té doby při
spále, spaloičkách, vyrážkách, nešťovicích v míst
nosti červeně ověňené, čímž se vylučají ony ohe
mické světelné paprsky, jež působí zánět, tak že
průběh nemocí je mnohem lehčí, rychlejší a vy
rážka nezanechá jisev. Hned na počátku objeva
toho poučen byl zjevným důkazem na nemocném
neštovicemi. Tomu potřel polóvinu obličeje červe
nou gelatiaou. Na této polovině obličeje nebylo
po nemoci žádných důlků, kdežto na drahé, jež
natřena nebyla, jizvy sástaly. Němečtí lékaři v a
fríckých koloniích a v Čícé poukazují na to, še
obyvatelé horkých krajin používají všeobecně Čer
vené barvy. Aniž by znali vědeckého důvodu, re
ekušenosti nančili se zeáti příznivý účinek této
barvy proti Škodlivému slunečolma světla. Čínský
maodarin dává před sebou stále nositi Červený
baldachýn. Známé letní klobouky čínských rolalků,
jež mají v průměru asi I m a jeou velmi lebké,
z bambasových vlákon upletené a olejovaným pa
pírem potažené, jsou barvy červenavé. Též oblí
bena je u sich v létě látka ns šaty barvy baědo
červené, Letní klobouky čínských úředalků jsou,

busových vláken spleteny, mají podoba obrácené
nálevky; oaboře jsoa bílé, vespod červené. Nad
kloboskom 60 roskládají, od pověstaého manda
rinslcého knofliku vycházející, paprakovitě napiaté
ma všechny strany Červené bodvábné niti. VJiho
nápadní Africe nosí temyčervené šátky na hlavách,
což konečač i + některých našičh krajinách je
zvykem. Kmeny Hereroa Papas *uěmeckých ko
lonilch mají ve svyka celou svou kůži natírati

červeným olejem. A v jiých borkých semích ?
Kdo nemyslí při tom na červené lezy Torků a
Arabů. na červené tarbany Indů? Dr. Olpp dal si
ovůj dům na jihu Červemavé omítaouti, taktéž po
koje temnou růžovou barvou malovati, šalusie
verasd kolem domu 80 táhnoucích zhotoviti z čer
venavé látky. Od té doby stel se mu úpal slaneční
zcela příjemně anesitelným. Jeho choť tvrdila jič
před lety. prve než o půmobení červené barvy
vůbec něčeho byla slyšela, že jedině snese strašný
sluneční úpal, chrání-li se slunečalkem barvy čer
voné. „Od té doby, kdy jsem počal nositi červeně
podšíté klobouky“ praví Dr. Olpp, „oltím blabo
dárný účinek barvy té sám na sobě a netrpím již
tak maoho bolestmi blavy jsko dříve.“ Váda a
zkušenost dokazují tedy nezvratně, že Červená
barva je výtečným ochranným prostředkem proti
škodlivým paprskům slunečním. O pravdivosti toho
můžeme Be také přesvědčiti, použijeme-li v létě
červenavých závojů a rokevio, Červepých sluneč
niků, klobouků, balenek a též záclon v pokojích.
Mnozí lidé mají velmi citlivou kůži i nervy a trpí
v letní době mnoho bolestmi hlavy a očí, mohou
tedy použiti barvy červené jako prostředku léči
vého proti těm chorobám.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 14. kvě-na 1910.1 bl

přoníce K 17:40—18'20, dite K 11-70—1830, ječmene
K 10*90—00'00, pross K 00'00—0:000, viles K 12:00
aš 13-00, brachu K 34-00—-26-00, ovsa K 688—7:20,
K čočky 33:00—2600, jahel K 2400—236'00, hrup K
98 00—44-00, bramborů K 8'60—5'00, jetalového
semene červeného K00-00—00-00, 1 hl. jetelového
semínka rask. K 000'00— 00000, máku K 3000—
32.00, Inčného semese K 00:00—0000, 100 kg
titných otrab K 13:00--00*00, 100 kg. půeničných
o.aD 18 50—00.00, 1 kg másla čerstvého K 280
aš 3-24, 1 kg másla převařeného K 000 — 000,
1 kg cádla vepřového K 3-30--000, 1 kg tvarobu
0 33—040, 1 vejce K0*05—-0*00, 1 kopa oarele K 0:00
aš 000, 1 kopa petržele K00-00--*00, 1 kopa kapusty
K0-00—000, 1 hi ofbule K 7-00—-9'00, 1 kopa drobné
zeleniny K 1'00—1-20, 1 pytel mrkve K 3.40—380,
1 kopa salátu 0:00 —0*00, zelí K 0000—0'00, 1
bečka švestek K 0-0--0-0, 1 hl jeblek K 00:00—00'00,
1 hl brašek K 0-00--00'00.— Na týhodní trh
v Hradel Králové dne 14.května 1010 odbývaný
nělvemeno bylo: 1) obilí: pěsnice 80 hoktol., žita
71, ječmene 45, ovss 305, prosa 0, vikve 3, ra
cha 0, čočky 0, krup 00, jahel 0, jetelového se
mínka 6, olejky 0, máku 0. — 3) Zeleniny:
potrůele00kop,osrele00kop,kapusty00kop,cibule
26 hl, okurek 0 kop, salátu 00 kop,mrkve67 pytlů,
brambor 98 hi, zelí O kop, drobné zeleniny 85 kop.
— 8) Ovoce: švestek 0 bečok, hrašek 00 hl, jablek
00hl. —4) Drob.dobytka:vepřů 0kusů,
poduvinčat 510 kusů, kůslat 35 kusů.

Kupte si obsažný spis:

„Úkoly soolální
politiky"
Sepsal Dr. Fr. Reyl.

Cena spisu 3 K, pro abonemty „Čas.
Úvak“, přímo objednávaj.cí u administrace,
109, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.
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ma náměstí v nojobehodadjším místě,
kde od roku 1980 obchod stává.
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-—Příloha „OBNOVY“ k číslu 20.
Jitickou at „ Zesloužil běta kKulturní hlídka. P Z m dlevlastníchstale:

Věd ění. nostípostiněpřisnárá:Odleskpontěšených.rr p ardubickouum raných poměrůvidíme též v oaší organisaci 80kol
a a ské Tolik tronfatontinabyli mnozístrenníci političtí, s

Výstava církevního umění ve Vídal. | še svýmarokams vahejí po Sokolstvu,abyle při
Y roce 1913 má býti svolán do Vídně weziná- | poutall ke svým stranám a nemobou-li toho daes:
rodní eucharistický koogrosa, při která příležitosti| dosíci, enaší se alesp Ň jednotlivé jednoty naše d . . v» přísad

má se odbývatisoučasnévýstavacírkevníhoumění| získati, dáti jim ráz, barvu té které strany. Kaž- oporučujeme nejte $1 p ká A
pro katolicij ritus.Za Mmúčelem slavilo Beve| douchrti slyšíme,jakdručí sémě-zaaýnů,ujímá co uznané P d bic , h =(dni komité sestávající z pp. Ot. Šimkoviče, ak. | se tu neb tem a jak zanikají varova y SVĚ-| sve 3 ...
sochaře,jsko předsedajícího,dr. M.Dregera,o. k.| domitýchSokolů, pravýúkol Sokoletvazuajících, Továrna v kardubicic
vlád rady, oviv. pr f. preláta dr. H. Svobody a| kteří stavíme na odporzanášení politiky a nesná
dr. K. Holeybo, arch. a docenta, které provésti | šenlivosti do našich řad: Spíláme si odporaými
má veškeré přípravnépráce. Finaačolzáklad tvoří| slovy před očime nepřátel, ciziny, aby všude v'- Hospodářská hlídka,

nubrence ministerstva kultu a vyučování, mini. | děli, Ae „uvědomělými“ j-me, jak pro „pokrok“aterstva veř. prací. správa fondu tozovního sa | pracujeme. Zatím ta naše ovědomělost pořád jest Naděje vé sklizeň. Finanční Isty v čís.

dvorsí titoly « jinl činitelé. Výstava má býti | obobá, dáváme se oslnit poslátkem vlasteneckým| 19. plší: Vtéto doběobvykle obrácenyjsou stayuspořádána v přístavbě c. k. rakonského musea a| a pokrokovým, jím zakrývají často své osobní cíle, | vešikerého hospodářského světa k vývinu omení,
má býti apojena s př kamí, prováděnímapo- | svéčerné duše, avé nečisté ruce prázdní mlavkové,| která sice může podlehnouti ještě různým změ

dobnými zájem pro výštavenépředměty povaba-| buďto za žold sjednaní, anebo sobecké cíle sle- | nám, které však přes to v této době podávázujícími akčeni. SestaVeu seznam nejdůležitějších| dující. Musíme důrazně pozvednouti svého hlasa| alespoň přibližněobraz rozsahu nastávající sklizně,
předmětů výstavních. Za účelem jich zlskéní a | proti zanášení rozhrojů do našich jednot, proti | Letos má situace osovu zvláštní důležitost proto,

*blavně smodernisování uměleckého vytváření cír- | snaze dělati z jednot jakési odbory té které poli-| poněvadě pociťuje se na všech stranách, že mohl
korních předmětů ueneseno vypsati řadu soutěší| tické strany, třeba Volné myšlenky. — Nestarte | by to býti přísoivý výsledek světové sklizně v prvé

kna nárrby a případné jich provedení. Do vše-| do popředí Bokolstva zaryté, nesnášenlívé stran-| řadě, který by se stal východiskem a p.doětem
obecné soutěže dle restareného jiš programu mají | níky, k nimě semohou míti důvěru bratří jiného | k novému oživení bospodářakého ruchu. Přes to,
přijíti následující předměty: Oltář (z kamene) | smýšlení politického, kteří neostýchají se meri | že dnes většina evropských států stala seuz větší
6 křížem, svleny a květ. ozdobou. Oltář (ze dřeva)| námi loviti stoupence pro své strany.“ — Tyto| části státy průmyslovými a obchodními, nepozbyl
a křížem, avleny, květ. osdobon a j. přísl. Boží-| řádky Kukaovy jsou nejlepším svědectvím, jak | přece pro ně významu výsledek jak sklizně vlastní,
tělové oltáře, bobatě vyzdobené. 1 neb © oltářal| ferizejský byl silný protest Sokolů proti „trhání | tak ovšem také sklisně světové. Třebas že počet
obrasy k uvedeným oltářm, socha „srdce Ježíšova“| národa“, kdyš začali katolíci takládati tělocvičné| obyvatelstva v zemědělství zaměstnanébo skorem
pro envý oltář, kalichy, mosstrance, mešní| jedooly „Orlů.“ Každá politická strana chce| ve všech zemích neustále klesá, přeceskorem věnde
konvičky, svícny, koditelnice, přísl. kustodie a | na účet jiných se „Sokola“ šdímati pro sebe| obyvatelstvo zemědělské zůstává jedním z před
jiné menší kostelní nářadí, vše z drahých kovů.| hojnost mísy. A katolík měl pouse poalubovati| ních činitelů ve vývoji konsumal sily. Všude —
Expositoria, pultyna mešní knihy, oltářní zvonky, | svým protivníkům — jako válečný zajatec. přes neobyčejně 8e rozvinující styky mozinárodaf
schránky ma Dostiea jiné předmětymešní z rí- Kde vede masarykovské studenty? | — zůstává koosumnísíla tuzemskéhoobyvatelstva
zných kovů. Věčné ovětlo, lustr dřevěný, lustr | Jsou to ti „protlcíukovničti“ židovští junáci, kteř | přece faktorem rozhodujícím a zvětšení její anebo
kovový, velikonoční svicen, nebesa, oraát, praporce, | ani nešpetli proti postavení německé Školy rabín-| naopak její zmenšení musí míti zřetelný vliv ne
aotipendium. Rovněž i menší upomiokové před-| skó v Prase. Na stadentském sjesdu brněnském| situaci průmyslu a živností, Vedle toho ovšem o
měty, tisky, plakety, medaile a j. Upominky na| byl předsedou žid Hauser, slavnostním řečníkem| tázka sklizně má ještě po jiné stránce pro velkou
zpověď, přijímání, bitmorání (modlitební kniby), při pátečním večírku (6. t.m.) žid Lederer, vsek- | část obyvatelstva i pro výr ba neobyčejnývýznam.
domácí požehnání, úmrtní upomínky. Zatím vy-| cích mělí blavní slovo židé Beck, Stern a jiní; | Ceny potravin určojí se v prvé řadě velikostí
psány soutěže na: 1. Bohatě vyzdobený Boží-| Stern navrhl ostrou resoluci proti naší církvi —| sklizné domácí i ovětové a jak pronikavě může
tělový oltář. 2. Jednoduchý Bošítělový oltář. 8. |- germanisujícím rabínům sionistickým ale. | býti konsumní alla velké část: obyvatelstva ochra
Zoela jednoduchý Božítělový oltář. 4. Olejový| Vzprmeňme,jaký kravál epískén proti instalaci | mena drahotou potravin, tobo důkasem byly po
obras „Dobřý pastýř“. 5. Dva klečící modlící se| universitního rektora dra Vřešťála(kněze) na po-| měry v posledních letech u náš panující a toho
andělé (pro Božítálový oltář). 6. Obraz „srčce| pad žida! Dle přání židů při afóře Wabrmondorě| důkazem jest také oslabení v americkém hospo

Ježíšova“ a „srdce Panny Marie“. 7. Vyšívané ne-| spojovali se masarykovští stndenti čeští s židov-| dářakém životě, které jednomyslné vysvětluje se
besa (bez rámu). Barevné sklsy dodány mají býti | sko-německými buršáky, ostouzejícími královskou| v první řaděnastalou tam drahotou potravin.8 po
nejdéle do 14. Června výstavnímu komité. Veškeré| Praha. Student židovský vedl masarykovské stu-| téšením ovšem přijímányjsou Be ve h stran do
bližší soutěžní podmínky možno obdržeti u vý-| demtydobaje proti ustavujícímuse spolkučeských| cházejícízprávy, že až dosud vývin osení jcat
stevního komité (Vídeň I., Bickeratr. 6.) mebo| akademiků katolických. Když studenti pořádali| celkem velmi příznivý. Osení všude přezimovalo
možno v ně nablédnevtí u ográry průmyslového| v Nár. divadle představení ku pocté Husově, před-| velice dobře a poslední dešté nikde neuškodily,
musea v Hraéci Králové. stavoval Hosa — žid. To snad vi dává pokrokář-| spíše byly vítány. Zdá se, že osvědčí se staré po

Blovenská Čitamka. Porabůzena jsouc| tké stodeatstvo české achrálně úžasná vysvědčení| řekadlo venkovanů,že špatný květen přináší příz
úspěchem „Morarské čítanky“, Moravako-slezeká| chudoby, sby každý věděl, že bez židovských na-| nivý stav osení. Zprávy příznivé přichazejí nejen
Beseda v Praze vytkla ci ze úkol, vydati podobné| povědů a vůdců nic se svým pokrokem nosvede? | £ Uher, alo také z velikých prodakčních úsemí
čítanky další, především slovenskou. Vedla ji Roumary staročeského léčení. Vodiška| jiných. Pouze z Ameriky nedochásejízprávy ve
k tomu láska; neboť kdo jest v rodině kmenů| pro kurděj. Vezmi do tříšejdlíkového broku vody, | směs přísnivé, poněvadž oseni překvapeno bylo
československých ardci bližší neš ta Popelike pod-| vlož do nl za 2 grešle modrého nickamínku, zs4| jarními mrazy a pradkými, sněbovými bouřemi.
tatranská, dějinoými osudy od ových bratří a| kr. řebíčka, ze 1kr. ledku, a černoblávku, to vóe| Zdá se však, če první obavy byly snačně pře
poster odtržená, v utrpení a slzách se ntápějící? | dobře stlučenó; přidej též drobet kůry jilmové a| bnány sže i americká sklizeň bude velice příz.
Jsou u vás statisíce, kteří cestovali po cislnů, vi- | svař to dobře pod pokličkou, aby z toho pára me-| nivá. Je přirozeno. že tato příznivá oituace osení
děli daleké komčiny,ale Sloveasla neznají. Diva-| šla, potom přeceď skrz rouchu, vlož do toho čtvrt| obráží se také velice zřetelně na světových obil
krásné Tatry ponechávají cizincům; s jsou tu sas| žejdlíka medu a zase vat pod pokličkou; kdyš| ních trsích Tu a tam ovšemdochází ku zpovaění
tisíce, kteří se pokochali velebou Tater, problé- | pak to vystydne, alej do čisté sklenice, dobře sa-| oen, které však namnoze vysvětloje ae mimořád
ili je sa úobratnější nad hory švýcarské — ale| lutýraj a schovej ku potřebě; proti kurději výborné.| nými příčinami — platí to v prvé fadě o mani
dále do Sloveneka nevkročili. Na Slovensku bydlí | — s byl strňený neb kdyby někoho kříš bolel.| pulacích mocné skupiny spekalsotů v N.w-Yorku
Hd vám nejbližší, blsbolí mluva sesterské, naše. | Vezmi beřmánkový olej za2 kr., jalovcový olej sa | — svůsk porovnáme-li ceny sa delší období, vi
Nikdo nemé práve aříkati se tří milionů bratří, | 2 kr. a Cerpentýnovýol.j za 2kr., maž de tím na| díme, že jak v New-Yorku, tak na trzích sngli:
bašdý má povinnost milorati je, zastávati se jich, | kříši. kde té bolí, ráno 8 večer, tak dlouho, dc- kých, a zvláště v Budupešti ceny v celku došli
pomehati jimi v svébytnosti jejich. Slovenská čí-| kud nepřestanu. Přidej bezovej a bobkovej (snad| značně ochably. Celý světový trh obilí vysnačaje
tanka má úkolem přiblíšítí nás navzájem, má při-| olej?) proti lámání v kostech, v kterémkoli oudě.| se úvahou, že vzhledem k očekávané příznivé
epěti k Jepšíma poznání země a lidu i všech po-| — Frášek pro prom Vezmi s dobu pličník, zelený| sklisní bude možno potřebu hrad:ti později za
měrů jeho, jeho práce, nadání, joho stavu býra- | jaterník, veroniku, žíhavku, jeřichu a olšové listí| ceny ještě nišší. Pokles cen na trzích obiloích
Jébo a nynějšího, uby si duše česká a duše elo-| mladé, to vše usnš, zetři a stin", prosej skrze| bývá pravidelně provázen vzestapem cen na trzich
venská porozuměly l6,e, než kdy dosud bývalo.| řeeto husté, smíchej a užívej s onkrem neb eiro-| peněžních a okatečněv poslední době jenom zprávy
Raku v race, v bratrskémobje. mají vysta bem na lačnýživot třílkát na špici nože.—Dryák| o nastávající příznivé sklizní paralysují skorem
vati Čech a Slovák, pojiti se družně k práci velké,| pro prsa ledkvař. Vezmi následující koření: | úplně nepříznivý dojem, vyvolávaný stagnací
vážné, rozmyslné pro dobro a pokrok svého lidu| šalvěj, melisu, bobky, skořici bílou, boží dřeveo, boapodářekéh: živots v Americe a obavami, že i
4 celku, pro čest svého jména. Ne plané slova-| isop, balšsn, jalovec, poškvorec, každého dvě lžíce,| Y Evropé bude trvati ještě delší dobu, než elance
ření, nýbrž svaté přesvědčení vnitřsí musí más| to vše dobře usuš, no však na slunci, pak stluč a| vysoké konjaaktory saovu zazáří.

vésti k vzájemnédobodě, při společnéjee Slo-| setří, prosej skrz řešeto, pak to vsyp do fejdlíku Nedostatek živím v půdě. Vhospodář

©000000000000900000000Jáko ochr.známkou

venaká čítanka mé býti krokem vzprašujícím. Nej- | medu a zvař, potom užívej ráno a večer třikrát| ství docilují se na př. za vydatného hnojení bac
lepší mužovéz Čech, Moravya Slovenska, básníci| na žpičku nože. Prob. est. — Ledhvařprofi sow-| jem chlévským, kyselinou fosforečnou i Laojivy
a vědci, se ta spojili k spo.ečnému díln. Pedá- | chotinám. R. Pupenec, jateraík, plicaík, betoniku, | dustkatými sklizné 40—26 a zral, 800—360 g
vají tu obrez nynějšího stavu Slovenska. Obraz | sedmikrásu, routu, špičatý jitrocel, jeřichu, kavias | řepy po 1 ha a přes to nelše sebe většími dáv
ten snad kormoutí mysl, aje chmarami pronikají| a mladé žíhavky, od ého hrat; odevšeho toho| kami jmenovaných boojiv docíliti svýšení oklisně.
také papraky světla. Bez boje nebylo a nebude| koření musi všsk stopky být odňaté a jen samé| Z tobo plyne, že ae nachází draslo v poměrném
vítězství, Velmi vkumě vyprarený |. sešit Slo-| listí sřesáno a usekáno, 8 nyroré musí te © me-| nedostatku; jeho pro rostliny dosažitelný podíl
vemaké čítanky Již vyšel. Celé dílovyjde v 90| dem vařit. Půldrubébo žejditka medu potřeba jeat, | nestačí na upotřebení množatví kyseliny fosforečné
Bešitoch po 30 bal. © nakladatelství EmilaŠelce kdyš každého koření hrst vezmeš. A tak užívej. | A dusíku. Proto zůstane v nich část nevyažita a
v Telči na Moravě. — Pro podagra z nastuzení, £. j. proti dnavé ne-| plýtvá se jimi. To pozná se také na pozdním

moci. AB.Libru másle, 4 hrsté mladých žíhavek | zrází řepy a brambory jsou jako brčál zelené do

Kulturní jiskry. obláskovým kamenem sas o takový kámen atlu-| pozdního podsimka následkem nadbytku dusíku.čené, ej do aloh hrot soli a drobet málo ma| Na pohled jest stav rostlin stkvělý a snadno Be

ký práce sokolských jednot. | tom másle udemptujs co nejteplejší vydržíš při-| skošeného hos uchvátí. A opět jinde přes
Nopřed Bokolové horlivě zájmy všenárodní, | kládej; kdyby vychladlo, zas jiné měj příchystané| všestranné bnojemí jsou sice veliké výnosy dosapek se vrhli rukou avornou a nsrosdíloou do „kle-| a teplé přiloě a zas jiné odřívej, by vědy teplé| ženy, ale jakost plodin senepokojeje. Ta cbybí
rikalisrma“, sekajíce k radosti n ch židá do bylo. — Mast ma bolavou hlavu. Vezmi sabetily, | ješté jiné látky; jsou to látky, kterýchrostlina jen
márodníhotěla — do českých katolíků. Nyní ma-| kobale, azaž dobře a zetři, smíchej ae dloutkem| v nepatrném maožetví potřebuje, kterýchale přece

třetí doba. Protikatožiětí sokolští borel pu-| vaječným a vlož do rozpnětěného másla, tím maš| se ta nedostává To pomůže povezenípozemku

. Kaddý hlava bolarou; Krby ena prašívá byla vy-| sěkolika fůrami škrabků so vilaice,eutiny ze starabovat s.dramcorat v jednotách pro svou! hojíš ji, coš sknšeno Častojest. rých lomů, slínem, nóplsvom s řek, rybníků a p.
>
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Mléko miste kořalky. V očkterých
městech Německa nařizují úřady, aby čerstvé
mléko bylo všude při ruce. Zařizojí výčepy mléka
ve Bkolácb, v dílnách, na nádračích i v hostincích.
Zřisují ne úbledné domky na ulicích velkých měst,
v nichž se prodává mléko. V Porýnaku a West
fálsku zřízeno ve 4 letech přes 100 takových
domků. Tím so velice podporuje konsum mléka.
Za několik feniků dostane tam každý skleničku

obutného mléka. Jest to boj proti moru kořaleč
nímu.

Mlěkařsvá družstva v Čechách a
ma Moravě. Počet činných mlékařských draž
stov jest vČechách bo, na Moravě 97, počet člen
ských podílů vČechách 10920 na Moravě20.265,
zpracovaného mléka Jitrů v Čechách 22,980.868,
na Moravě 41,981.431. Z čísel těchto na prvý
pobled jest patrno, na jském vyšším stopni v tomto
oboru jest Morava nad Čechami A příčina? Je
dině v tom, že nepí v Čechách dostatek vlivných
činitelů, kteří by se s opravdovým zájmem druž
stevní organisace mlékařské ujali.

Kde třeba pokroku. Podle výpočtů
statistiků sklidí po hoktaře mužík (sedlák ruský)
92 bekt. sraf, italský 138, rakouský a španělský
184, franoouzský 19.2 bl, severoamerický 212,
avglický 32-2 hl. zroí. Sklidí tedy Angličan jednou
tolik zrní z hektara, nežli u nás vytěšíme. Výzí
ekáme-li u nás z půdy 2000 K, angl. zemědělec
docílí 4000 K, a to ne tím, že má lepší a úrod
nější půdu, nýbrž tím, že užívá lepších etrojů, lépe
půdu obdělává, lepší volí semeno, slovem: Jest
vzdělanější. V tomto směro jest u nás třeba o
pravda hodně — pokroku.

Rolnictvo české připraveno vlnou
agrárníků o ročních 35 mililemůkorun.
Agrární pohlaváři vydali heslo, aby řepa 86 ne
pázela. Malorolníci uposlechli. ale bohatí agrární
poblaváři sami řepu sázeli. Když cokrovary zp>
zorovaly, že agrární statkáři nasázeli řepy dost,
nechtěly ani s řepařekou.organisací mluviti. Tudíž
smluve.a 8 cukrovary řepa nízká 2 K 30 b za
metrák, ačkoli mohli řepaři obdržeti o 1 K oa
metráku více, jelikož cukr podražil nyní dobře o
26 procent. U nás sází se okroable 85000 000
metráků řepy, tak že řepaři přišli asi o tolikéž
koran. Ztráta to obrovská, která se nedá omlaviti
ničím. Při volbách si rolniotvo a takovými agrár
nimi „ochránci“ důkladně promlaví.

Z agrárního hospodářství. Zajímavou
zprávu přináší kroměřížský „Posorovatel“ o valné
hromadě obrosního drožstva ku zvelebení chova
hovězího dobytka pro okres kroměřížský, která
illostruje poměry v tomto družetvu, vedeném a
grárníky pp: J. Zlámalem ze Skaštic, Tomášem
Mičochem ze Skaštic a Hlavinkou ml. z Bozmě
řova. Předseda p. Zlámal omlonval ve, že valná
bromada neodbývá ss v Čas, že drušatvo po celý
rok nic nedělalo, ža. byly jenom dvě schůze vý
borové Kniha protok lů je uc. k. krajského sonda
v Ub Hradišti. Na otázku, proč je kniha u soudu,
odpověděl jelnatel, ž» knihu musel soudu ode
vzdati proto, poněvadě mu jako jednateli uložena
byla pokuta 10 K, poněvadí nevyřídil podání c.
k. krajského soudu v Ub. Hradišti. Hned však
podotknu! p. jednatel Mlčoch, Že om není první,
který tuto pokutu platí, že ji platil také poslanec
Dosoudil! (agrárník), když býval jedoatelem. Zají
mavou byla zpráva jednatelská. Pan jednatel pro
hlásil: jednatelskou zprávu nemohu podati, pro
tože okresní družetvo v minulém roce nevyvíjelo
žádné činnosti. Jako ryzí egrárník odůvodnil to
hned slovy: „protože družstvo nedostalo od ze
mědělské rady žádné subvence.“ Zajímavou byla
zpráva pokladniční. Příjmů bylo asi 230 K, vy
dání 57 K a přebytek pouze 73 K! Agrárním
počtářům muselo se dokázati, že se jim 100 K
někde „pztratilo.“ Revident ústředního Svazu v re
visení zprávě napsal, že účty nebyly ničím dolo
ženy. Tedy tak „od oka“? Obrázek ten jest velmi
výmluvným o celém velkohobém; zachraňování na
šeho venkova, které provádějí agrárníci 8 bumbu
kem ve svých „kusech potištěného papíru“, ale ve
skutečnosti nedělají nic. „Sel. Listám“, které vidí
ničení dobytkářetví rakouského srbským dobytkem,
doporučujeme, aby věnovaly pozornost svou pů
aobení „blahodárnémo“ okresního družstva ku
zvelebení chovu hovězího dobytka pro okres kro
měřížský.

Žáložna v Hradci Králové

úrekuje vklady 4", až 4'/,"/, dlo výpovědi.
Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Školský obzor.
České dívěl gymnasium s právem

veřeojnesti na Mrál. Vinohrad v Ko
runní třídě číslo 4, otevře ve školním roce 1910-11
L, IL, IHL, IV., V. a VI. třídu. Při gymnasiu
ařísena jest: 1. Drontřídní dívčí obchodoí Skola.

2 Jednoroční kurs ku vzdělání industriálních uči
telek pro školy obecné i měšťanské 3. Praktický
kors ka vzdělání vychovatelek. 4 Kromětoho vy
učuje se hře na klavír a honsle, spěvu, němčině,
angličtině, všem drabům praktických i ozdobných
račních prací, malbě, atd. Zápis dne 4.—D. Čer
vence a 6.—7. září. Pro dívky z veokova zřízen
jest pensionát. Přibléšky přijímejí re denně. Pro
spekty ochotně zasílejí Školské sestry řáda sv.
Františka.

Výsledky volné školy vo Franelil.
Japonská vláda po trpkých zkušenostech volnou
školu srašils beze všeho nátlaku „klerikálního“.
Leč v osvícené Evropě po všech trampotách, jichž
navalila vo'ná škola celé vagony, horuje se 2e
záští protikřestanského pro volnou školu dále.
Naši volní myslitelé, mtato co by upřímně a po
ctivě lidu pověděli, jak černé květy vybujely
zvláště ve francouzském sadě volné Školy. bala
matí nezkušené lidi svou básnickou fantasií dále.
Nuže, problédoěme ei mravní výsledky volné školy
francouzské zblízka| Fraocoumští učitelé potírají
ve škole křesťanský světový názor vášnivě, takže
pro svůj fanatismus zapomínají často učiti děti
věcem nejbližším a nejpotřebnějším. Nejlepší a
nejpádnější odpovědí na jejich zloba jest úřední
veřejná kriminální statistika, kterou ve Francii
katolíci nesestavují. Statistika prozrazuje, jak ne
vyspělá mládež ve Francii páše stále četnější slo
činy. Počet kriminálních zločinů a přečínů, spá
cbaných dětmi do věku 16 let, dosábl r. 1906
výše 9509, r. 1907 stoupl na 11.401 a r. 1908
na 12393. V těchže časových obdobích připadalo /
Ba mládež u věku od 16 do 30- let 12.226,13.806
u 18.866 odeouzených. Počet souzených na základě
vojenského trestního zákonníka vzrostl o 68 proo.
Počet vojenských osob, postavených před soud pro
přečin proti bezpečnosti občanského práva, vzrostl
o 39 procent. Poslanec Raiberti jako referent 0
tom smutném zjevu označil takový mravní úpadek
za politovánibodný zvláště z té příčiny, že v Ně
mecka jeví se v té věci nenáblá náprava. A tam
jsou školy konfesaijní.

Divčí pnodagoginma správem veřejnosti
v klášteře Sester NE Svátosti v Českých Bu
dějovicích, Radolfoveká třída, nalézí se ve stejna
jmenném vychovávacím ústavě, který přijímá při
hlášky chovanek: 1. které žádají v nejbližším
školním roce býti přijaty do přípravného kuran
pro prvý ročník, 2. které si žádají vyššího vadě
lání jak literatho tak ve všech ženských ručních
pracích, v řečech a hudbě, ve vedení domácnosti
a ve vaření, 3. které se míní připraviti pro
zkoušky industriálních učitelek, pěstounek neb vy
chovatelek. Žádosti se adresují na ředitelství téhož
ústavu.

Již vyšlo! Již vyšlol

Obrana úcty
Svatojanské.
Sepsal Dr. Fr. Reyl. — (Cena 8 hal. Při bro
madných objednávkách větší slevy. Objedoávky
vyřizuje administrace „Časových Úvahb“

v Hradci Králové.

Českoslovánská záložna VPraze
Spálená ul. č. ©.

přijímá
vklady na 4'/,9/,úrok bezvýpovědi,

« 4/0 = B30denní výpovědí,
„ 49 „ 860dennívýpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje u

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnímě listypošt. spořitelny, které
saělou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisí Jednoty záložen.

KEESESSANOU
SOSNEEVENÉ

dd DŮLODROUPŘESÍOŘOVÁNÍ

mám úředně povolený

úplný výprode
klobouků

jak plstěných tak slaměných
pro pány a chlapce.

Vyprodávám ze každou možnou
0. cenu.

Antonín Vambera,
sklad klobouků

Hradec Králové,Velké náměstí.

KONCESSOVANÁ

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ

PIJEL BAER, VRUDE KRÁLOVÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

"i I SOUKROMÉ, DŮVĚRNÉ, :PŮJČKY
NA HYPOTÉKY 1 ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ.

- Kuptesil ji
důležitý sple:

= KAREL IV. =
OTEC VLASTI.

(Cena 32 hal. Při hromadných objednávkách
větší slevy.

Objednávky vyřizuje
administrace „Časových Úrah“ v Nradei Král.

TY NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM I

jsou světoznámé lihuprosté

MARŠNEROVY ŠUMIVÉ
LINONÁDOVÉ BONBONY
(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové a
mařinkové) ku přípravě znamenitého osvěž.

lihuprost. nápoje.

Všude k dostání, kde jsou plakáty s ochran.

VAŘENÍ I POCHOUTKOVÝCH
výtečné jakosti, nejlevněji nabízí

První česká akciová společnosttováren
orlentálské čokoládna cukrovinkya u

o mnál „řinohradech. e

A. MARŠNER.
Sklady:Ferdinandova třída (Platý=),
Václavské mám. (proti Pritensěne):

Vídeň VI., Theobalágnase č. 4.



V
Doporučujeme==

Pohovky
všech drahů ód nejjednodušáleh do uejbohatších.

Křesla
pro nemocnét. zv. apací,dále křeslakožená,zvlášť

amělecky provedená (boskonkurence).

Soubory |
HYfrtt-M| všechdrahů a slouů. H+

Matrace
pérové, dále třídílné žiněné, afrikové z dřevité vloy.

Slamníky
H4HH4M| probívané, trvanlivé.

Rolety
patentní, samočinné, s výšivkami, rolety hladké

obyčejné.
Veškeré věci se zárukou přesněřemeslně provedené,

Cesy velice mírné,
Plsemné objednátky se pečlivě a apřávně vyřídí.

Jos, Thoř, Hradec Král,
KEBI XG6DX CDM CBDXG65 X

$Jan Horák,
% soukenník
x v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vědy

dle roční snisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uzmánÍ zvláštěz kruhůvele
důst, duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého. působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

$ zkoudku.

ge látkynataláry.

HOHM

XE85[XIX683KXosD685

Téžna oplálkybozzvýšenícen!

íK805G8DX66DXGDXRSDX
: v

:Josef Štěpán,
dáborný pozlacovač pro práce kostelnívPardubičích,
„daporučuje závod svůj veledostojnému: děčho=

(wbetvo a sl. patronátním úřadům k opravovánía přezlacování

aětářů, kasatelen, kříšových oreli veškerých chrámovýchpředmětů,jakož1
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
slacení plsma a různých předmětů venku se nale
„sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení-p každém sl a provedení čistě uměleckém.
"Pltay a shotovuji Úpině bezplatně a
„keústnímu j | dostavím se na požádání taktéžbeznárokunacestovné.

beru K P dak
ně .čí 2“n

w
Uzoaný sa E E hákovýa nejlevnější nákopní pramen v Rakousku veš

prádla, praporů.pávů koberců a
kovového mášmáčiní ve výrobmách|nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacíchreferencí a odporučení.—
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory s hotové sboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné 8e vyprošuje.

JAN STOUPÁV PRAZE,
Jindřišská ul. 1.,

doporačuje:

železné okládací po- | železné mycí stolky

steleod „ „K 780raně nočnídoly =železné skříhové po- .„ „K10—

stele s Sdílmatrací zabné stojaoy Daod.. . .K27—šsyod. Kil—
Úplné zařízená lůška od K 88—.

Skládací polní sedátka
od K 1

chce míti dobrou a levnou krytinu at novon

firmu

Frant
nový odborný závod pokrývačský A asfaltérský

vHradci Král.,
Čelakovského tř. 207., přizemí,

kde bude každý solidně obaloužen.

Vetřech dnech
vyléčíte každý se zárukou mnoho
nemocí voitřních osvědčeným lékr m

$ Ds př. žlontenku, nemoc:žaludku
a led'in, přihlásíte-li sa povze 
korres pondenčním jístikemna adresu:

JAM CELER,
LČ. v restauraciAdalbertina,Hradec Král.
Was" Mnoho díkůvzdání po ruce. "if

O
První český katolický závod ve Yldní

František RuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch.
korouhví (balda
chýnů), nebes a

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

+"Vadeň.
© VEL 0., Kaiser

straese Ó., vedle La
zaritského chrámu

, Páně.
7 Na ukásku sasílá

se vše franco.

FOTOGRAFIE

nejlepší při oenách nojpříznivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
ums Hradec Králové, Adalbertinum.zms

Velké ebrazy od 10 korun výše.

Skuplsy rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

=J————
Oznámení.

Důstojol páni duchovní se upozorňují, že ve
velice krásné krajině

MB“se prodá "ji
JIDOUDLEK,

po případě i pronajme.
Dotasy zodpoví

farní úřad v Slatinanáeh
u Chrudimě.



objednáteJi víněné.
ky,Ka narobuury,vůbec

pl

pohřební ústav
:a zasílatelství:

HradecKrálové

KRAM„ DÍLNY
k pronajmutí proti hotelu „Merkur“, buď fhned

nebo od Lsrpna.
Eventuelně se rozdělí krám na2 krámy menší.

Nabídky firmě

kÚte ad káně
: Továrna na cottagová americká

HÁRMONIA
též evropského systému

RudolfPajkráki]v Hradci meSklady:
Budapešt,VIII.korJózsel
krát 156= —Prata,
Ferdinandova tř. 48. —
Vided-VIL, Mariakilforvtr,

86.

P. T. dachoveňstvu zvláštnívyhody.

Mřestní linéy
'exoffo)40 kusů za 60 haléřůnabizi

Biskupská knihtiskárna.
—m

Kněžské kolárky a náprsonky!

S
—

Klatorské prádlo — Pánské| vesty —Novinky kravat — Deštníky —Kapet
níky — Dámské pasy. — Košenézboží

ba božíK our ná
Fejel AKByčiště

—HradecKrálové,Diradelníulice.—
| — Modní břebenovré soupravy s jehlice

Odporučujeuse

trpícím kuřími oky
a sarostlými nehty

JOS. VANDA,
lékařsky zkoušený, oprávněný operatér v Pardubigich

Nejdůstojnější Bisku konsistorium
v ci vé mne dodárati

vá přírodní vína k obětem mše sv.
vám pak a zasílám v soudkách od

25 litrů výče:Lisaánská, uhoreká a rakouská
vína za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 90 hal. a

výše na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u VWHUMPOLCI. u
Mnoho pochralných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenniky.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
pečiti veškeré kostelní nádoby s
něšínía to: monstrance,kalíchy,

amleny!ap pri ddnaornnůBi. své ) J
církern:m vyhovující. Staré před

ne opravuje + půrodní intesd a
sat A M nebo protí do:stku 22 novévyměňuje. Hote

B nebvýkresyzasílánau
franko bez sávoznostinon kopůViles0 posílá posečesné.Prés

Shředvešerýmhslatýcůa vtřídrnýchblanotů,am
n prynak pravého

AL Edyne ukladě.

JAM STANĚK,
pasič a oiselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. z

Vyznamenánstátní medaiiií,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířské

v Hradel Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ko
stolních nádeb ze stříbra,
bromaa a jinýchkorů,od n

jedzodušěthodo Bejkvostaějího proved
vzorkua ryze ním alohu.

Vie přesné, čistě s důkladně
uhotovuje se v mé vlastní dílně
jem ročně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovemstvu práci trvalou a

uměleckouaz ceny m šebeVeškeré vzorky jsou

20 Kin roviše.reviloPoey válino levná.

Ohuéžím koolelem možnomlácel bos přirážekURE*Staodperačení«čestnýchuznáníporuce."I
Prosímreledůstejné duchovenstvo olaskavoupřísež

©důvěru závodudomácímu.

opemmSot pz pPorod

inž. C.

dana Kotrče|
„6 K, mistodržjtelstrím konosesoraná

prostředkovací

a TOAÍNÍ KAROBLÁÍ

vHradci Král.
(proti poště)

přostředikujo

při 2, provisi

prodejakoupi |

roalit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

P



správnosti provedení.
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na svůj účet za hotové

prod ávájii
vlastní objekty za ||
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tovřel docela ústa na tuto lež: „Jmendjte
všechny svaté lidstva a uvidíte, že jste jmeno
vali oběti utracené ojrkví.“ Kníže český Václav
byl také utračen církví? Močíla Jana Bar
kandra bestiálně církev či protestantští su
rovei? A jak dlouhá, trapná muka připravili

rotestantó katolickémuEimandn Kampiánovi|
tatisíce prvých křesťanských mučedníků, kře

stané, s nichž ej dělal perversní vrah Nero šivé
pochodně, také byli utraceni církví? Sta obětí,
odpravených inkvisicí Kalvínovov, také umu
čila ofrkev?

„Představte si, kde mohlo lidstvo být,
kdyby nebylo bývalo olrkvel“ Tak volá hro

mově Titán Machar. Vyhlíší to tak, jako kdysetřízlík poučuje orly o evém báječném rozhledu
o báni nebeské. Kde mohlo lidstvo být?
achar by bez církve nebyl ve stadiích pod

porován z nadace dobráka kolínského děkana,
nedostal by literární cenu z kněžské nadace.
Spravoval by opánky některému mongolekéma
poblavárovi. Masaryk by pekl někde a stano
na ohništi ječné placky a Drtins by drtil rač
ním mlýnkem kakořici. Tatarští a jiní mon
golští dobyvatelé, jimž pouze epojené křesťan
stvo dovedlo dobře čeliti, by si bývali roz
hodoč na založení university nevapomnělí. Ma
charovi by i ti Mladotarci srabli bes dlouhých
disputací hlava pro urážku Allabova. Vědyť
sto Macharů nevyvrátí to faktum, še by 8e
Evropa bez křesťanství stala rejdištěm divo
kých moogolských tlap.

Kde jsme mohli být bez ofrkve naší? Na
to dali výraznou odpověď huvité. Jmění uni
versity, založené od katolíků, rozkradli, takže
z university se stala karikatura vysoké Školy;
etatisíce vzácných kultarních památek rostří
ekali nebo spálili; na chloubu české země, na
Karlštejn, kde byla nádherná galerie umění,
bázeli dle Palackého sta „saudků emrada“. Tak
tedy přemalovávaliumělé obrazy karlštejuské.

Po katolické církví z doby Karla JV. nám
v Praze zbyl nádherný dóm Svatovítský, chrám
Týnský, Karlov, Karlův most, Emauzy, atd, O
koltorní práci husitů však průvodce po Praze
poočaje: „Tahle husité rozbili staroslavný Vy
Šehrad, tamhle obrátili v prach skoro celou
Malou Strana a Hradčany, v tomhle chrámě
vypichovali obrazům světců oči atd., atd. A na
konec se úokáže návštěvníkovi cep a válečný
busitský vůz. Cep — to bylo hlavní kultorní
péro a dláto husitů.

A „ve jménu náboženství lásky“ hositské
sekty samy Se pronásledovaly, až vlasy vetá
valy! Jak veliký počet kališníků upálili a po
topili Táboři a jak bezohledně vraždila Tábory
kališná inkvisicel Takové koltarní důsledky se
dostavily po vystoupení mistra Husa, kterého
w tomtéž článečku Machar oslavuje, volaje
snovu spathosem: „Boď Has, buď Jiří Plachý |“

1 ne, pane Machare, takhle by měl nejmíň
mlavit syn Holiův a ctitel antiky, Hus proti
antice a jejím smuvým krásám hovořil až
příliš určitě a nadto proti církví hlásal některé
tak spátečnické zásady, že se je neodváží opa
kovati žádný masarykoveo, Mobli by tedy býti
pokrokoví lidé vděční, če církev vystoupením
proti Hasovým zastarale bladným nápadům za
obraňovala český rozum.

„Studujte nejen dějiny církve, nýbrž i dě
jiny svého národa l“ Rak tu volá k ráčatům,
aby chodila ku předu.

A teď něco ještě veselejšího, Machar zá
vidí nejdp. biskopovi prsten, ba i pančochy a

skvostné věci nosití A přece bohatým židům
a židovkám Macharovi stoupenci aní v nej

hedbávný šat atd. Velice mladý Machar (už je
ma 46 lot) nazývá o 12 let staršího arcipastýře
dědou, starým pánem, dědoušem. Velice ele
gantní a básnické, Jak by Machar vylítl, kdyby
Šedesátiletého jeho kollegu Masaryka nasval
někdo starým dědou, ktorý uš má dát mladší
generaci pokoj!

Politický přehled.
Klub katol. národní a česká politika. Klub

katol. národní měl 20. května delší klubovou
poradu, v níž se zabýval i otázkou svého po
měru ke Slovanské jedaotě a Českému svasu.
Slovanská jednota má hlavní úkol, odstranění
tohoto vládního systéma. Pokud úkol ten není
dosažen, jest zde dosti pevné poato, takže o
Slovanskou jednotu starosti nemáme a odpůrci
Be nemusí těšit. Ohledně jazykové otázky roz
bodl se klab vyhověti pozvání a súčastniti 80
nezávazných konferencí o řešení jasykové o
tásky. Politický rozum káže eúčastniti se po
rad o věci tak dalekosáhlé a českého národa
tak se dotýkající. Taktika česká musí smě
řovati k tomu, aby překažen byl dávný plán
německý, řešit otásku jazykovou jen v Če
chách a toza nynější gormanisační vlády, pro
vést obdobně v Čechách totéž, oo Se stalo ve
čtyřech německých zemích, kde centralističtí
Němci stali se borlivými autonomisty. Nebo

deme-li v jazykové. otázce užirat stejných
sbraní jeko Němal, bade jazyková otázka v Če
cbách rozřešena bez nás proti nám.

Agrárníci a jasyková oláska. Výkonný vý
bor české strany agráruí smoenil agrární po
olance, aby se ujali řešení jazykové otásky ve
srozumění s ostatními českými a slovanskými
stranami. Konferenci dorozumívací agráraici
obešlou. V Českém svazu a Slovanské jednotě
budon závašné porady, co + otázce jasykové
béjiti a jaký postop saujati.

Volné sdrušení slo stran v pošlan.
sněmovněnávrhoje orgán polekého k'ubu „Pol

šení by věeoky slovanské etrany sněmovní vy
ollaly své důvěrníky, kteří by pak mohli ro
kovati a se usnášeti o společných sáležitostech.
Toto sdružení bylo by spolkem obranným, ne
však výbojným. Kóž by se tak stalo!

Otáska sřísení italské university pro stano
visko Němců působí vládě velké obtíže. Italové
doufali, že když -se Němci postaví proti sří
zení této university ve Vídni, připustí aspoň
sřízení v Terstu. Když ee však Němci vyslo
vili i proti tomuto pláno, pobonřili se Vlaši
a jsou odhodlání hnáti věsí do krajnosti, a
vstoupí do oposice, nevyhovíli se jim. Také
rosloská otázka universitní působí vládě ne
příjemnosti. Boučasně Slovinci určitě žádají,

“ mezi zřízením italské právnické fkultyv Terstěa zřízením slovinské university v Lu
blani bylo janotim, jinak brosí zahájením ob
trakce v rozpočtovém výboře. A proto Němci
radili bar. Bienerthovi, aby zatím otázka, kde
má býti italská universita, nebyla řešena. Je
prý na to času dost, až rozpočtový výbor vy
řídí rospočet a počne projednávati předlohu
o italské fakultě; pak prý bade možno, aby
Němci vyšli Italům vatříc.

ý výbor ochválil 24. května roz
počet ministeratva vnitra. Slované a sociální
demokraté měli tu přihlasování opětně úspěch.
Přijata resoluce dra Kramáře, kterou s0 vláda
vysývá, ahy vedle jazyka obcovacího byla také
zjištěna národnost, a aby se postarala o to,

v národnostní menšinynebyly při očítání lidunijak znásilůovány. Většina pro resoluci Kra
méřovu tvořila 27 blasů proti 15. Pro hlaso
vali všichni Slované i M. Vasilko a 600. de
mokraté. Němci zůstalí podobně osamoceni při
resolaci Šillingrově a Kotlářově,kdy asneseno,
aby četníci vedli vyšetřování v jasyku stíba
ného. Výbor přešel k jednání o rozpočta mi
nieterstva železnic,

Sjesd německo- konal se 23.
t. m. v Praze. Po vysleobnutí referátů byla
sobválena resoluce, v které ee vítá somkoutí
ném. liberálních poslanců a vysloveno přání,
aby, dokud od Čechů nebadou uznány zásady
národnostního ohraničení a samosprávy, děl
nost českého sněma připaštěne nebyla. U Němců
jest dle toho pramálo dobré vůle pro urovnání
národních sporů.

Nové pošadavky vojenské . Delegacím
bude prý předložen lodní plán, jehož prove
dení by vyžadovalo nákladu 250—800 mil. K.
Námořní správa žádá totiž 4 dreadnooghty,
jejichž stavba by stála 985 mil. A takové lodě
už se takó v Tersta stavějí soukromou společ
ností, o níž ministr financí dr Biliňsky nechce
nic vědět, ač přece nelse ei mysliti, še by
soukromá společnost etavěla Joděty pro sebe.
Kromě toho žádá epráva námořnictví 3 nové
křížové lodě, 4 nové dunajské monitory, 4 neb
6 podmořských člunů a 10 nebo 12 torpedo
vých člunů. Poplatníci rakouští mají ce tedy
na co těšit.

Sněmovní v Belgii konaly se v neděli,
Voličové mají R Jeden, dva i tři hlasy. Sně
movna obnovuje geo každé dva roky polovicí
poslanců. Dosud měle strana katolická ve sně
movně většína a sice po 26 roků. Letos dou
fali liberálové, že při nových volbách svrhnou
„klerikální“ vláda a proto spojili se se sociali
sty. Ale přes zuřivou agitaci všecko marno. Bylo
avoleno 49 katolíků, 23 liberálů a 18 sociali
stů, kterýmš se podařilo vyrvat katolíkům
Jeden. hlas.

Italské loďstvo v černohorských vodách vzdá
vá hold černohorskéma Enižeti Mikalášoví
k jeho vladařskému Jabilen.

Zprávy organ. a spolkové.
Všem organ. křest. sociál.!

aěině letošního roku od 10.do 17. červenceřádati budeme aociálsí kors v Hradci Králové.
utnost soc. kursů našich se osvěděila atkvěle u

nynějších vynikajících našich mladistvých řečníků,
kteří organisaci křest. sociální platné slažby o
ohotaě přinášejí. V jiných aspoň atvrzena a obr
něna vědomost a vytrvalost v mnobých otáskách
náboženských a sociálních. V nastávajícím kursu
sociálním ne vše ještě vytříbí, Žádáme veškeré

é
blou do ové! Nebadote-lí míti u
dého hned vrozeného řečaíka, bude vám platným
v drobné práci organisační. Zvláště učivo kureu
bude sestaveno velice prakticky, což rysvitae z vy
hlášky, jež bude vydána co nejdříve. Výloby jed
notlivců stanovili jsme na nejnižší míru: stravné,

S eeá poute 12 korun za celý kure. Každýobdrží též jistý počet křesť sociálních knih. Pro
tíme oleskavé dárky na zakoupení jich. Přibl úšky
a dotasy přijímá jednatel J. Polákv Hradci Kr.,
Adalbortinam. — Na dea 17. července svoláváme
du Hradce Králové sjezd katolických spolků, en,
dělnictva a mládeže dělnické a sjezd mládeže bles
fansko-sociáloí, Zdař Bůbl

Jesof Polák, | Dr.Fraat Royl,
jednatel. rektor.

Nový Hradee Králové. Křestassko
Bociálot lidový opolek pro N. Hradec Králové a
okolí koma! v meděli 21. května o 4. bod. odpol.

řádnou valnou bromadu a přednáškou vespolko.
vých místnostech u Dušků. Přednášel dp. Aut.
Doležal, kooperator, na theme: Emancipace šen.
Časová a velice zajímavá přednáška, přes bodina
trvající, bylu hojným potleskem odměněna a pro
jeveno přání, slyšeti váženého řečalka častěji.
Jednatel spolku p. Hruša a pokladník p. Studený,
ředitel kůra, podávali pak zprávu o jednotě za
mianlý správní rok. Spolek měl s dívčí besídkou
80 členů. V uplynulém roce zemřeli dra členové.
Ve spolku četly ee tyto časopisy: denuíky Čech

a Hlas (Brno), týdenníky: Obnova, Štít, Naše listy,Hlas lida (Budějovice), Meč, Náš věk. Po schvá

lení jeduatelské a pokladní Správy vykonala valnáhromáda volbu výboru. Zvolen byl jednohlasně
dosavadní výbor. Protektorem spolku jest vdp.
děkan a bisk notář Ant. Vitvar, duchovním rádcem
dp. Ant. Holub, jeho náměstkem vip, Ant. Dole
dal. — Počet naších členů není ješté tak značný.
Doufáme však, že rok od roku počet členů vzroste;
o to chceme všickni se snažit tim, že v budouc
nosti noopomeneme pevně a správné na svých
místech státi a v duchu účelů spolkových působiti
a pracovati. Vždy pamětlivi budeme výborného
přísloví: „Kdo nepokračuje, jde naspět.“ Na to
podejme si ruce k další zdárné práci a věrnému
společnému působení. Jednotě žehnej Báb!

Černilov. Naše katol. národaíJednota po
řádala na Hod Boží svatodušní časovou přednáš
ku: „0 tělesech nebeských a kometách svlášt.“
Úkol tento vzal na sebe vadp. předseda a vikář
Jaa Frant. Seidl. Za převeliké účastí dospělých
i mládeže obojího. pohlaví skoro calé tři hodiny
velmi poutavě a jasně oavětlil vše tak, še všichai
dobře pochopili, Co dosud jim známo nebylo a co
jim dosud nikdo tak krásné nepověděl. Zajímavý
populární a míle humoristický způsob tečnění, jejž
vsdp. řečník volil, zvláště se líbil při tak těžkém
tbematě a proto, ač přednáška trvala tak dlouho,
zdála se chvilkou. K objasnění dobře posloažily
přístroje astronomické. Za velikou píli, s jakou
řeč pracována byla a krássý přednes byl vadp.
vikář nadšenými účastuíky odměněn srdečným,
dlouhotrvajícím potleskem. Těšíme se zase na
brzkou přednášku. — Dne 29. května L. r. před
náší o 21/, bod, ve spolkové místnosti vldp. farář
Filip Konečaý o sociálně kulturní činnosti církve
na prospěch lidstva. Slovutný řečník zve k plné
účasti. —Slavnost otevření jubil, kostel, parku koná
se 12. června t. r. Přípravy již jsoa v plném
proudu a pestrý program akademie za účinkování

ých budebních sil přivábí zajisté posluchač
stvo domácí i z Širého okolí. Mezi akademií před
náší dp. Jiří Sahula. Zdař Báb!

Librantice. Na ponděli Svatodušní saví
tal k nám obětavý a nadějný pracovník v houtí
křeat.-s.c. p. JiM Orlický, sekretář mládeže a pro
mluvil o křesťanském socialismu a olásce národo
hospodářské. Účastníci četně shromáždění všichni
ocemili poutavou, krásně sestavenou a přednese

nou řeč a odměnili 5 řečníka upřímným potleskem. — Případný doslov k řeči přičimil vip. J.
Petrásek, jenž i vysvětlil stanovy hospodářského
Sdružení a české křest. soc. mládeže. ©Ustavena
pak byla odbočka hospodářského sdružení a sku

Pine mládeže, jejichá Činnosti přejemehodaě sdaraa síly.
Katelíci, vnhůra dno 5. června do

Libštátm! Tamější katolická jednota prodělala
Rejtužší boje a trapné asvízole. Perně sápolila
dloubý čas a mocnými a vychytralými nepřáteli.
Uklédáno v posledních letoch o její život hlavně
tím, že měla býti vypuzena z místností, jaké jsou
pro rozvoj spolkový nezbytné. Loč atateční kato
líci nesvěsili malomocně hlavu.Pomoz sobě sám
a nebesa ti pomohou! Tak sní staré dobré poře
kadlo. Proto v době největší krise začali abtrati
na stavbu spolkového domu, Obětavost kollatur
míků osvědčila o velikém zápalu pro ušlechtilou
věc. Mimo to statečným katolíkém dostalo se také
pomoci od stoupenců naších z jiných krajů. A tak
padešla konečně toužebně úvaná chrile otev
ření pěkného representačního spolkového domu.
Pořad slavnosti dne 5. t. m. bade tento: Dopol

ků
ledne v 5 hodin ráao budíček. Od 8 bod. do

v zabradě a odchod do chrámu Páně, kde bude o
10. uvítání bostí. V 10 hodila seřadění spo



11. bod.
čestného kanovafka a wora

ce ky po sěm olufby Boží. Ve 12opolečný oběd ve spolkovém domě. — Odpo
ledne o pěl S. hod. řeč p. Hůského posl. Václsva
Myslivce. Na to konoert. Blarnostoí vstapenka 40
haléřů. Večer věneček. Vstap do věnečku 1K,
drabá dáma 40 b. — Slavnost otevření spolkového
domu v Libětátě jest první slavností svého druhu
v Podkrkonoší. Doufámetodíš, še naše nadšené bo

pu přijdou návštěvousodměnitía povsbuditidalší prácinaši stoupenci v počtu nejčetnějším.
Kdo tedy svláště v naší diecéel jen pooěkud můžeš,
vzhůru dne 5. června do Libětátul

Česká Skalice. V neděli dne 29. května
pořádá organisace české mládeže křest.sociální o
1:/, bod. odpolední v saloně (dolní mfetnosti) pí
Fr. Bartoničkové důvěroon schůzi, na kteréž pro
mloví p. Jiří Orlioký, tajemník z Hradce Králové,
na tbéma: I. Činnost českého ka:olíka oa poli
národcím a národobospodářekém. II Sdružování
české mládeže na sákladě křest. sociálním. Po
echůsi o 3. hodině odpolední pořádají koncert
v sále téhož bostince támburaši z Hradce Králové.
Program pestrý, pečlivě sestavený. Vstupné sa
osobu 60 hal.

Velká Losenice. Doe 20. května o půl
10. hodině dopoledne konsti se bude v bostřaci
p. Roseckého veřejné schůze lidu. Pořádek jest
tento: Zahájení schůze okreaním důvěrníkem. —

Ze sitnacíEman p. JosefProkop,poslanec. — O hnutí křesťansko-sociálním

prom uví p. Fr. Šupka, redaktor „Štíta“. — O důežitosti hospodářské čionoati bude řečniti p. Karel

r rolnickýsya. — Po schůzi koná so vele„důležitá porada důvěrníků.
Veliký manifestační tábor katoli

„ckóho lida v Praze na Hradčameck, po
Aádaný I. krajským výborem české strany kře
afansko-pociální v den sv. Jana Nepom., vydal

pejskvějejší ovědectví o uvědomění katolickéholidu. Na půl drahého tisíce účastníků tísnilo se
"v prostranných místnostech druhdy pivovatu Stra
bovakého a vyslýchalo 8 nadšeným porozuměním
-řeči poslancůstrany. — Po srdečném uvítání dů
věraíkem a předsedou organisace ©Hradčanské

, baronem Tunklem zahájil schůzi důvěrník I
e p. dr. Maranec a vylíčiv krátce podnět ku

Svolání toboto táboru, nepřátelské totiž zachování
se měste Prahy letoňního roku k vefejné oslavě
sv. Jans Nep., dal zvoliti přednedmictvo, načež
zvolený předseda inženýr Pospíšil udělil elovo dru.
Horskéma. Nadšený tento buditel katolického lidu
českého vylíčil za opětných bouřlivých projevů
souhlasu se stanoviska dějepisného úctu vzdávanou
od pradávok patronu země české av. Janu Nepom.,
zajímavými daty historickými vyvraceje lichou ná
mitku dnešních odpůrců této dety, jakoby byla
vynelesena za nábřadu prý oslavy mistra Jana
Husa. Neméně fakty z dějin národoího probuzení
českého dokáral ohromný výsnam oslavování sv.
Jana Nep. pro vzkříšení českého jazyka. Nepo
rošený jazyk sv. Jana Nepom. nebyl lida Českému

jí symbolem avá'ostní mlčenlivosti,ale tské symJem neporušitelsosti mateřského jeho jasyka. Na
konec pak srovnal pocty prokasované národnímu
našemu světci ne Blanoviskom nynějšího zastapi
telstva král. hlav. města Praby, jež odepírá i nej
nepatrnější příspěvek k jeho veřejnému oslaveuí.
— Po pozdravu předsedy české Akademické ligy

wjal se slova říšský posl. Váel. Myslivec. 9 vervou
soběvlastní okácal na podobnost poměrů za 8. Jans
Nep., kdy cbystalo se veliké podvratné hnutí hu
sitské, s dobou nynější. Protestuje proti por
nému boji nepřátel církve proti všemu katolickému,
jenž také i na radnici královského hlav. měste
Prahy v době poslední volnými myšlenkáři jest
sanášen, vybídl přítomné shromážděné, by v fa
dách otrasy křesťensko-sociální bojovali za práva
Kristovy církve ve vlasti aaší. V krátkých rysech
pak objzenil národní, kulturaí a hospodářské cíle
paží strany. — Nato přijeta byla resoluce prote=
stojící proti odmítavému stanovisku hospodářské
komise rady městské přiletošní oslavě avatojanské.
Za nadšeného spěvu chorálu sv. Václavského byl
sdařilý tento tábor lidu akomčea.

Zprávy místní a z kraje.
Spontanní projov dlecósního kléru.

Vysoké vyznamevání, jakého se dostalo Jeho Er
eellenci nejdp. biskopovi dru. Josefu Doubravovi
av. Otcem Piem X., vsbodilo radostný oblas v celé
dievéci a zejména v diecósním kléra. Tyto pocity
tumočili zástapcové všech vikariátních úřadů v ů

ej dno 17. květoa b. r. Jeho Excellencí v reeidenci v Hradci Králové. Výmluvnými slovy vy
jádřili radost a vděčnost kléru vedpp. Mogr. Vor
lidek a vikář Proschwitser, jako mlovčí deputace.
Zřejmě dojet vzdal díky nejdp. biskup sa neoby
čejsě výsnamný projev kléru přítomným zástupcům
všech vikariátů. V poledne odbývala se v resi
denci přátelská hostina, k níš byli všichni členové
deputace pozváni.

Generální visitace a sv. biřmování
ve vikariátu vrohlabském. V úterý, d.c
4. června zavítá J. E nejdp. biskup dr. J. Dou
brava do Schwarsentbalu, 8. do Niederhofu, večer

pal
BasHi
bod.

všdyve Vroblabí; večtvrtek9. veSp'ndelmůbie
1 večer,v pátek10.odpočinek,vsobotu v Branné,
v seděli 13. a v pomdělí 18. v Jilemnici, vočer 
vědy v Jilemnici.

Jabilenm kučšství A5leté oslavují
letos vldpp.: F. Dobnálek, farář v Libětátě, Alois
Doubravský, farář v ILuži, F. Hendrych, farář
v Mesiříči, J Herkner, farář v Bílé Třemešné,
V.Jelínek, děkan v Sadaké, A Kaška, děkan v Kos
telel n. O., J. Klapka, farář v Křivsoudově, F.
J. Konečný, farář v Pouchově, A. Liebich, katech.
v Chradimi, V. Marek, farář v Morašicích, J.
Moldán, farář ve Váp Podole, F. Můller, profes
sor v Hoře Kutaé, K. Neušil, farář v Kostelci u
Chrasti, J. Novotný, děkan v N. Městě n. M., J.
Pátek, farář ve Vrbici, A Peměkl, farář ve Zrači,
F. Pacbmayer, farář v Knapovsi, J. M. Šalešine
Roubíček, opat v Želivě, L. Seidl, farář v Ličně,
J. Váňa, farář Bohárně, S. Weber, farář v O
lešnici.

Slavnost Božího Těla konslsse tento
kráte za nádherné pohody. Kristu Svátostoému
přišly vzdáti svůj bold nesčetné sástapy věřících
s města i širého okolí. Nejsvětějšího nesl J. E
pjdp. biskup sa doprovodu njd. kathedrální kapi
toly, všeho p. t. kněžstva místního, zástupců obce,
úřadů státních a vojska. V počtu bojném viděti
bylo v průvodu řadu družiček, Jednotu katol. to
varyšů, Váeodb. Sdružení křesť, dělnictva, spolek
katol. paní a dívek, kongregaci marianskou. Po
žehnání Nejar. Svátost označováno střelbou 18.
pěš. plaku a slavnostní fanfarou s Bílé věže.

Dr. A. = Rarille ©Nejsvětější svá
testi. Známý universitní professor dr. z Rarille,
který nedávno zřekl se Luthera a vstoupil do
eírkve katolické, píše o oběti mše av.: Neníto

poubý sbošný zvyk, není to poubý ráný a výspamný obřad, ale pravda, pravda plná, skatečná
oběť Krista Pána skutečně přítomného, ano jediná
platná oběť v dějinách lidstva, protože oběti sta
rozákonné byly jen úkony symbolické, označující
tato oběť skutečnou... právě zde máme základní
rosdíl mesi bohoslužbou katolickou a protestant

skou. Při protestantské bohoslutbě jsou zpěvy,
modlitby, čtení bible a její výklady. Při bobo
službě katolické nalezáme toto vše také, ač nikoli
vždy v plném počto, ale všecky ty úkony jsou jen
úkony přípravnými, nebo provázejícími hlavní ú
kon, kterýmě je oběť. Kolem úkonu obětního jest
vše organicky seskupeno. Celek je ta skutečný
organismus, a Bice orgauismns rozčleněný pečlivě
a výsnamně, jehož duší jest pravá oběť. Jest
to tedy pravá služba Boží a nejenom úcta Bohu
vzdávaná, je to pravý úkon úřadu kněžského,
provásený zevní úpravou, jaká ma přísluší, dů
stojnou, výzaamnou s dopodroboa určenou . .. 
Moobá staletí pracovala svou moudrostí, láskou
a obrazností, aby upravila postup obětní ©) nej
důstojnějia nejvýznamněji. Kdo tedy pobrdá tímto
úkonem, jej tupí a posměchu vydává, pohrdá ví
rou a zneuctívá Boha .. . Bylo by opovážlivostí,
ba szaslepeností, kdybychom chtěli zkoumati toto
tajemství methodou avětských věd ... Toto nej
hlubší tajemetví jeví se pravdou také daším nej
prostším . . . Milosti piné dary Nejavětější svá
tosti poskytojí duchovní alast, které nelze vy
psati aposilují všechen duchovní život člověka..
Kdo řádně přijímal Nejsvětější svátost, pociťaje
v duši, že je spojea Be svým Pánem a Spasite=
lem, pociťoje, že tím apajením Pán jej oblažuje
tak, jakoby jemu jedinému se byl odevzdal celý,
ač zároveň a ním byly u svatóho přijímání enad
celé sástupy věřících a pocitovaly totéž. ... Círikev
nesmi alovovati a nesmí nstupovati svléště při
tomto středu veškerých tajematví.

Kemeota Halleyova. Dne 26. květnabyl
pozorován se zahrady bisk. zdejšího semináře
krásný meteorologický zjev. Po půl 10. hodině
večer objevil se neobyčejně dlouhý chvost vzác
ného hosta oa našem nebi. Zjev tento, jejž bylo
možno pozorovati dobře pouhým okem, trval as
10 minut a zmizel ve */, na 10 úplaě.

K přednášce Herbenově. V „Ratiboru“
je vysloveno politování, še se p. dr. Reyl vzdálil
před koncem přednášky z Klicperova divadla, aniž
by promluvil o stanoviska církevním v otázce
svatojanské. Slova tato jsou holou frazí, protože
je dopisovateli „Ratibora“ jistě dobře známo, že
před početím přednášky žádal p. dr. Reyl od pp.
dra. Klumpara a dra. Geduldigra olovo, aby mobil
přiblásiti se k debatě a promluviti o thematě se
stránky církevní. Oba smínání pánové však od
mítli tuto žádost p. dra. Reyla 8 poukazem na to,
fe se odbývá pouze veř. přednáška, kde není debata
přípustné. Připustilí pouze tu naději, že se septají

volil. Ale nezeptali ee a slovo dru Reylovi neza
račili, Proto p. dr. Rsyl odhodlal se uspařádati
zvláštní veřejnou schůzi, která se také odbývala
v neděli 22. L m., a petrval v přednášce jako po
slachač až do chvíle, pokud dr. Herben mluvil o
sv. Janu Nepomuckém. K charakteristice p dra.
Herbena posnamenáváme, že osobně napadal pří
tomného p. dra. Reyla, ač honetní lidé menspa
dají své odpůrce, když vědí, že tito nemohou 8e
brániti. Takové nobleasy je schopen jenom pokro
kový intelligent. Obyčejný dělsík by si tobo ne
dovolil. Na historickou důkladnost dra. Herbena
posvítíme příště.

. Sehůze městské rady. Žádostokresního
výboru, aby téš při sak.ádání nových hřbitovů pří
bíráni byli za účelem podání dobrého zdání c. k.
konservatoři, protokol, sepsaný u obecního úřadu
v Pouchově sa účelem udělení povolení ka pří
stavbě školy tamní, přípis ©. k. řiditelatví pošt ©
telegrafů pro král. České, že hovory telefonem
s městy Benešovem u Praby, Českou Skalicí a
Stříbrem jsou jiš zavedeny, dále že c. k. mini
sterstvu obchodu bylo co do zlepšení poštovaího
spojení navrženo: sřízení vlakových pošt nižšího
řádu ve vlacích č. 719 a 736 mez Hradcem a
Chlumcem, zřísení těchře pošt ve vlacích č. 723
a 726 mezi Hradcem a V. Osekem, eřísení vla
kové pošty ve vlaku č. 526 mezi Pardubicemi a
Libercem a mesi Trutaovem a Pardubicemi ve
vlacích č. 426 —B526,a program mezinárodního
kongressu pro správní věda, jenž konán bude ke
konci července t. r. na světové výstavé v Brasselu,
byly vzaty na vědomí. — K úbradé náklada, jenž

Spoje bude Be sřízením cesty, vedoucí katastremobce Roudničky ke hřbitovu Novobradeckému, vy
žádají se příspěvky obcí oúčastněných. — Dam
skému pěreckému spolku „E'iška“ propůjčeny
byly městské sady na Žižkové náměstí k dopo
lednímu koncertu na den 29. května t. r. — Při
Jata byla offorta p. iož. Fr. Jiráska na betonové
stropy nové studny užitkového vodovodu. — Panu
S. Gansovi, obchodníka, uděleno bylo povolení ku
přestavbě domu čp. 134 pa Velkém náměstí. —
S vodním dražstem pro Pouchov, Piletice, Hradec
Králové a Věkoše bade sděleno, že souhlasíme
a provedením poase jedné svodnice vod na la<ách
sv. „Bojanka“. — Panu Karlu Jandovi, příračímu
spořitelny, aděleno bylo povolení k obývání jeho
villy u „Střelnice“ vystavěné.

Ze zdejší garuisemy. V sobotudae 21.
t. m. opustil naše město dosavadní zdejší brigáda(
velitel gonerál-major p. Karel Kfitek. Vykonávaje
své nesnadné a Apletité povinnosti vzoraě, snažil
ne zároveň se věl energií, aby poměr mezi sdejší
Garnisonou a civilaím občanstvem byl co nejvíce
přátelský. I v kritických chvílích počínal si v tom
eměru tek obratně a taktoč, že zabránil mnohé
apolečenské kalamitě, čímž si získal zasloužených
sympatií českého obyvatelstva. Loučení svelitele m
bylo velice srdečné. Ještě na nádraží byl dopro
vozen od zdejšího p. starosty a jiných zástupců
města, od důstojníků celé garnisony a četných
úředníků, jakož i množství obecenstva. Paa gc
nerál-major povolán do Vídně jako velitel 49.póší
divise. Ne jaho místo do Hradce Králové jmeno
ván p. Klaudias Czibulka, plukovník generálního
štábu, který byl do této doby přidělen kanceláři
chef-generálního štábu ve Vídni. — Náš 18. pěší
pluk, jeden prapor 21. pěš. pluku a dva prapory
polních myslivců slavily dne 22. t. m. výroční pa
mátku bitvy n Ošprů, v níš byl Napoleon pora
žen. Vojísi jmenovaných oddílů ce zvlášť přitom
vyznameneli. V předvečer slavnosti pořádáno če
pobití. V neděli ráno sloužil na dvoře nových ka
sáren polní mši ev. dp. vojenský kurát Suchánek,
který při té příiežitosti promlavil o významu pa
mátného dne. Na slavnosti účast brali otarosta
města, členové měst. zastupitelstva, samosprávní
a státní úředníci, atd. — Týž den večer došla
správa s Opočna, že tam ns zápal plic zemřel
major a volitel zdejšího doplňovacího okresu Lu
dvík Bran. Pochován byl dae 24. t. m. na Šta
rém Plesu u Josefova.

Kencert v parku odkládá se z dnoč
ního dne na zítřek.

Váženému občanstvm „Hradecka“.
Vlna nacionální navrašivosti těžce dolehla lonského
roku na dolnorakouskou menšinu českou. Nikdy
neměla menšina tato na růžích ustláno, ale nikdy
také nobylo tak usilovných snah gormanisačních
jako poslední dva roky. Snad ae takó tolik dří
vější křivda aecítila. Dnes vůak, kdy. česká men
šina dolnorakouská probouzí 8e ze své res:gnace,
bolí ty křivdy dvojnásob a touha po odpomoci
stává se stále živější. Hradecko pochopilo tu touhu,
pochopilo, že doloorakouská česká menšina je ži
vota schopná a přikročilo ku pomoci. Pomocná
akce „Hradecko — české Vídni“ vynesla 19.000 K
a zaračený příjem dalších 3000 K. Valná hromada
apolku „Komenský“ ve Vídni usnesla Se aa pro
jevu díků. Komu máme tento dík tlamočiti ? Okresní
výbor, městské a obecní rády, páni poslancové
zemětí i řšátí, spolky, p>mocné výbory a nesčetná
řada jedaotlivců podjale se velkého úkola a láskou
a obětavostí, korunovanou zdarem tak pěkaým.
Všem jim patří dík spolku. Ale ne dík slovný,
jiný chceme vzdáti. Hradecko pomoblo značným
darem, naže čionost spolku a bohdá i výsledsy
její bodou díkem nejlepším. Postleni láskou svých
krajavů jdeme novým bojům vatříc s odvahou £
důvěrou ve vítězství. Chceme pouze říci: Děku
jeme vám s prosíme, abyste nám stáli i nadále po
boku. Ve Vidni, v dubnu 1910. Ústřední výbor
spolku „Komenský“ ve Vídni. Prof Dr. AL Velich,
starosta. Al. Klíma, jednatel.

Upozornóní a prosba. Posledníd.bou
obcházejí opětně po našem městě i okolí dům od
doma podomaí překupníci starožitností. Obyčejně
vydávají se za zřísence některého musea, aby
spíše přimělik kázání a prodání rodinných pa
máétek nebo jiných starých cenných předmětův.
Jsou to většinou agenti cízích masef neb obchod=



© áků, kteří timto apůsobetmměnntr očí romcenné památky domácího uměleckého a lidevrého

průmyslu. Vamálíme ku všem majitetům podobných věcí snažnou žádost sa věnováníneb pro
dání do sbírek zdejších musel. Dary pro sbírky
musejní přijímají nebo případnou koapi sprostřed
kojí p. L. Haněl, řed. muses, p. dr. Ot. Klampar,
p. L. Domečka, obec. tsjemník neb i p.M 0 m,
aekretář s knihovník mnosa.

Promenádní koncert „Ú. M Š.“, po
fádaný dne 23. května t. r., poskyti ovědomělému
obecenstvu, četně se dostavivšímu, příjemný po
fitek. Hlavní zásluhu měle ovšem zroorganisovaná
hudba Světská, jež svými velmi pěknými výkony
ua řízení kapelníka p. Sekery v hradecké veřej
nosti znamenité se uvedla. Též její obětavost —
hrála uplně zdarma — zaslubuje výslovného usnání.
— 0 zdar podniku mimo Matiční výbory zaslou

žili ne n členové Jednoty a p. Matouš, obohodnik. — Čistývýnos koncertu připadá jednak Ma
tičšnímu millioau, jednak České zemské komissi

ochranu ditek a póči © mládež v královstvím.

Z odboru Ú. M. Š. Vatapné do prome
nádního koncertu v městském parku dne2%.t. m.
činilo K 263:14.

Velký požár dřevního skladu G. Steina
v Plotištích proti nádraží král -hradeckéma rozbouřil
na Boží Tělo celé širé okolí. Oheň vzniklu parní
pily před 6. bodinou na večer a v malé chvili
zachvátil v hor. polovici obrady nahromaděné sásoby
prken. Žár byl tak brozný, že i na druhé straně
elsařeké silnice vznítil se dřevěný plot u nádraží,
ač panovalo úplné bezvětří. Hašení ohně stěžoval
úplný nedostatek vody. Ještě dnes v noci velká
zář děsila okoli. Na místo ae dostavili hned při
počátcích požáru p. c.k. místodrž. rada Steinfeld,
p. c. k. mistodrž. koncipista Dr. Rud. Fiedler,
který řídil bezpečnostní a policejní opatření, plu
kovník c. a k. 18. pluku s četnými důstojníky,
sbor hasičů s Hradce Král, m. r. p. Pilnáček se

starostou + Vodičkou, c. k. četnictvo z HradceKrál. a Kuaklena mn. j. K vážnému úrazu na
štěstí nedošlo, pouze jeden z hasičů se poranil
Da noze. Pan Stein byl ovšem slušně pojištěn.

Levná meunka. V květnu letošního roku
dočkali jeme se neobyčejného zlevnění mouky,
ského nebylo po několik jiš let. Srovnávací ta

ka minulé sklirně to dokazuje,
Za 50 kg hrubé váhy se platilo:

21. září 1909 14.pros. 1909 22. května 1010 Zlevnění0:
Přeničná:

č 0.K2270 22-40 1910 K 460
č. 1.K22% 41-90 18:60 $60
č.8.K240 1900 1620 420

Žitná:
č 0.K1620 1600 1480 140
č. 1. K1680 15-10 1960 150
Z toho vysvítá, še se sklizní minulého roku pro
vosovala se v Rakonsku lichva, kterou zamezila
sahraniční konkarrence. Kdo můžeš, učiň si zásoby
na símu již nyní, protože ceny zase v záři stoupnou.

Třebechovice. „Bitvaztracena— alespoň
kryjme ústap!“ toť heslo, kterým se dá výstišně
eharakterisovati poslední projev třebechovakých
pokrokářů. Najednouz útočících pamfletářů stávají
se nevinní obránci! Pánové mají prvenství ve
svých neurvalých projevech ať pamfletářských ať
novinářských — totiž zneužívání jmen nepohodl
ných osob aneb jmen křestních — jen tak na
dovtip; ale když ae jim — ne stejnou měrou —
Jenom drobátečko dle pokrokářského vzoru podobně
naměří, to je rámus! Ukazují své rány celéma
ovětu, aby jim je kdo kdo pofoukal. Klerikálovéi
do antisemitského kabátu by je chtěli před 10 lety
obléci! Ó, my mučeníci a vy židé foukejte, fou
kejte!... Česky ae tomahle eskamotératvíříká
komediantství. Tyrdíme, že tfebechovský antisemita
a r. 1900 a třebechovský pokrokář « r. 1910 je
jedno a totéž. Nejčastěji prý napadáme ženy...
Kdy, kde a jak, pamíletář ovšem nedoložil. Máte-li
snad na zřeteli onu poznámku 0 tragikomické
scáně s tím pukótem, každý nepředpojatý uzná,
že poznámka uúaše byla velice úetrná A věcná.
Byla nutně vyvolána „Ratiborem“, neboť muselo
se připomenonti zapomětlivým aranžérům, jak
vlastně vše bylo. Nic méně — nic více. Důkaz
pravdy 8e nám plně podařil, še netřeba dalších,
kterých máme oelou řadu po ruce. Potrestání ta
Jemníka a purkmistra svědčí proti vám. Úřadům
Jednání jejich sdálo se málo energické; poštvaní
pokrokáři zase vinili p. Růžička s nadržování ši
dům, s tak uroben na něho banlivý tital: židov=
ský purkmistr. Někdo se diví, jak Hus nebo bé
lohorská bitva může býti pokrokáři tak lživé a
agitačně líčena — inu, od těch dob uplynulo ně
kolik set let! — a to 80 nějak lže, když tak ma
saně chtějí nám naši fxlóři líčiti záležitosti, jicě
Jsme byli všichoi očitými svědky| Do poslední
písmenky platí, co jsme o bouřích židoveko-ně
meckých napsali. Dobře na 27 petit. řádoloh čtou
ném naši cinostní pokrokáři lovity. Jsme: jízliví,
uštěpační, marniví, klevetiví, emyslní, obžerci, pyšní,
mstiví, lakomí a závistiví. Jako starodávný farineun
odsoudil publikána, zrovna tak na pantík odsuznje
Bás jeho novověký třebechovský kolega —farisej.
Rosumný člověk učiní sí správný úsudek a dle
zásluhy posoudí troufalost pokrokářskou. Zajímavo
jest aiedovati jejich důstedaost na nynějším cho

s němu jdou prý |
do chrámu. Tážeme se, jak pak je tomu

co s muš dostalod váz oapohlavkováno veřejv „Ratibora“? Jakpak
vati? Jistě asl jako a :
„Přisusovati nám ono povolební parte, jest dosti
povášlivé . ....“ Ba ne, vy nic, vy muzikaati;
„klerikálové“ sami sobě to udělali. O vy dobré
duše, cítíme, jak vás svědomí hněto. Přeskrostné
je vaše přiznání, že e „Obnovoo“ pánové polemi
sají ne pro její obsah, ale pro její tóa s spůsob
vyjadřování. Teďto máme z Prahy dema | Do
padalo by to s vámi bledě, kdyby váš sloh a aty
lisece měl- dokumeatovatí vaši inelligenci. Tak
nám asi bylo řečeno z tábora vám blízkého, ba i
s vašeho. Příležitostně řekueme více. — Ku konci

pánové oblékají na sebe prorockou tógu a čtou vevězdách, jak jednou se to všecko spojí proti „kle
rikálům“, jinými slovy hrejí na Šalmaj sociálním
demokratům. Z plna srdce jim to přejeme. Ko
nečaě sbaběle se vymlouvají, že nemohou Hici
Jméno toho, kdo líjvě naše kněze pobaněl a de
nuacoval. Stálo by .ho to třebas existenci. Tahle
pokrokářekou bezcharakteraost přibíjíme na pra
výí soudně veřejnosti. Tedy podle pokrokářské

bosiky může každý zákeřník anonymoč nafknoutiněkoho z nejpodlejších skutků. Pak-li nevinný
hledá zadostiučinění, zákeřník jednoduše schová
se se pokrokářskou morálku a odtud ješté vypla
zuje jasyk . .. A talk nic jiného nám nezbývá,
než svolati:Jen tedy,baso,bruča skuč jak chceš,
my dobře víme, že hráš na poslední rozedranon
strunu.

Třebechovsko. K reštastnému skonu če
ledina Pražáka dodáváme na základě dobré infor
mace následující. Když přišel do hostince pana
Juvůrka, byl již notně napilýs žádal pí hostioskou
o „kapku na vrchb.“ Leč rosumná paní, apoz.To
vavši, v jakém stavu se ubožák necbází, vůbec mu
nic nenalila. Pračák se pak vymotal ven a kráčel
dále při voze. Při záhyba cesty se sapotácel a
klesl vedle. To zpozoroval jiný kočí aproto rychle,
Jak jen bylo možno, koně zastavil. Leč bylo jíž
pozdě. Kolo rosmačkalo nešťastníkovi žebra, tak
še následovala smrt.

Hořice. (Neštěstí. — Krádeš. — Pohřeb.)
Dne 20. května t. r. stalo se v továraě p. Karla
Tučka v Hořicích neštěstí. Marie Masopuštová,
16 let stará, teprve krátkou dobu v továrně této
zaměstnaná, spadla na sklenénou tabuli v podlaze,
ktorou prorazila, pofezala se a propadla do pří
zemí na stroj. Stroj ji odhodil a způsobil velkou
ránu na hlavě, takžo ubsbá po 2 hodiny zůstala
v bezvědomí. Byla „odvezena do okr. nemocnice,
kde prý se jí již poněkud lépe vede. Ale jaké
následky bude míti tento úraz pro celou její bu
douenost? — V noci na 22. května t. r. vloupali
Be zloději do kapličky, vystavěné slovatným pro
fessorem pražské aniversity Ladisl Jauderon v r.
1826. na návrší Chlomském nad Hořicemi. Vlou
pali se pomocí motyky, ukradené v blízké skále
p. Srobody. Ukradli milodary, jež věřící otvorem
ve dveřích do kapličky házejí; jiných předmětů
se nedotkli, snad byli v čas ze své „činnosti“
vyrušení. — Dne 22. května t r. měl vHoficích
pohřeb žák [.tř. obecné šk: Josef Malina, syn odb.
učitele měšťanské školy dívčí, Nadaný žák tento
hrál ještě dne 16. kyčtna t. r. při školním diva
delním předatavení, úáhle pak onemocněl zápalem
mozkových blan a dne 20. května zemřel. Úča
stenatví při pohřbu bylo veliké; na hřbitově lidé
souhlaaně tvrdili, že se žák tento na divadle roz
čilil a nachladil a následkem toho zemřel. Ještě
prý 6 škol. dětí z divadla onemocnělo. Nevime,
co jest na tom tvrzení pravdy; ale to víme určitá,
kdyby byla použo domněnka, že nemoc a úmrtí
je ve spojení s návštěvou kostela nebo 8 círk.
průvodem některým, že by £ tobo byl v celých
Hořicích veliký poplach a křik.

FMÍpoctivost ze Beběle. Zdejší

ností a neskalenou poctivosti, kteráž zejména p.
F. P., p. E. Š. a j. v. snaží se všemožně cestu
klestiti; avšak cesta tat) jest talk ailně trním za
rostlá, še jim nelze při sebe větší námaze této
předstírané a pouze smyšlené správnosti s pocti
vosti volného průchodu a vůbec věrohodnosti zjed
neti. Začátkem letního období roku 1909 bylo pří
elušným objžníkem v okresu Hořickém mimo Jiná
uveřejněno, že v měsíci srpnu 1909 badou v Ho
Hocíchdršitelům klisen pečlivě chovaných za vzorný
chov koní udíleny odměny, a za tou příčinou byli
také váickni držitelé klisen vyzvání, aby, kdož se
eltí schopní k vzornéma pěstění, předvedli své
klisny j s jich bříbaty do Hořic před komisi za
účelem tím zřízenou. Toto vyzvání zamlouvalo se
zdejšímu sgrároíku p. E. K. Poněvadž věsk za
Čátkem roku 1909 jeho kliena smetals a másled
kem toho tat svou klisnu a její vlastním hříbě
tem předvésti nemohl, přemýšlel dnem i noel o
tom, jakým způsobem by věc tu navlékl, aby přece
tuto svou klisnu 5e hříbětem před zmíněnou komisi
dopravil. I rosbřesklo se v něm světlu nezialené
poctivosti. Meje v podobných věcech jit dobrou
praksi, sebral se a šel do dosti vzdálené osady
Sukorady a zde od jiného agráraíka p. D. hřibé
zakoupil, domů dopravil a je a touto svou kheson
seznámil. Jakkoli téměř veškoří občané sobčičtí

věděli o(om,če klisnap. B. K roku amo
tela, a tudiž Bádné hlíběna živa: ,Doméně

| vydal mu p. Starostaobce a sgrárník,F. P. průkaz
tem, jako by ukoopené bříbé posháselo cd

kly p B. K. a týš v ustanovevý den
žedvedi ukonpesé hříbě toto so avon klissou,
ako mecechou před Emigi, předstíraje, še sei

něné bříbě jest skatejné vlastaím plodem předve
dené jeho klisny — ana základě toboto ač neprav
divého, ubecním starostou obce Boblice vydaného
průkazu a křivého předstírání p. B. K. dostalo so
témuš jako za vsoraý chov klisen odměny K 100—,
Není přece přes poctivost! Panu B. K. nabražena
odměnou touto netoliko cena vyplacené 'za ukou
pení bříběte, ale zbylo iu ještě na další jebu
přilepšenou. Získal tudíš toato neskalenoa pooti

vostí zdarma hříbě a jek oějakou tu útratu projeho pomocatky. P. B.K. i ee svými přívrženci
Jest věrným přítelem Maocharaa ctitelem jeho frází.
Není tadíž divu. že klestil cestu sró nezkalené
poctivosti „cepem“. Tu postavil se mu a jeho
sondruhům jakýsi dobrý forina se „ títem“ proti

čelu a porasil je všechny i a aezkalenoa jich po
otivostí hned při první srášce na celé čáře úplně
na hlava. Podal totiž kdosi ka o k. státnímu
návladnictví v Jičíně proti p. B. K. črestné osmá
mení pro sločin podvodu a c. k. státní náviadnictví
zavedlo jhned proti témuž B. K. trestní vyhledá
vání, v němž se okutečaě toto nepoctivé jednání
p. B. K. výslechem svědků a i dazoáním jehu
samého zjistilo. Aváak nepátráno Se strany obe
censtva dále po tom, dostalo-li se p. B. K. i sa
tak odvážlivé a mistrovské dílo jebo též odměny
dle zákonů trestních. Ale přece došia aspod správa,
že p. B. K. odměnu, kteroaé kfivým předstíráním
obdržel, musel v plném obnosn vrátiti zpět, kdežto
jeho další, mimořádné a nepředvídané výdaje zů
staly a zůstanoa tajemstvím, a tím agrární neska
lená poctivost, přehnaná chlouba « oadatost jeho
a jeho soudrahů odhaleny, na všdy pohřbeny a
přoměněny ve smělou nepoctivost. .

. Vloupámí do kostela. Zo sobotyna ne
děli dne 22. května t. r. vloupali se zloději opětné
do kostela ve Velkých Jiřielch u Hořic a sicetí
spůsobem jako před 2 roky. Vzaty byly pro
vazy od zvonů, snichě učiněn uzlovitý debřík a
zavěšen ve vyraženém okné v presbytáři na straná
erangelní. Prohlédl si vše a pak odešel, anif
by se byl čeho dotkaul, blavními dveřmi. Nevzato
nic, aniž co poškozeno. Zámzy nejsou platny, pro
tože okua v presbytáři se hřbitova jsou nísku, takée
bes námahy Ise Se do kostela dostati. Poaocaý
tomu nezabrání, neboť zludéj blídá ponocného u
tek v protější atrané volno krádež a vloupání pro
vésti. Snad se dějí pokusy na kostelích, jak to
půjde později ma statcích privátních. Boz kázně
není bázně. To jsou následky popírání Boha.

Kutná Hora. V konventu ř. av. Voráil
byla 20. t. m. svolena sa předataveovu Mater “
Lidmila Petránková s Nebovid.

Chrudim. Májové pobožnosti v ohbrámu
Páné O0. kapucínů jsou velice četně navštěvovány.
I studující se účastní. Moozí však nechovají se,
jak ae patří na alašné lidi. Ředitelství hospodář.
školy a obch. akademie musilo prý svým žákům
návštěvu májových pobožností sakárati, poněvadě
chování některých studujících škol těchto v kostele
budilo všeobecné pohoršení. A takoví lidé činí si
nárok oa jméno sluáných, vzdělaných lidi! Také
pokrok. Mají-li jíti někteří na měl ov. ze školní
povinnosti, protestají proti obmezování pokrokátské
svobody. Jestliše Be jim však návětóvu kostelu
neukládá, hned tam jsou,- aby trspili neprisisj
nosti. A sneušívání chrámu K svótským radován
kám jest přece veliký klerikalismas | Není to
pravda?

Městec Hrálevé. Bohudíky, dosarbdní
šílené štvaní proti náboženství a knéžstvu ztstá
valo na nezkažený lid dosud na mnohých místech
bez valného účinku. Jen padavky odpadávají, ple
vami jen vítr zmítá nem j tam. ale katolický -lid
a veliké části rád plof své náboženské povinnosti
a ctí své duchovní pastýře. Mohl by to seznati
každý, kdo by provázel Jeho Exe. nejdp, biskupa
na jeho visitační cestě vrkariétem Kopid.oaským.
Do Král. Městce přibyl vzácný duchovní hodaostář
8. května ve */,8 večer; ač bylo deštivé počasí,
uvítán byl u slavnostal brány zástupy věřících,
drašičkami, školní mládeží a pány učiteli. Nejprve
uvítal Jeho Excelienci krátce, ale erdočné p. o. k.
okresu! hejtmas Haas, staroma mésta p. Fr. Vencl
a městakon radoa, místostarosta obresolho výbura
p. A. Fiale se členy okresního výboru, za mlataí
duchovenstvo vidp. farář Al. Vašátko; sástupcové
úřadů: c. k. okresního soudu, c. k. berního úřadu,
ředitel hraběcího onkrovaru a m. j. Za milé uvi
tání všem potom ardečnými alovy poděkoval arci
pastýt v chrámu Péné, kdež byla konána obryklé
májová pobožnost. — V pondělí bylo sv. biřo
vání. Dojmem zajisté trvalým působila vážná pro
mluva nejdůstojnějšího arcipastýře na bifmovance
| na četně abromátděné věřící, které neodstrašilo
ani tolik movlídná, deštivé počasí. Každé slovo
jímalo srdce; všdyt mluvil to vrchní pastýřk daším
jeho péči svěřeným, a mlovil laskavými slovy
dobrého pastýře k cami stům biřmovanců. Zkouška
= náboženství byla konása v úterý. Vo dkolní
bodové na sobodišti oritán byl Jeho Excellence
p. biskap p. c. k. okrosoím bojimanem, jako před



sodou c. k.okresní Hkolaírady sp. řídícímučitelem
Vilémem Scherfem. Dobrotivé chovánínejd. arci

pastýře všecky al valo, malé i dospělé,chudé i bohaté. Nezapůjněř ani na-ty nojetužší
s chudých, ns které se % radosti obyčejně zepo
míná, na nemocné. I ty navštívil v okresní ne
mocaici, aby některé téš biřmoval. Ta Jeho Excel
lepci vzletnými slovy krásně uvítal primář nemoc
nice MUDr. St. Rojthárek a jeho dceraška podala
krásnou kytici. Ve středu odjížděl od nás nejd.
arcipastýř do Kněžic. Ve Slovči, kudy se ubíral.

ravil Jeho Excellenei jménem ubožných kato
Jiků s míslní organisace předseda její p. Bašír a
prosil, aby se rášíl nějdp. biskup v místním li
úlním kostelfčku zastaviti, ooš on také pak splnil.
Z Kaštic doprovozen byl banderiem i hudbou až
do Slovče; a ta znova uvítal a oslovil ho p. říd.
učitel V. 8ymon a p. Zdeněk prostě, ale upřímně,
což svlášť Jebo bisk. Milost velmi potěšilo. Pak
v kostele poděkoval všem a krásně shromážděné
povsbadil. — Neradi jeme propouštěli svého mi
lého eroipastýře "do soudední a poslední farnosti
vikariátu, do Běronic. Vědyť každým svým po
bledem u Úšměrem jen radost rossival a lásku
bodil v srdcích všech. Těm maličkým drušičkám
dal Jeho-Bigk. Milost pro radost a na památku

kvý pnek 6 obrázkem sv. Otce a Rodičky
ží, bitiigvancům vyprosil u Bohs hojnost milosti

Ducha :

ze e u Král. Méstev.V poslednímčis. „Polab. Obsora“ četli jeme s brůzou, jací tí
klerlkálové, svláště koěžičtí jsou. Slyšte! Prý před
několikaroky wakoupiliparnímlátička a tu ai dali
saplatit od malorolníků a domkářů v Koéšicích
atd. Celý tem „dopis“ vypadá, „jako by bo byl
psal některý ten „noklerikál“ se:spaní, poněradě
obsahuje tak málo pravdy, že by —nebyl-ll psán
-se spaní — musil býti problášzu od počátku až
do konce svého znění za ničemnou lež a toho be
přece do pravdymilovaých neklerikálů zdejších
nikdo domýšleti nebude, že očkdy Ihali, anebo že
ještě pořád Ibou.— Normáloím lidem zdejším jest
snámo tohle: Když se sde BvéhoČasu počalo mlátit

na »mlátičce“ ee Slovče najeké,-nemobli: s0

hos 1 jeden drahéhonaraeění tuba skorostroj jeden drabému za dvora. Topak bylo příči
nou, že farář svolal některé hospodáře — a ne
baráčníky a domkáře, aby se mezi sebou poradili,
sda nebylo by a výhodou parní mlátičku společ
ným nákladem zakoupiji, coš se i v jiných mno
bých obcích stalo $ b:Zc-přojpěbig folnictva—
ovšem tam, kde ze"spólku s parsf dlátičkou ne

učinili si (pro větší zdar věci mlátí Í npoleko.
jako ge to n nás. Svélaní heppodářípak,ktelš jiní: bžlljíž dosl ú mobif18 s0bb mla

Ý k M třátičhy,bapři
konfií i Šrotovofk. Přitom Úikdo nikobo negatil s
také ovšem nutití nemohl, ani nétaké farář, který
se celého dalšího jednání nijakými vlastoími ná

vrhy nesúčastnil. O subrenci jednalo se kdepozději a přičiněním faráře jipagžuno sabrence
zemskéi otátíl. Dlé úsnesent valnéhromady, kdy
se měnil gpolek vrejstříkové družstvo, usneseno,
aby sabvence, dostane-li se a pokud stačí, užilo
se na zaplacení drubých podílů, které převzali ně
kteří členové, sby se koupě skoncorala. Teto u
snecenívajné hromady při následující valné schůzi
Čteno a protokol po sobválení jménemvalné hro
maády od 2 sástapců Členátva fakó správný pude
psán. Když věsk přišla snbvence, tu najednvu ně

kte členům vystoupili zuby gonipočsli tvrditi,

že on onen — děje:„ vý a podepsaný:
— spřázyč vagěllkHi:ná DoeaníJednotou, hrozili zemským výborem a jiným.
Ústřední Jednota i. revise od zemského výboru

slečny věc +6čí oúóhro úshíkobívásně hromadyza úplněsprávnou, ba | poslanec panJ. Dvořák,
jemut 4 EvBráho: Č o vž ojjili,
stvrdil, že ae naložilo vésobťenčí aprfvně.“ Te
vše neplatilo. ghogbit - rorboachat!“ bylo beslo
některýchčlenůa oši hit a ros
boncbání také povedlo, jenžo rozbouchřáli také zá
roveň ové. Inn „rozbit, rozbouchet“— k tomu ne
třeba ani mnoho rozuma ani mnobo dobré vůle a
paví Pravdk při toho obyčejné zaatíré ni stůdom
tvář. Kromě tóho amos tou Občanakoa vojnou
přišlu se o 2. část státní subrance (800)1 Toto
sískali pro družstvo páni „rozbít, rozbouchatl“ —
V onom dopise, o němáž tů píšeme, je zmínila,
jakoby klerikálové někomu byli subvencezázi
8 pro ni mu -sptieti „snbveocovanýha,agrárníka.“

„Totoje zbac buď odkliřý sen, anjbě ještě :oškli
vější jež | Obklivá — na lelf sla pravd je:tý že:

súsl noklerikálníchvů veř ei Črdk »družatva kněžického se vykjíkaátalo.proti něpří
tomnému.dp.faráři,abyprý„Mikovhlaniacípnoutl“
„Zajistédodté pokřokověvysloveno. Ostatné forář
přece doufá, čejedom „umře“, poněvadě takovým
pakrokářem, který nevěří u člověka ani v duši,
ještěnenřs dohdá-dni MěBddo.-i Písto-devytýká,
deprý ti prošluklí klerikálové do všeho se pietou
a pracují prý k tomu, sby ty domkáře a malo

i do,avého vlekgs utužili pak ns
dalky,

Zk Něvejice ftýn Jde ni ondg,-kdo ozvali t
BOV vá préte, jáko' DA6a' skmos

svavý advokát téch „utiskovaných baráčaíků“, ješ

-on 'ra -ažejtsě-do 'vvého svlekn rád hy donakébosoleníinýchudat NlHotoo;tovložívo

boji (h so. ng koupi"jrší

l

svém katol. klabu Raifeisenku, kterou prý „D

intrikami pro sebe drží, u někdo jiný do jejípředstavenstvade nedostal“ i dabsu měla
sdejší Reifleisenke, která žádné straně
(pokrokářům také ještě ne), svoji výroční řádnou
valnou hromadu, při níž bylo přece možno i celé
představenatvo vyměniti — a blel Jaké neštěstí
se přilom'Slalo—scházeltamsmadten pán,jenž
v l, še v představenstva | pe valné hromadě

4./4 t. r.) nacházejí se 4 člonové, kteří tam aui
nepatří! Proč tento znatance práva nepřičinil se 0
„potřebné poučení“ valné hromady, aby takový
nešvar, kdy v představenstvu jsou 4 členové, kteří
tam nepatří, byl odstraněn?| Spořitelní apolek
sachráněn. Zatrolené intriky — ale ne kterikální|

Česká Třebová. Přinemi jsme zprávu,
jak se přezralý volnomyšlenkářský chlapec Vaňons
oběsil na řetěse. K tomu ještě připomínáme, že

té schůri, na níž chlapec ten mejestátné prohlá
sil kostely za horší rasoven, nebyl od nár. sociálů
vyhozen. Nevyhodil ho nikdo; pouze jeden sociálof
demokrat mu připomenal, še by mobil přijítido
styku s paragrafy. Ostatní lidé tehdy mlčelijk eprostó

ponor ntí jekopásliní zajíci. Uvádíme to na dod, jak jsou volnomyšlenkáři u sás „pronágledo
véni“,kdyžvelképironáššěnítrpí tek brutálnívý
pad mladéhochlapce. 2

Bůmézprávy,
. Jaké peče mindečeský volnomyšlen

kář národnostní dohodu. Kdyždr. Kramář
pozoroval, že by se jedním ministrem mohl státi
Český katolik, rázem zapomněl na věcnou a roz
úmnoa politiku, kterou předtím tolik odporučoval
radikálům a náble vytrhal pracné staváné koleje,
které byly připraveny pro positivní politiku. A
tak vinou ramátovou loď české politikyznova u
vázla na Dabně — „Nárofeí Listy“ nedávno svo
lávaty. do boje proti „kleřikaliamu“ všechny po
krokové strany rakouské — ovšem v přední řadě
německé, A žádný extravlastonecký Český list ne

"upozornil Kramářův list, že ta výzva znamená

hlavnímu kádrů českéhonároda!“ Němci mají tedy
veiikou radostz „rozamné střízlivosti“Kramářovy,
Libegální židovaká „Montagsrevue" vychvaluje Kra
máře do .mebě a snimo žinédí: „Dr. Kramář mígil,
že jes; tof domoci so ho Českého práva) mášno
sničením "Měaicůdžomdeným paněrím Čechů vkrá

lovetví a pokud možno v celé říší. Nyní však na
ladi) strany mírněji. Obava, že nastane vláda kle

"rikální a že může býti hozens černá kutna přes
„Jeho husitský pokrokový lid, naplňuje jeho srdce
atarostmi. Vzpomíná si, že německý národ jest
"předbojaíkem svobody a hledá nejužší costičku,
která by 8e vystavěla mesi oběma národy.“ — Už
to máme tedy zde. Kramářoví jest tedy důležitější
boj proti českému katolictvu než zápas 8 odvě
kými nepřáteli celého našeno národa. AE potom
sgs přijdou Kramářoví atoupenci s nářkem, že ka
tolíci „sbytečné" tříští svornost národní!

Uráška katolíků ministrem spra
vedinosti drom Hochonburgerem. Ministr
epravedinosti dr. Hochenborger přijal deputeci
„katolicky romvedených“ a pravil, že dle jeho ná
1ora reforma nynějšího manželského práva je šá
doucí v zájmu mravnosti a pořádaného rodinného
života. — Toto jedoání ministra Hochenbargera

Lje předně nekorektní, ježto jako ministr nesmí
v officielní audiencí projevovat svého „soukromého
názoru“ a za druhé brůbé beztaktní, ježto pan
ministr ví, že katolické obyvatelstvo Hfáe nevidí
ve arušení neroslučnošti manžoletví „zájem mrav=
nosti a spořadaného rodinného šivota.“ Projev pana
Hochenburgera je tedy urážkou mravného názora
katolického- obyvátelstra. — Případ tento bude
míti dohra. :

Tajný rada řeholníkem. Ve (rantiš

kánském kostele v Kso při lavnostní mošiav. Aložil tajný rada prof. dr. VilémSchulte. býv. ředi
tel gymnasla v Blohové, nyní frater Lambertus,
po skončeném ročním novioiátě alib do františ
kánského řádu. < :

„kněz výndloucomletadla. Z Římaců
sdělaje: Mladý-kněz Sopoleto vynalosl nový aero

JŠ pr 8

vybučuje téměř jakýkoli úraz.

p VOBOÉBV ato ohV roži á ch. a jen

al mír S Francií válčila ná 5 let a oradlá
s of 92 Bitvya 106 půtek. V Italli válětla po 28
let a svedla 22 bitvy s-půtky. Války e Tarky

"trvaly 69 rokt-u-uvedeny byly v té době 22 bitvy
a 22 půtky a 147 erášek a 108 oblehání. S Pru
skem váděpnocelkem 17 let v15 bitvách, 22 aráž
kách. BIG potyčkách; pevných (istoblešeno bylo5. kodklozhpiochenajh skamodla„M 3 o

mě
-ročně 1 pěšák 445
816 K, 1 polní dělostřelec 700 K, I

808Kly se ny .Roěvěstojívje Sšs p E695.660K. jízdap

zábopaíkP
"deioětřelecka:brigáda1,095.610K. — Vtom asci

není počítána výsbroj. Sama nová opakovací paška
stojí:stát při velké výrobě ve Štýru68 K —dříve
860 K. — Starých veradlovek, které teké tolik
stály, prodalo koncem předešlého století společné
ministerstro vojenatví 400.000kasů po K 160.

Ce lidu českého pohltila již Vídeňa
stále málo nápravy! Bez nálešitého uvážení, bes
rozmyšlení a bezpřípravy broou se lidé naši do
Vídně, počínaje od čtrnáctiletého učně až do těch
dívek českých a j. v. Zřídka komu napadne, kam
všichni ti lidé zapadnou, zda €e nám neodcizí a
Beutonou v moři nepřátelském! Je možná náprava ?
Tak táše 60 mnohý upřímnýnašíneo! Pravime,že
ano! „Český spolek pro opatřování služeb“ ve
Vídui (IX, Pramergasse 12.) zabývá se nejen
sprostředkováním míst a služeb všebo druhu, nýbrž
rád podá každému informace o vyhlídkách v jeho
oboru. Vše to zdarma, pouze natno k úbradě po
štovného přiložiti 2 demetihaléřové známky. (Co
dále koná tento národní a dobročinný epoiek? Jiř
16 roků vydržuje útulnu pro české učně ve Vídni,
poskytuje českým lidem dle nejlepší možnosti rady
a pomoci, chce v nejbližší době zříditi velmi po
ttebnou útolna pro dívky, nádražní migsie a j. v.
Ovšem, še vše to možno jen za ršenárodní pomoci
uskutečniti. Pamatujme tudíž ma spolek tento vždy
a všude,učihmeabírku,pořádejmesábavu,s taňme
se jeho členy atd. Dopište si o výroční z právu,
zašlo 80 vám zdarma a vyplaceně!

Pravou českou speelsliteu voevém
obora jsou světoznámé Maršperovy Šumivé limo
nádové bonbony ku přípravě osvěžujících šumivých
limonád. V krátké době zjednaly si stkvělých
úspěchů a rozšlřerí ve všech zemích našeho moc
nářství a jsou v nynějším boji proti alkoholismu
nejlepší a nejideálnější nábradou lihových nápojů.
Maršnerovy šumivé limonádové bonbony jsou však
také — dík jich výtečným vlastnostem — důle
žitým činitelem při podporování zdraví, neboť pů
Bubí osvěživě na zoavený organismus, podporují
trávení a vybovují nejpřísnějším zdravotním před
pisům. Cena jich je velice nízká, takže právem

-jim přísluší název nejlepšího lidového nápoje.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 21. května 1010. 1 hl

plenice K 16-00—1700, šita K 11'00—12*00, ječme2e
E 960—10*10, proma K 1400—15'00, vikve K 1440
aě 00:00, hrachu K 24*00—28-00, ovsa. K 6*10—7-90,

„K čočky 34:00—30'00, jahe) K 24-00—3600, krap K
-22'00——4400, bramborů K 4'00—5'00, jetelového
semene červeného K00*00—00-00, 1 hl. jetelorého
semínka rusk. K 000'00— 00000, máku K 3000—
82.00, Iněného semene K 00*00—00'00, 100 kg
žitných otrab K 18*00—13'50, 100 kg pleničných
otrab 18*00-—00.00, 1 kg másla čerstvého K 280
aš 3-20, 1 kg másla převařeného K 000 — 000,
1ky sádla vepřového K %-34--0'00, 1 kg tvaroha
(*36—040, 1 vejce K0"05—-0-06, 1 kopa osrele K 000
aš 0'00, 1 kopa petrfele K00-00—00, 1 kops kapusty
K 0*00-—0:00,1'hi oibule K 7-00—-9-00, 1 kopa drobné
eeleniny K 1:00—1'20, 1 pytel mrkve K 2'00—2'60
1kopa salátu 1-00—1*60,1 kopa okurek K 30—28, 1
bečka dvostek K 00--00, 1 bl jablek K 00*00—00'00,
1 hl bražek K 0'00--00'00. — Na týhodní trh
v Hradci Králové dms 21,května 1010. odbývaný
přivaseno bylo: 1) obilí: pšenice 1321hoktol., žita
200, ječmene 52, ovsa 380, prosa 1, vikve 6, hraj
chu 0, čočky0, krup00,jahsl 0, jelaloréhos
mínka 00, olejky 0, máku 0. — 3) Zaleniny:
petržele 00 kop, oerele00 kop, kapusty 00 kop, cibule
14l, okurek4kopy,salátu300kop,mrkve25pytlů,
brambor 151 hl, melí O kop, drobné selenimy 87 kop.
— 8) Ovoce: švestek 0 baček, krašek 00 hi, jablek
00 bl. — «) Drob. dobytka: vepřů 3 kucy,
podevinčat 613 kusů, kůslat 8 knvů

den Kryšpín,
,

(J. Sylvaterův
gynovec, nástupce)

okon kostelních. Soc

— PŘABA-L. AV
č. 165št, MěláKarlova |)
ul. čís. a9nové bílše Ma- KA
lého náměstí, dříve přes 9 
60 roků na Malém ná.
městí pod loubím) dopo
o. račujese
dns dodání okem chrá

ň ých od M >

S

rámy, sílěma, osaséňími. *
"Věákeré regpošty, aklzsy| odbordérada poaplatně, ose

vší závaznostika dttsitivní eh) iro6“ .
SRP" Nesčetnávařejná I písemnápochrá'ná neníní. "jj
7777 NaloženoTOKK1886.
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Legitimace DO
do důvěrných schůzí

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

s dostatise levně

v Blopské knihtskámě v Hradci Králové,——
Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkandoř.

ObjednávkyvyřídíEBiekupská knih=
tiskárna v Hradoi Králové.

K 10,000.000—Akciový kapitál Po
Reservnífondca K1,400.000— maknížky vkladní až ode dno vložení Provádí veškeré obchody

Vkladykoncem K39420694 | dámnhvely pena pe MĚL 4 dodno vybrání. nat al nek.

ETTTTTTYTTTTTTTTT

čeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradol Králové,
i (přotl Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za49 ažB) —
úrok ato dle výpovědi,

SRB“Složnílístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí 33ezšjekoe00 nejlevněji. «
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Varhany .::z.
káouroPoké harmonia

vkaždévelikosti,krázného aplnéhohusu saceny solidní doporučuje a uctivě nabízí

Václav Poláček,
stavitel varhan ©harmonií

v Rychnově n. En.
Opravy, přestavby a ladění.
"/ Nejselidnější provodení. "UB

Roroty » cmnkynápoddání sbm šárka

Největší X

aa nejlepšíjlepší

was- třetí upravené a rozšířená vydání

OLTÁŘE
Sokváloná nejd. ak. Orgariétem 20 srpna

Rosšítenézá Abu davky:Litaniisa umírající s příslašnými modlitbami (s broviře),
nejnověji schválenou litanii k av. Jonefo, velice
cenpon stať O církvích nepravých (blady). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,

takže njek není znesnadněno užívání „Nápěvůk Oltáři“a „Průrodu“ varhan.
Pro Hloucí přesnou úprava kaihkupocké

prorise bylo utno stanoviti ceny morého vydání
Cenaknihkopecké —krámeká

. 4K-—A

bos frankatury 1výtlak
vBagezsteě očary,ořískoa» -šk eh
v Blátaěse slaostýmtříškea. 2. 80h 1K

v colokůžic.atona křížkem« hzlacenouořízkou .... 2K 10h 323K6

Není přípustno ku frankovasým plochým
archům žádati |řikládání jiímých druhů knih ať
Oltáře nebokatechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoudedatelk „0 ejrkvích mepra
vých“ (v a na Moravě) jako zvláštní
brožurka archovou za 5 hal.

Litanie k sv. Josefu (jinýpřídavekno
vého vydání Oltáře) prodává te na histeich 8*100 kusů za K 1-20..

Biskupskáknihtiskárna
v Hradci Králové.

obuvi«=

TPS
Odchodem dosavadního ředitele kůru do činné

služby učitelské uprásdnilo se

místo

ředitele kůru
farního ohrámu Páně
wDobřenicích.

Farní osada čítá 1318 duší, příjemz ošívání
18 korců dobrých polí se stodolou a štolových
poplatků. Vyučování badbě přinese příjem vedlejší.

Žádosti do15. červencebuďtežpodány
farnímu úřadu. 

Pp. v usístě naSoverosáp. dráze.Go
Kupte sl obsašný spla:

„Úkoly soolální.
politiky"
SepsalDr.Fr.Reyl.

Cons spisu3K, pro aboneaty „Čas
Úvak“, přímo objednávajssí z administrace,109,alevaafranko.

Adminisrace „et Úvah“ +Hradci Královi

Hradec Králové,

Palackého tř. 80,

protiGrandhotelu.Grandhotelu.s Výběr

Určitě...
: zkus
ě Forárníaklad Indného abari. zboží!

Obalukbanaprosto roolní!



Cesty vyššího vzdělání.
n

"VWdyťŠudiži "náděě“národ -na zřeteli pra
vidla: Škola s:ma sobě není účelem. Nemá
se člověk pouze učit, ale i naučit. Nemá sta
dovat výhradně pro hmotné zaopatření, ale z lá
sky k předmětu s ko kultoře vůboc. Kdo se učí
povzez hmotcých ohledů, toho nenčiní ani nej
vyšší Skola dočevním obrem. Takový člověk
vydře z lejster i na universitě jen věci nejnot

nější apo skončení stadií stará se o svůj nejvlestnější obor jen potad, pokud jest to notné
k naržení aasbo sl existence. Pokrokáří
ebytře tvrdivají, Seprý právě nuceným učením
90 oáboženství žáci viru si znechntí. Alo če by
se bochům mohly stálým poručajotvím a do
hledem znechotiti p Jiné, o tom se
mlčí. V příčině náboženství prý má býti po
nechána mládeži největší voloost; k vůli jiným
předmětům by věsk pokrokáři s chotí zeklá
dali všade nové školy nižší, vyšší, nejvyšší —
jen aby student byl stále pod největším do
norem. de cž se odnímá volnost samostatného
sebeurčení; na jedné straně se pochlebaje „uvl
domělému, svobodomyslnéma| studentstva,
které zcá svůj cíl; na draké straně mu stále
pokrokoví pasdagogové uastrkují svůj vůdčí

P s takou pečlivostíjako matka očící malétko ohoditi.
Slyšíte s úhofovitou sladkostí

tvrditi, še by mělo platiti vynčování nábožen
ské jen pro ty žáky, kteří-si toho sami přejí.

Tak by se a ešlo nejsnadněji nemilýmnárazůma olalmros m. Věruohytrost
až příliš rafinovaná! Předně jest jisto, He by
pokrokoví ogové dále důrazné si stěžo

vali, že jim kazí kněz jednotnýp a výchovný plán. A pak vědí, že by navštěvovalo
hodinu náboženskou velmi málo žáků těob, do
nichž by stále bučela bujaré mládež pokrokůř
ská. Kteří by přece katolickým výkladům ná
boženským naslóochali, zkomšeli by od jiných
plno výsměchu a jíslivosti jako mučeduici. lg
Dorsnce v příčině náboženské věrouky jest u
inteligence jit nyní úžasná. (Jestliže pokrokář

FEUILLETON.
Mladý klorikál.

IV.

V příseň třináctiletého generála Zváry nebylo
snadno se vlouditi. Starostlivý otec pluku byl ve
Jice hrd na své podřízené a neverboval jen tak

o Zvárovi mladá druž mluvila s údivem a částečně
i se závistí jako o statečném Rolandovi. Však té
autority bylo peprně dobyto činy velice význam
nými. Zvára dohodil nejdále kamenem, uměl zručné
honiti obruč v osmičce, ploval pod vodou celých
dvanáct metrů ; v robení papírových draků se mu
nikdo nevyrovnal. Byl proslulým mistrem v chy
tání mibulí a jiných drobných rybiček holou rukou,
dovedl odpálit míč s virtuosní obratností. Když
po pilné tělocvičné přípravě nabyl nejvyšší vojenské
hodnosti, 'necbál »dětských hloupostié (jak různé
hry mládeže nazýval) a chodil s vážnou tváří jako
Napoleon. Celé prázdniny četl Bambasův překlad
»Josefiny«, v němž byly vylíčeny hrdinné skutky
Bonapartovy tek nadšeně, že si vzal Napoleona
za svůj zářný životní vzor. Aspoň jednou týdně
se mu pod modře pruhovanou peřinkou zdálo, že
s Bonapartem mlaví nebo že bo aspoň vidí.

istrant Jitrocel několikkrát Zvárovi z da
Jeka nadbodil svou láska k vojančině. Ale Zvára
nic — vyslechl nepřímou nabídku s důstojným
chladem. Po straně ai ještě ulevil: »Klucimizerní,
kešždý by seo hned přiživil na cizích zásluhách|
Tebe bych zkomendoval !«

Poněvadž nepřímé nabídky neměly dčinko,
zaujal Jitrocel pózu zkroušenější a poprosil poní
Ženě za zápis do armády. Byl tedy naverbován
sa kmáne, při čemž se mu důkladně vložily na
srdce povinnostistavu vojenského,

t ministrantskébo sboru zbavil oc
itrocela rád; vždyť ten poddaný byl neposlacha,

ský list sa listem ce na př.často otlrá o ne
poskvrněné početíPanny Marie,vidíme tu ú
žasnou zabedněnost a zámyslnou nechoť k pc
znání náboženské pravdy.Potrokáři totiž nevědí,
še se tu vysmívají té kotlické zásadě, kterou
sami vztahují na celé lídášvo vůbec). Co byse
teprve proti víře yby se žák ani ve
škole náboženství

Ale zde pouk e hlavně na jinou
okoloost. Dají pánéšě Aáctva dovolení, aby na
hodiny jiných předesěté, méně důležitých než
náboženetví, docházeli také Báci jen dle libc
sti ? Patrno, jak al pokrokáři vykládají žákov
skou volnost velice jednostranně. Kdyby žá
kům opomíjení některého mimonáboženského
Školního předmětu neškodilo na postupu a

existeaci, jářku: kolik žáků r se učilo vyššíKoomotrli a fysice? Kolik Záků by dokázalo
prakticky láska k antice pilaým překládáním
řeckých a latinských knih? "Kdoby uznal pc
třeba učiti se podrobně zeměpisu u profeasnra ?
sAš toho bada outně potřebovati, koopím si
větší knihu a nančím Se to samostatně“, tak
by srěja při otázce zeměpien odpověď.

Alo už vám odpovídá pokrokář: „Ti hoši
ještě s toho nemají rozum, 00 60 vlastně od
intelligenta daešní doby má požadovati, Masí
je vésti človék skulenější, býti jim rádcem,
kontrolovati, es skaotečaě prospívají. Malé
dítá by si mpépř. ani nevgpomnělona to, že
potřebuje jednou pozoati semépis Afriky, kdyby

(se mu to od starších důrazpů nepřipomanělo.“
Dobře zde mlavíš, pokrokáři; ale nepo

soruješ, jak jsi se zapl vlastní altě, jak

| 08točíš v i u oak Jestpotřebt natit do úvě "předmětů, jestlišo
udáváš ty rodiče, kteří žáky nedbale na tvé
vyačování posllají, nemyslíš, še jest zrovna
tak potřebou považovati náboženstrí sa před
mět povlsný? Malý hoch má zrovna tak maloa
skušenovt s oboru mábolenského jako v příčině
světské vědy. "

Základy, ne nichž moderní školství stojí,

o pracoványoslýmigeneracemilidí učených,-jsou položeny po dlouhých zkušenostech, jichž
dlouhý řetěz uniká často oku i člověka velice

"kazil ma disciplinu. Nekluda s vážnou tváří pro
mluvil ke sboru: Jitrocel teď opustil oltář, aby
si opásal krvavý meče, Kdesi podobnou větu četl,
tak že se mu nyní dobře hodils. sAle ať sil
Však teď pozná, co je to přísná kázeň, Aš dostane
několik trestů, pak si vzpomene na dobráka po
ctivého Nekludu. Víte, hoši, já se někdy mračím,
hubuju, sle moc nerad, protože tak konám jen
zodpovědnou povinnost. Vy ani, klaci, nevíte, jaké
mám se vším starosti a jsk bych vás nejradši
všecky chválil) Ani nevíte, jak bych vás měl rád,
kdybyste dělali ve všem pořádek. Někdy ani samou
starostí nespím! Kdybych věděl,še takové těžkosti
vyřídí někdo z vás líp ncž já, hned bych mu u
stoupil. Měl bych míň alosti a víc pokoje.«

Hoši poslouchali pozorně dojemnou řeča ti
nejmladší byli teď zcela určitě přesvědčeni, jakého
otcovského přítele mají nad sebou.

A večer toho dno vážný Nekluda vzhlížel
k hvězdám, sedě na kameni za chalupou a roz
jímal dále o svém utrpení, o tom, jak vážná
práce není dostatečně pochopene. Maje spodní
ret trpce zshnutý, přemýšlel sem tam o trnité
cesté velikých geniů, kterým se vždycky napřed
nadávalo, než byl jejich hrob obsypán z vděčnosti
kvítím. Pocítil najednou opravdové břímě své ve
liké hodnosti. Bylo mu jako Xenotontovi, vyvá
dějícímu řecké vojáky z asijských pustin. A v té
chvíli se mu zdál i jeho vynikející rosum těžkým
centem. Komu jest veliká hřivnaod Boha svěřena,
ten musí s ní těžiti, musí ji maošiti, nesmí býti
mrakem bez deště. A právě jeho — Slávu po
trefil ten těžký osud, že mu svěřena duchapinost
veliká. Kdyby taková moudrost byla dána jinému,
ušetřil by si Sláva rád maoho sterostí a nepříjem
ných nárazů. Ale takhle? Kde hledat najednou
nábradu? Konečně velký Mojžíš zkoušelpo čtyři
cet let od nevděčného lidu taky mnoho nepříjem=
ností, ale už z poslušnosti v zájmu dobré věci vy
trval ne svém místě. Trudná cesta, alo valiká zá
aluba! Všek budou hoži ještě dlouho mluviti o

intelligentního. Jednotlivci zde stojí vůči široké
řece, po jejími prondu plají z úoty k prare=
nům, z nichž aebrala mocný proad. Může tau
nedospělý chlapec samovládně rozhodovati,
čemn a jak se má učiti? Mnoho se mlaví o
stálo větší uvědumělosti národa, o tom, jak
náš národ chápe stále více potřebu vyššího
vsdělání. Jenom tedy dělejte nejpřípadnější
zkouška! Ponechejte na svobodné vůli jednot
livoů (nikoli celých korporací) školní přirážky.
Uvidíte, že i s inteligentů se nalezne nepatrné
procento, která by chtělo na školství dobro
volně příslušné poplatky dávati. Kdyby nebyla
obava před noodbytným nařízením zákona, hy
nalo by rychle jako podzimní listí. Jen si pře
čtěte, jsk o tom vykládá sám liberál Laveley
ve své „Vládě v demokracii.“

Z toho všeho vidíme, že i při nejlepších
věcech těžko ne tázati každou obvíli na mí
nění nejširších davů a že tedy v jistých okol
nostech nutno užiti bez rozpaku autority. Z
bořejších řádků vysvítá, še nucená docházka
do školy a povinnost nčiti se bez výbrady pře
depsauým předmětům býti masl. Leč zároveň
z toho vyplývá závazná povinnost ačiti se nt
bošenství, má-li toto velikou důležitost na vý
chovu žáka (což nikdo popříti nemůže).

Po těchto časových poznámkách však pre
hlédněme machínaci a argumentaci lidí těch,
kteří bědojíce nad malým vývojem Školství,
odpnstili by nauku katolického náboženství
ve školách všech. .

Sami žákům vykládají podrobně o vymy
šlených bosích řeckých a římských, ve veřej
mosti vytrvale o našem náboženství hlava ne
hlava vybládejí, ale církvi chtějí vzíti sebe
ochranu ve škole, snaší se ji vyrvati z rukou
správný školní výklad katolických věroučných
a mravoučných článků. Nezavání to touhou po
duševních temnotách, po reakci? A právěti
též lidé málo se starají o prospěch žactva
v předmětech těch, k jichž vyučování jsou vý
hradnědo škol povoláni.Mnobožákůz obecné

Bkoly„Přopaštěných zápasí a násobilkou, přičteníti hoši uboze koktají; o tom, jský prá
vopis si osvojili, sni nelze mluviti. Výsledek

jeho správcovatví, až se s komší na dobro roz=
loučí!...

»Kluku mizerné, já ho hledám už půl ho
biny a on si tady hovíj« vpadl do snů Slávových
hřmotný bas mistrův jeko dvonkilovásekera do
hedvábných vláken. +Darebáku, jen echlamstnout
večeři a pak zmizet jako bafnutí od fejfky, viď!
Takový klscek už by mohl mít trochu rozumu,
Alou do světnice! Koupíš za šest petroleje, za
osm bramborů a dvě škatulky sirek. Ať už si
tady nazpátek|<

Sláva násilně zdržel slzy. Nepochopen od
vlastních! A četl přece krásné knížky o tom, jak
právě chudí rodiče s něžaou holubičí vroucností
laskají své dítky i hrbaté a přitroublé. No —
ješté štěstí, še taková hrubá slova pronesl otec,
Cizimu člověku by se jináč postavil. »Tak, princi=,
podával kupec Slávovi naplněnou láhev petroleje;
»a řekni mamince, aby mi už jednou zaplatila za
tu cikorku a cukr. Vy jste u vás moc zapomě=
tliví.« — Be — tahle chudoba sráží nehorázně
tvrdou pěstí i peruti nejvyšších ideálů! Nejstarší
ministrant spolkl bořký protest, ačkoli mu na
padla jedna věta z povídky Kryštofa Smída.Však
si Sláva jednou pomůže k penězům a vyššímu
titulu; pak se hrdě s takovými prosaickými zákon
níky vyrovná. Ano — musí se státi jednou velkým;
dá-li Důbsynkovi bystřejší soudnost než jeho sta
rému tatíkovi, pak se jistě také postará, aby ta
kový talent najezl příslušné pole činnosti....
Hm —jarmark za dveřmi, dvé tři zlatky tu bu
dou, ale to je pro Slávu jako diškrece. Kéž by
už teď v mladých letech mohl bráti aspoň pět
kráte tolik| Pak by se stekovým obnosem dalo
něco podniknouti.

A za jiného hbvězdnatého večera přemýšlel
sase Jitrocel velice mrautě o svém nízkém po
stavení v domácí garnisoně. Již slouší řádně a
bez trestu pět neděl a generál o povýšeníani no
muká. Ten nefoukanec tuble od Jitrocela nechtěl
vzíti ani jako čestný dar pět velkých brušek, To



sedmileté školské dochásky! A kdyžohapes
(c.podrobuje ukoušesopřed nefn em doškoly, professoFi se ohytejíse hlava nadtěmi
„vědomostosi“, které jimvětípil očitel každým
coalem pokrokový. Tokvyblíší rub osvicem
ské snahy těch lidí, kteří přímo pl
„Pokrokem“ všude tam, kde © měj o
stojí. Čezsuse opravdu děti v moderních Bio
lách naečí, zda vyhovují stkvostně stavěné
budovy sáslahou moderně naladěného učitel
sotva č primitivním kaltorním pošadavkům,
tyto palčívé otázky pokrokářekéačitelstvo baď
přechází mlčením, ne ně odpovídá neu
přímně, Málokdy pokrokáři řeknoa kus pravdy.
Spiš dokazají svou borlivost v osvětovém zá
polení celým přívalem nářka na „školní dřina“,
ačkoli se jim očí daleko pohodlněji neš trpě
livým s svědomitým učitelům starší generace.

(Dokoněč.)

Dopis« Prahy,
Jak při pražské obci ss hospodaří. Ačkoli

je tomu již dávno, kdy jméno pr věstného ad
vokáta dra Černoborekého přestalo se vysky
tovati v denních listech jako jméno zástápce
občanstva, přece toto jméno jest ve stálém
styku se jmény vedoucích osobností na rad
nici Staroměstské, která jakoby se starala. aby
i padále e hospodářetvím obecním sůstalo ve
stálém styku. Nejnovější, čím svoje čtenáře
můžemepřekvepiti, jest v tomto ohledu, po
kud jde opět o jméno dra Černohorského, fakt,
že Pražeká obec zakoopila v Plavecké ulici
dům Černohorských, zvaný „Na Černé hoře“,
i soběma sousedními domy, dru Karlu Černo
horskému náležejícími, ač Dboau objektů na
ten čas vůbec nepotřebuje !Jeden z obon domů
sakoopil dr. Černohorský jako člen abura 0
becních starších i rady městské, a sice za jas
ným účelem, aby jej jednoho dne Pražské obcí
výhodně prodal. K tomu pak účelu postaral
ge zavčas, aby do domu dostal hostinskoo
koncessi a dům následkem toho také výhodné
zpeněžil. Obec Pražská jej přeplatila, což však
není v pořádku.

V této věci nutno řádně posvítiti na zlo
řád; saboizdivší se v obecním hospodářatví
pražském, že členové sboro Šmahem 8i opatřojí
kodčéste hostinské, nebo dopomáhají k nim
svým příbuzným a věrným. Vohleda t.m bude
sa nědlocho Praba velkoméstem svého drahu
jediným, v němž bude tak ohromný nadbytek
hospod, že bude-přímo jedna na drahé. Obecní
starší jsou ei dobře vědomi, že jejich domy
obec bude nacesa konpiti, vymoboa si proto
koncessi, načež hodně draze hostinskoa míst
nost pronajmou, aby výnos doma hodně vy
šroubovali. Když pak takovýmto přičlačním

Praha realitu zakoupile, při čemě co Vědycky
počítá s „výnosem“ z posledního roka.

Co za naší doby na radnici s prodejem
realit se déje, jaké hoapodářstvíse rozmohlo,
o tom daly by se psáti kroniky, ale jedno jest
nada všechnu pochybnost jisté, že podobné tv

PD
bylo zlé znamení. »To jsem přišel z blata
okapl« -vzdechl si horlivý vojín.

Druhý den se odhodlal učiniti nejistotě rázný
konec. Docstaril se k soukromé audienci. G:neral
si pravě roztáčel. na kamené nového vlka. Když
zpozoroval příchod kmánův, strčil hned hračku
do kapsy, aby- si nezadsl. Vsral a příjsl Jitrocela
s úředně náladěným obličejcm, shovávaje nobu
s roztřepanou nohavicí za nohu drubou. ©

»Jdu k tobě, Tonfku, s žádostí. Toble už je
pro mne ostuda — tak dlouho sloužit bez šarže,
Vždyť mi přece hoši už dávno říkali.. «

vAťsi říkali, co říkali, generálem jsem posud
já.

elna — já vm, ale... ehm, co pak ze
mne ut nemůže být sspoň kaprálče

»Dulšičko drahá, těžká věc; šarže muselpřece
imponovat. A ty posud při defilírce nepostavíš
kloudnou vojenskou figuru. Říkám to bez urážky,
víš — upřímně. No — postav se pěkně po vo
jensku — ještě líp! Takl A teď přece sám trochu
cítíš, jak se ti třesou nohy. Holečku, kaprál musí
být jako skále, aby měl respekt. Rad bych, od
srdce rád — jak povídám; sle kde by byla po
ctivost, spravedlnost! Přece uznéš sám... Jak
povídám, vysvětluju ti to kratce, po vojensku, ale
dobře. Já bych 6 největší chutí, ele. . „« Toník
kladl po vojensku zachmuřenou blavičku na zDa=
mení trapných úředních rozpaků na levé rámě.

sAle vždyť přece... co pak jsem kluk?a
»Milý brachu, těšká rada; vždyť by mina

stalo vzbouření, povstání.
slouží jáko kmán už půl roku a ani slůvkem D6
hartusí, protože ví, jak by hoši... «

sAle všdyť jsi řekl, že jsi generálem lyl«
oHubo cikánská, mzě štěstí, žes mi takovou

hrubost provedl privátné jeko civilista. Kdybys
mi takovou neplechu provedl v. kumpanii, sebral
bych si tě k raportu a nalošil bych ti trest,:až
byskvičel Tebe by na vojně potřeborali nejvý
k m+2tní vozů anebo k pasení kobyl anebo khlí

pod

opodářetví musi koačiti zlo. A pěštom nemošno
pomenonti, še faktorem, j vlivné proty

horský. e +

Administrátor polramní dané na újel. Pra
sviáštal illustrací podivného hosp vobdl
Prašeké jest mimo jiné v život nuvě uvedená
hodaost administřátora nájma potravnídas
„na úšet.“ Při admiaistraci daně po
travní byl původ.ě jeden placesý administrá
tor, jenů byl vyvolen ze sbora obecních star
ších, úplně bezáhonná osobnost, která sama
při své živnosti nepřicházela do žádného etyko
6 poměry daně potraváí. Lóč administrátor
stvím byl oyní pověřen obecní starší, který
Jest řezníkem a jehož zboží následkem toho
podlehá dani potravul. Přihlašovali se sice obec.
starší, kteří chtěli sami tuto fankci vykonávati
sdarma, což však bylo semítnoto, a administrá
torem zvolen řezník p. AL Vanfček, jemuž bu
dou nabražovány hotové výlohy, na které bude
předkládati účet. Podobné zavedení jest opravda
více nežli originálol, neboť, kdyby ae věc vážně
vzule, jakých výdajů mohl by si administrátor
napočítati? Jako obecní starší má pan admi
pistrátor volnou jizdu po elektrických drabách
pražských a poněvadě dráha vede do všech
částí města Prahy, kde potravní daň oa čáře
lze kontrolovati, Ise libovolně v ona místa
také se dostati! Proto jest veřejnost dosti
zvědava, jak tato nová institoce v obecní samo
správě města Prahy bude se osvědčovati.

Obrana.:
A zase jedna bašta volmomyšlon

kářské vědy sesypána, poněvadžbyla sta
věna ns písku a ehnilém roští, které se nedalo
žádným eskamotérstvím zednářských amělců
zakrýti. Velice bdělý epolupracovník „Čecha“,
stadající bystře nejvážnější otásky doby pří
tomné, napsal dne 22. května článok, obsahu
Jicí zajímavá nejnovější sdělení s krabů vé
boženských badatelů, která rozkopávají volno
myšlenkářské lži o „legendární osobě Ježíšově“
jako krtěl kopečky. Slavný protestantský děje
pisec Harnack, působící na berlínské univer
sitě, zvážil a přeměřil důklndně volnomyšlen
kářské objevy, hodil je na zem jako sescbloa
potměchuť a blín a rosšlápl, aš se voloým ms
slitelům A la Haeckel vlasy zješily. Problásil,
že jest — nejmírněji řečeno — klsmáním obe
ceostva pyšné volaomyšlenkářské trrzení: „Naši

báchorek“ .
Hersack praví dále: „Sesném nejlepší

badatele, kteří by tals tvrděli, a ti, kteří hájí.
větu, še Kristee nešil, Kalthoff, Jensen a Drewa,
nekonali vážných studií, aby mohli o prakře=
gtanství mlaviti. Jsou to dilettaaji, kteří brybě
se proviňejí proti dějinám a mají ueopoutanou
fantasii; jedemostatné vyvrací drahého a ne
stojí za to, aby kterýkoli nčemsc povozákonaíses nimipřel,aleponěvadějde.omystilkaci(OEÚ
dání magacínu. A tady se vztekáš, že už nejsí
kaprálem. Nelíbí-li se ti spořádamá vojna, dej se
ke »zlodějům.« Frantík Klíčů té bude pasovat ne,
sraubandu« hned. Pěkně by ti to slušelo a ohol
berdo« bys uměl taky dobře vykřikaout. — Já
s ním tady mluvím leskavě jako otec a on kro
bián .. ©

+A teď už toho mám dast,« zasipěl Jitrocel.
oPohánéj si tou svodugenerálskou šavlí třeba kozy;

komandovat nebudeš,«
sZrádče, ty desentére, počkaj věsk ti hoši

ještě něco. povědí o vojenské cti, až budeš dva
dni hekatle hrozil Toník jako rozbněvuný Mars.

Drabý dea se dklebil Sláva samolibě; teď
vidi Jitrocel, co zté vojny má. Přijde ještě krásně
s prosíkem. S .

Jitrocel byl opravdu k politování. Ocitl se
mezi dvéma šeatoury. Chudák. sgéšel pohrdání
od nižší duchovní vrcbnosti « vojenská velmoc
svorně se radila na potrestání muže, který zpup
ným způsobem porušil disciplinu, Uraailgarnisonu
a opustil prapor. Zkrátke vyhoštěnec, který pro
žal duše své několik dní nemohl řádné usnouti.

Za pět dní už rozmlouval skroušeně s To
níkem. »Vidíš, kluku, oemusil jsi kousati tekový
pelyněk, kdybys byl dělel dobrotu. Z bojovníka
Bozího jsi se stal vojákem komisním a teď se
vraciš ke mně jako marnotrstný syn, abych tě u-.
činil aspoň nejmenším ze služebníků«. (Sláva se

"Ale to „přece — víš, Zváso, loble přede.
bejde, sbych:teď byl nejmladším ministragtem. a
poslouchal kluků ae třetí třídyte :

*No — já jsem dobrék, uděláme: to nějak
lip, slo starším,panečku, už budešsotva -4-14

bralová. pochovávela dvanáctilátého| nevlasiního,

vala nejhlubší smutek, že :vyblíželajako nvěťestná:
antické Nioba, které střílel Appolo synka za syn

(obelstění) obscvastva, ješ spisy jejich bibnví
čte, třebaproti nim hydoupki vnovisách. 

Proš pak vůbec venikl nápad, še Krietaw
nežil? Někteří lidé jsou takoví, še nesnevolé
nic velkého, obdivuhodaého, o. Všechno,
cu jest vzmešené, nejraději bysahubili. A ták
také Kristus, který s chadých rybářův nčině
apoštolské hrdiny, ze Ševla Pavla jenž z po
hanské společností ašieil novou, Kristos ovém
Golických podobenetrí a slov —-musil snést,
aby skatečná pravda o něm byla znásilodtě
Jest možný na př. mohamodanismus boz Mobi.
meda? y Praatiškásské bezsakledatele €y.
Františka? Budhismus bsg Budhy? Jest mofho,
aby křesťanství, tak veliká událost bietorická,
nemělosvého historického zakladatele ? Kristus
ekotečně a opravdu a veřejně byl živ; kdy
bychom však nic o šivotě jeho nevěděli, mu
sili bychom aspofi předpokládati, Ze živ b
Kristos přišel, aby naplnil svůj čas, bez něho

by s mnění čennl,kvšem a "U
mnolství čtenářů, nesmějíče | i meší vě
dátory. Jsou bohoslovci, kteří ani dle jména
neznají prakřesťanskélistiny, jiní zase čerpají
s vědecky neznámých autorů, jako na příklad
Haeckel, který čerpá své vědomoati o křesťan
ství « nejnechataějších spisů, jejichž satoři
vědě nejsou docela nic soámi.

Věda theologická nepochybuje ani dost
málo, že Kristus byl opravdu živ; svým ods
půrcům včak stavím čest otázek, které by ne
mohly býti zodpověděny,kdyby Kristus opravda
nebyl žil.

1.Je-li Kristův život mossiánakou báchor
kou, jek možno jest, že vPlsmě čteme 0 jeho
„bratřích“ a „sestrách“ a že „bratr“ jeho Jaxub
Vedlobec jerasalémskou?.

9. Je-li život Kristův monsiánskou báckor
kou — proč přívrženci jeho od počátku jme
nují se jeho táci?

8. Je-li šivot Kristův mosaiánskou básní,
jak jest možno, še čteme, že Kristus konal zá
sraky tam, kde v něho věřili?

4. Je-li šivot Kristův messiánskou básní,
jak že Kristus — dle podání — mobl říci o
čeníkům: „Nechoďte k Semaritánům a poha
nům“, ani ačeníci přece k nim šli?

6. Byl-li život Kristův messiáoskou báaní,
jak jest možno, že čteme, že Kristus podro
bil se křtu Janovu a že nechtě) býti nazýván
„dobrýmiste“? 2

6. Je-li Zivot Kristův messiánskou básat,

pr čtemo v ovavgelia výkřik Kristův: „Bofe,ože můj, proč jsi mne opostil?“ — všdyť
timto zoufalým (?) výkřikem celá báseň byla.
bypřece v nivec uvedena?

. Takových otázek mohl bych dáti ještě
více, ale přestávám na těchto: řádnoa odpověď

| na ně jinak dáti nelze, nežli když předpoklé

dáme, že Kristus byl opravdu živ, Ostatně důkas o ekutečném tivoté Kristověnení odvislým
od oěkolika podrobností — číěřeevangelia samá
a vygítíle s mích osobnosé štvou, velikolepou, nevy
nalezenou, která srdce jímá, která nadobro se liší
od osob vymyšlenýcha Totéž plátí
S o aš la Pavla..AještěJsden

(=
kem. +Ách,ty -můj upřímná manželi,ty's povotal
za sebou andělíčka. A ty můj andělíčku nejdražší,
nezapomínej na ubohouvdovu! Lidičky, politujte
mne, ach politujté aAhP80ETÉlaráikůFikema. +Ach,
ty můj upřímnej manželi, co jsem ti jen vyvedla,
co jsem ti jeo spáchala, že se na mne zlobíš a
tohu andělíčka od srdce mi trháš jako malé pou
pátko z ratolístky . . A jé jsem přece chtěla, aby
ten hrobeček byl hned vedle brobu tatikova, aby
na sebe pantáta se synáčkem viděli. Pět šestáků
jsem brobaři na to přidala, a on chlap mizerná..
Ach ty můj upřímoej manželi, jakej je tohle zá
rmutek . . . A ten darebák beztoho šestáky propil

| a pal nevěděl, kde kope. Zaslouží ran jako maku.
Ty můj endělíčku. nebohej, kde pak tě zas uvidím,
kdy pak tvou drobnou hlavičku pohladím.« Tru
ehlící Vohralová padala k vůli sunějšímu efektu
do m-lob. Když však viděla, že Žádné ruka se
nevztabuje k ochraně, hoed se narovnala. »Už
pojďe, dal jí štulec bratranec Vojtěch, =a nehrej
tyátrs. zašeptel.jí do ucha, slidé.se již smějí.«
Leč Vohrálová si myslila, že ještě jeden refrén
k voli zvýšení smuteční nálady. neuškodí, „Ach ty
můj zlatej manželi, ty. můj drobný. andělíku, mé
nejdražší kuřátko . . „s

eDejte nám -od nešení křížku«, ozval se re
solutně za ní blas Nekludůr. +Uá je po funuse,
Čekéma tak dlouho... „s

Vohralová přerušila mistný vzlykota dávala
-dva krejcary, snažíc se po tom prosaickém inter
mezsu dopěti důstojné svou elegii. »Ách ty duše

| slatá, nejdražší . - „c
"To je málo, copak jen dvakrejcaryJe z

. „sl mičte, hoši, vždyt máte dost; ach já
ubobá osiřelá už do smrti nebudu , ..s,

© soše, to že je dost? My sloužíme oltářis
proto musíme být odoltáře. živi«, postavíl se. přísně
před Vobralovou Nekluda, ATo vy.bysta si uměle

| poroěšs oo LsŽe ti dám, kluku,rénu l« vzpamatovalé sc



důvod pro existenciKristovu: židé, kteří od
počátku nypronásledovali, byli byni dali
jíti argument, že Kristas opravdu nežil? Ale
nemohli tak ačiniti. ŽeKristus skutečně byl
fiv, jest dokázsná právda vědecké theologie a
methodického historického badání!"

Tak tedy odpravil neklerikální snatel cír
kovních dějin volnomyšlenkáře německé i vol
nomyčlenkářeký český tábor Maobarův-Bartož
kův, jemuž jest Krietos „osobou legendární.“
Ocvažují-li so naši volnoomyšlenkáři dosud o
břívati starou, vyčeptalon báchorko o papešce
Johaně, kterou sami protestantětí dějepiscí již
se vší rozhodnosti jako Švindl odsoudili, pak
Bení divu, še mají odvahu překracovati drze i
nejstarší dějiny církve.

achareva nová historie. „Studujte
dějiny vůbeci“ tak vyzval Machar studentetvo
dne 15. t. m. v „Čase“ — ten Machar, který
až vrchovatou měrou svými komickými kotr
melci dokázal, jak jest nejvyšší čau, aby začal
dějiny etadovati opravdově sám. Redakce,Oaso“
Jistě se chytala sa hlavu, když byla nucena 0
tiskovati Macharovo opisování zastaralého Bao
dekra a jiných starých taky-historiokých lejster.
Macharovi poskytli přátelsky několik dějepis
ných hodin sami 800.demokraté v „Práva lida“
a pokrokáří v „Přehledu“, akázavše mu, jak
se liší ekutečná historie od umíněné fantasie,
Leč Machar sedí na ksthedře evětové historie
jako nezmar a pronáší k mrzatému úžaen
vlastních přátel nové bistorickéobjevy. Slyšte|
Macbar se rosdurdil na biskupské šaty a jmění
e pak dodal: „Byli křesťané, kteří žili kdysí
podle přikázání Kristových. Na př. Martio
Luther (!!). Považte, mladí přátelé, tento člověk
dostal kdysi cd svého korfrsta Jana Saského
nový čat, aby 80důstojně prosentoval na sjezdu
marburekém ... A Luther děkuje za něj svému
seměpánu, ale bojí se, že budou platit o něm,
Lotherovi, elova Kristova: Běda vám, vy bo
hati, neboť odplatu svou jste jiš vzali... „“

Kdyby Machar aspoň zběžněpročetl živo
topis Lotberův, nespadl by tek komicky do
vápenné jámy. Kdyby se zeptal některého 86
čtělejšího protestants, má-li užiti Lutherovy
skromnosti a evangelické svobody za tramí
proti katolicismu, prosil by protestant úpěnlivě,
aby raději pověděl něco o českých bratřích.
Teď po nejnovějších přesně bistoriských obje
vech by byli protestanté nejraději, kdyby celá
„jednoduchost“ Lutherova života byla vyma
sána = dějin. Ignorant ovšem nemůže věděti,
že projev „evangelické“ básně před lepším
čatem byl chytrým trikem vypočítavého byro
krata. I sa našich dob na besedě některý cham
tivec odmítá pohostění: „[ já nechci, děkuju;
jen to dejte radši dětem.“ A ruka se mu jen
klepe žádostí po lepším eoustu. Evaogeliokou
prostota a chudobu Latherovu vylíčil P. De
pifle na základě | novdbytvých| dokomentů
vbarvách tak živých, až poctiví protestanté
trnuli úžasem, jak byli do té doby svými pro
testantskými učiteli bladně poučování. A že
Denifle psal o byrokratickém přepychu Luthc
rovo plnou pravda, dosvědějla slavně sama
protestantské universita oxfordské; jmenovala————
rázné vdova, na jejímž obličeji nebylo teď ani
nojmenií známky duševní sklíčenosti.

sJen si zkuste«, pokročil klučina o krok.
Bratranec vdovy sábl do kapsy, chytil hocha ze
sadu za komžičku a vtiskl mu do dlaňky čtverák.
sA ty, Meřeno, už pojd, lidé se už srějí jako
na komedii.«

»Můj ty holoubku nejdražší. ..« znělo ješté
sa hřbitovní zdí. — «Já tě proženu«, zněla hlasitá
ozvěna Slávova za zády Vohrálky. Čelý ministrant
ský sbor tonul v nelíčeném obdivu, s jak velikou
rásností nejstarší ministrant dovede hájiti právo
a spravedlnost zasloužilé chudé družiny.

»sNo,bochu tekble se mi líbíš«, usmíval se
tatík pochvalné na Slávu. sAf z tohoto něco máš,
Beztoho se při tom ministrování naběbáš, že ti
te sakristie sotva podrážky zaplatí. Měli by přidat
ještě něco sami páteři, ti mají dost. A jskou
starost? Však jsem proto kaplanovi účet za ušití
kabátu pořádně osolil.«.

»Ale vždyť ten kaplan sám často hochovi
ledacos dá, zve bo k sobě, hostí. A má ten ve
lebný pán starou maminku, kterou teky musí
podporovat,« ozvala se Nekludka, která v té pří
čině měla názory správnější.

oMIč a nezlob! | Musí se ten kaplan starat
o děti, jsou mu lidé dlužní celý rok za práci jako
mně? A ta nějaká diskrece našcho Slóvu neožšatí.«

Chytrý Sláva, slyše tento sociální rozhovor,
klonil se v duchu pa stranu tatíkovu, Pamatoval
si jeho filosofii velice dobře; měl paměť tak vý
tečnou, že 8 ze slov slyšených vyčetl víc než
v nich bylo.

Bylo po, Dušičkéch. Mladší ministrant Vrána
po odchodu věřícího lidu pozoroval, co zbylo na
opěradlech lavic vosku. Co s tím? Stejně o to
nikdo nestojí. Začal vosk škrabati kudlou. Udělá
tři čtyry svíčičky, obalí tím voskem niti. Stejně
si etavívá doma oltář, před nímž se modlí a na
podobuje kněze. Leč — už ho zpozorovalo zlé oko
Nekludy, který chtěl sám trochu vosku nepozoro

P. Denifica svým čestným členem. Ovšem kdo
votva kdy věděl aspoň hřbet některé kalhy
vášně probírající dějiny církví, vběhne do pasti

několika krocích hned jeko zajíc do oka.
Káyby Machar byl v historii aečtělý aspoň
tak, jak se to požaduje od každého průměr
ného intelligenta, volil by k šlohnatí katoliotva
cesta čikovnější a tram by aspoň jménem
Kalvinovým.

Na ovmogelickou prostota šivota Miliče
« Kroměříže, aroibiskopa Arnošta s Pardubic,
biskupa Vojtěcha, Balbina a jiných českých
katolíků Machar ovšem vzpomenonti e0i nesměl.
Kde vědeckou maršrato předpisuje mvelemin
ský proticírkevní fanatismus, tam se mnal
vzíti raději za vzor vypočítavý němecsý roz
mařilý kšeftař než čeští reformátoři.

Luther šil stkvostač jako kníše. Z klá
štera ve Wittenbergu mnicby vypadil n užíval
jeho důchodů pro vlastní velice nákladnou do
mácnost. R. 1542 byl mu velkopanskoo přízní
darován klášteri s příslušenstvímjakožto „svo
bodný statek dědičný“, osvobozený od daní.
Nadto přijímal ještě zpoustu darů v natura
lilcb. Jakmile se oženil, ke všemu tomu od
karfiřta saského přijímal 209 dukátů ročního
přídavku. Ovšem za takých stkvélých okolností
pořádal velice často nákladné bostioy. Na svých
cestách inspekčních docela sebou vozil i vlastní
náčiní kacbyčské a stolní. Dráel ai v pořádku
pěkné koničky, dobytek hovází i vepřový a
drůbež. K velkému množství svých vepřů si
držel zvláštního pastevce. Pivo si vařil sám.
Co by si mohl přáti víc moderní fošácký ka
pitalista? Leč Lutherovi na kníšecí šivot ne
stačil ani stálý tačný příjem ani vhojné míře
8e scházející dary, jako: ponígse,povozy, látky
na šaty, zvěřina, pivo, víno, atkvostné náčiní
atd. Svými častými hostiuami, při nichž pro
náčel pověstné surové „Tischreden“, zadlužoval
se jako polský kavalír. A tak se stalo, že
je enkrát měšťané mu ani nechtěli půjčiti 10
slatých, reptajíce hlasitě při pozorování, jaké
obrovské sumy promrhává při hraběcím ho
štění zběhlých mnichů a jeptišek, kteří ho ze
všemu toma ještě často okradli. Také někteří
nájeviníci jeho klášterních badov zdráhali se
brabivémo velkodomaři platiti. Tauvšek Luther
nalezl lehkou pomoc. Přinutil je k placení mocí
avětskou.

Tento svobodomyslník nařizoval interdikt,
rozlučoval manželství, vylučoval ze své olrkve,
měl ové „kollegium kardinálské“ ; po spůsodu

moua udílel docela i slavné audience. Tak tedy
vyhlížel ten německý asketa, tak poustevnicky
žil „obnovitel apoštolské prostoty.“ Pomohl si
E výnosnéma kšefta tím, še se spojil se spap
úou šlechtou proti vyssávaným aedlákům.

Ale tyhle věcí byly známy až dávno dříve,
než Denifio na základě svědectví Luthera sám
strbl slavosářs hlavy patrierchy protestantismu
zcela. Proto zkroušený list, kurfiřta zaslaný,
byl toliko chytrým manóvrem, který vycesl víc
než otevřená žádost za tučné diety.

Středověká mučírma a ukratná
pýcha nymějších representantů středo
vékého přesvěděcní náboženského. Vo

vaně paběrkovat. »Ty zloději, nevíš, že je tohle
svatokrádež? Neslyšel's nikdy, že si pro ten vosk
přijdou dušičky? Počkej, kluku, z ministrantství
tě vyženeme a ještě tohle řeknu velebnému pánovi
a panu učiteli.«

Vránovi se dělaly mžitky před očima, lavice
se před ním točily. Koktal na omluvu nesouvislé
věty.

"A kdybys se, darebo, aspoň napřed zeptal
nejsteršího ministrantal! Ale to on všecko tajně
pro sebe jako lupič, vidl Počkej l«

Vrána se vzpamatoval, šel za hubujícím Ne
kludou z kostela, žalostným hlasem uznával svou
vinu a prosil za pardon. Slávku, víš, máme doma
takové dobré křížaly, já ti nějaké dám.«

»No — já tě teda nechci kazit, ale uvidím-li
něco nejmenšího . . .«

Vréna teď zkusil hotový očistec. Každou
cbvíli mu Nekluda pohrozil žalobou, když cítil, že
hoch něco může dáti jako výpalné. Ty úplatky
tísnily bocha tak jako Bosňíka daně pod krutým
pašou. Jindy Nekluda zpozoroval, jak nejmladší
ministranti po odchodu kostelaíka na stupni přede
dveřmi sekristie hrají o fazole. Hodil do nich tak
výhrůžný sermon, až se v nich dech zatajil. Dim
Boží prý je domem modlitby. Tohle se poví na
děkanství. Zase bylo nutno odevzdat řádné vý
palné.

A kaplan o poděšeném svědomí a stálém
strechu malých robátek nevěděl nic. Sláva se uměl
před ním tvářiti tak vážně a šlechetně, že kněz
přemýšlel stále pilněji, jak by hochoví pomohl ke
studiím. Hoch si četl na kaplance knihy i v oka
mžicích, když se kněz vzdálil na zahradu. V ta
kové jedné chvíli Nekludovo oko padlo na ote
vřenou stolní zásuvku, v níž bylo třicet měďíků
a nějaké stříbro, Schvátil si do kapsičky sedm
drobných mincí. Však to ksplan nepozná. — Při
jiné příležitosti už byl Sláva smělejší a sebral tři
šestáky. — Kaplan při přepočítávánívrtěl hlavou.
»Tohle přece stará Kačka nebere! Dám si pozor.«

své kritice „klerikálního tmářetví“ citlivé srdce
Macharovo sapělo úchvatnon elegii nad obětmi
nešťastného středověku. „Tam hoří hranice,
vedou se války, vyvrožďají ue národy — ve
jména náboženství lásky! Středověk (poznáte
to sami) je nocí lidstva a vaplane-li v oěm
někde světlo, jsou to hranice, kde církov pálí
buď volnost evědomí nebo zdravý lidský rozum,
nebo hlas volající po návratu k evaogelia“,

Tyhle nářky ozývaly se ož dávno trocha
šikovnější formou u úst soc. demokratických
demegogů. Machar má nad koibou dějin oči
zavézané a proto neobratně papouškuje po
starých socislistických kalendářich. — Před po
křestěním větší části Evropy ge války nevedly ?
Cimbrové, Teutoni, hromadně pobíjení otroci
římští, Vandalové, Ostrogoti dávají na to pří
slušnou odpověď. Zato však v době, kdy pa
pežskému vlivo se poddala většína národů
evropských, stálého vojska ani mezi křesťan
skými národy nebylo. Teď však emancipované
Francie musí býti ozbrojena stále až po zaby.
V té „noci lidatva“ založili klerikálové v Praze
oniversito, 0a níž se nyní velmi dobře daří
Masarykovi.

A kdo pak jen těch hranic nejvíce roz
žehl? Za doby husitaké cizí žoldáci mučili
ovšem Čechy také. Zato však demokratičti
Táboři zchlazovali si z počátka fanatický kon=
fessijní vztek nejvíce na krvi krajanské, české.
Před potouchlým despotou Janem Želivským
třásli se o svá hrdla sami mírní husité (kališ
nici). Ten radikální kočz husitszý měl na ové
dumí více prolité krve než kat. Jeho stoupenci
surově pronásledovali docela samé hasitské u
čence, kteří bývali osobními přáteli Husovými.

Po dobytí Říčan zavřel Žižka jedenáct
kočží do jedné jizby, kdež byli všichni apá
leni. — Po dobytí Chomůtova táborské sestry
(které nazývali mírní hasité čili kališníci „lí
tými nedvědicemi“) strhali katolickým ženám
čaty, peolze jim vydraly a pak ubohé zavřely
v chýši, kdež je hromadně upálily. — Po krva
vém vraždění v Beroaně bylo vyvedeno z města
87 kněží a mnichů i s farářem a s třemi
mistry učení pražského, Ti všiobní bromadně
upáleni v jedné jizbě. —Po dobytí Čes. Broda
bylo na 200 katolických občanů a vojínů upá
leno dílem ve věži, dílem odpraveno za městem.
Tak zhynulo mezi ostatními osmnáetkněží i
s farářem. — Při oblehání hradu u města
Mosta zdivočilí vojínové hositští páchali ne
křesťanské neplkchy. Jednoho zajatce tehdy
hodili beze všeho apoutání do ohně. Chuďas
vyskočil z plamene, prose je za ulitování. Byl
tam však vržen zoovu. A tak 50 to opakovalo
ještě pětkrát. Naposledy mučedníka na polovic
upáleného dobili basité cepy. — U Jaroměře
upáleno 21 kněží. — Po dobytí Radkova hu
sité obvázali celého faráře salamou, takže ho
ani viděti nebylo; slámu zapálili a nechali a
božáka běnati tak v táboře, až dokonal. Mrtvé
tělo vhodili do vařící vody a za ním jedaoho
starého kněze jiného. Takových krutostí na
páchali „reformátoři“ celé řady. A jak veliký
počet kněží upálili bosité ve amulných sadech!
— A tahle světla hnsitských hranic byla hezčí,
kultaroější než branice Husova? Machar o

(OS
Za dva týdny byl kaplan ješté více roze

chvén. Sláva, který vyběhl z kaplanky na zahradu,
byl kaplanem zavolán. »Nekludo, vzpomněl jsem
si, jak se ti líbila knížka o tom vesnickém siro
tečku. Jest za 15 krejcarů, Kup si ji pro sebe u
knihkupce. Tu máš dvoušesték, ale pět krejcarů
mi vrátíš.«

»Zapleť Pán Bůh«, kořil se hoch radostné;
sjá dám zpátky hned.«

uPočkej, ještě neucíkej; odkud jsi těchto pét
krejcarů vzal?a

»Ty json prosím od ranního funusu do pinky;
já — já...«

eProč jsi jich tam nedal bned?e
sJá prosím.. .«
sA teď už toho mám dost. Zloději, přiznej

se, nebo budeš sedět v kriminále,«
V nejsterším ministrantovi brklo. »Já — já

jsem nic neukradl, já...«
Kaplan řekl: »Tyhle krejcary ležely před

chvilkou v mé zásuvce. Poznamenal jsem je ne
petrným rýpnutím špičkou nože.A teď mi je vra
cíš kradené.« . . Kluk už klečel na kolenou.

Druhý den byl degradován a vyloučen ze
sboru. Ministranti si oddechli jako po porážce kru
tého paši. Velké samosprávě ministrantské při
střihnuty brky až u kůže, což jenom celému sboru
prospívalo. K tomu všemu ve věži pod pyšným
podpisem Nekludovým ocitla se životopisná po
známka: »+Ukrad veleb. pánoj pjetku a tsky grej
cery.«

Za půl roku seděl Nekluda na třínožce vedle
Bílského. Mistr jej tahal za dlouhé pačesy víc než
Bílského. Ten člověk neměl respekt sni k poctivé
vyslonživšímu ministrantskému hodnostáři, natož
k výloučenému pobertovi Nekludovil Teď už byl
hoch- rozumnější a v těžkých chvílích skromné
rozjícial, jak pýcha předchází pád.



Věda a umění.

Protisgentům, překapníkům a sou
kromým sbératelům starožitnosti če
ských vystoopila právem Masejní společaost 0
kresu hompoleckého. Vydala provolárí, z očbož
vyjímám> tato dů'ežitá upoz rněví: „V posledních
letecb oavětěvují okres náš skoro pravidelně cizí
sgenti (mlarl sice taky česky, ale cítí jinak) a
skupují, kde ge dá, každý dosud zbylý kus hmot
bých památek lidových, byť byly sebe chatrnější,
aby je „opravené“, a často i předělané draho pra
dali za hranice země i říše, kde se jimi chlabí
mosea cizinecká jako památkami svými. — Tak
přichozime o mnoho národního jmění, o výmluvné
svědky minulosti naší a pokolení příští o atadijní
material lidovědný, kultarní 1 histurický — dnes
tak pro zachování svéráznosti — hledaný. Agenti
tito navátěvují zvláště náš venkov předatírajíce
Často, že sbírají pro muses Česká, což však pravda
nebývá. — Drazí žijí i mezi námi. Jsou to sbí=
rate:é sookromí, v Činnosti musealní diletanti,
kteří sbírají a kupují (často velmi „lacino“) eta
rožitnosti beze věsho vědeckého podkladu a účelu
jen proto, 1e je to snad v poslední době „moda“
a nebo že doufají v budoucnu ve vzrůst čeny
z důvodů zištných. Činnost těchto sběratelů sou
kromých nemůže nikterak srovoati se s prací sbě
ratelůvědcůnebomecenášů,kteřísbíraliusbírají
v jednom oboru, aby studovali, erovnévali, sbírek
svých vynžili k pracem vědeckým, až konečně —
věnují své sbírky některému museu českému. —
— Konečně oe.ze pomlčeti ještě o těch „přátelích“
tusel, kteří lakají starožitnosti do svých rukou
— předatírajíce, že je. museu odevzdají a zatím
předměty museu darované — nechávají si sami.“
Slova uvedená nechť si dobře zapamatují také m'
lovulci starobylých českých památek v okresních
jivých !

Kulturní jiskry.
Projev novéhobiskupa dakovského.

Bový dakovský biskup Krapac přijal minulé dnymnobo gratalantů z krabů duchovenstva. Na uví
tací proslov odpověděl řečí, v níž mimo jiné pravil:
„Spokojuji se s málem a použiji uvých celých
příjmů na církevní 8 vlastenecké účely. Jsem po
suzován vůbec ve veřejnosti nesprávně. Nebyl
jsem nikdy nepřítelemnaší chorvatské vlasti, kterou
jsem vždy ze.srdce miloval. To dokážu jako
biskup dakovský. Budu se snažiti, abych dobro
čionými skutky pro víru a vlast nejen následoval
biskupa Strossmayera, nýbrč iabych jej, pokud
možno, přestihl.“ Přítomné osobnosti přijaly slova
biskopova s blučným voláním: „Zivio“I

Z dějin národního nvědomovánívo
Slessk uveřejňujezajímavé kapitoly ve formě
vzpomínkové jeden z předních alesských rodáků
pracovníků, který většinou sám vše spsla prodělal
a prožil. Vzpomínky otiskuje v Opavském Týden
níku pod nadpisem „Půlstoletí kultorních našich
soah pro Slezsko.“ Je tu bohatá snůška vysoce
sejímavé látky a údajů povšechných i zvláštních o
nejrosmanitějších zjevech národního i koltarního
života českého ve Slezsku za posledních 50 let.
Vzpomínky, které snad později vyjdou ve zvláštním
otisku, budou zajisté všem rodákům alesským a
snad i jiným českým Čtenářům vítanými.

Zas © jodnu volmomyšlenkářskou
blamáš více. V pátek minulý týden pořádala
Volná Myšlenka schůzi ne Žofíně, jež měla vyzněti
v protest proti brozícímu propuštění zatímních a
výpomocných učitelů a také — jak se samo sebou
rozumí — proti klerikaligmu. Byl to však smatný
protest! Z pp. řečníků nejvěcněji mluvil p. učitel
Beneš. Poukázal na ubobý stav českého školství
a na blížící se ještě blubší úpadek, jehož příčinou
jest německá obatrukce. Jaká však komedie byla
potom, to stálo jistě za podívanou. Skoro každé
druhé slovo bylo „kanovník Burian“ a „klerikál.“
Všeho je vinen, obsvláště dle p. Klimta, dr. Bu
rian. Ten je příčinou všebo neštěstí, jež má uči
telstvo stihnouti. Ono se to p. prelátovi mluví,
kdyš má sám 600 K měsíčně. Na něm se má dle
p. Klimta přitáhnout, ne na malém člověku a vů
bec on by se měl zříci platu atd. atd. a nakonec
by měl jíti mesi konservativce epřemluvit je, aby
se zasadili o dělnost sněmu. A to je vše povin
ností jen dra Buriana, a sice proto, že je „kleri
kál.“ O mladočeských členech zem. výboru ani
muk. Inu — pravá „volná myšlenka.“ — Další
řečník, jednatel úatřed, spolku českých professorů,
p. prof. Apelt, vzal si oa mušku biskupy a ob
svláště středoškolské katechety. Jedna z perel
jeho řeči je následující: „Professor po 12—14letém
studiu hlásí se ke zkouširám a pak dostane místo.
Naproti tomu katecheta, ten vyjde seminář, blází
ceko zkouškám,jež jistěodělá(!)aihned dostane
misto. A notsbene, kde ty akoušky dělá, on
prosím je dělá před konsistoří, kam nikdo nemá
-přístapal! Svým postavenímvěsk rovná se úplně
fnéma profeesoru. — To je přece darebáctrí. —
Katecheti by nejlépe udělali, kdyby na prvního,

jak dostanou poníce, dali je volnomyšlenkářům.
Nedostudovazí lidé totiž, které nikdo do slažeb
nechce, potfebuji těch peněz jako soli; že ano,
p. Klimte? Acb, milí volní myslitelé, jak jste lidu
milní a štědří na cizí účetl Jak ve své human.té
byste ochotně rozdávali z cizího! O-šem bakšiš
byste si vyhradili. To by byli pak průkopníci
„Volné Myšlenky.“ — Po vyřízení pozdravů Jed
notlivých stren přihlánili ae o slovo tři řečníci
z naší strany a sice Iog. St. Jan Pírko, člen Čes.
L'gy Akad., jenž, ač dosud mlád, odvážil se přece
vystoupiti a velice páduě zkritisoval jednání pp
voloomyšlenkářů, již m'uvili o všem, jen ne o tom,
o čem se mluviti mělo, a velice bystře dodal, že
kdyby dr. Burian ničeho do „Čecha“ ze dne 19
května nenapsal, že by se sni schůze nemohla
konati. Tím číslem se totiš pánové stále obáněli.
Po Iog. St. Pirkovi promlovil p. Švec-Blanický,
jenž mimo jiné pravil: „Jedná-li se vám o to, že
úr. Borian je neschopen kzastávání úfada a chce
te-li tem míti někoho jiného, o němž sl myslíte,
Že jej bude zastávati lépe, i třeba voloomyšlen
káře, vydejte příslušnou resoluci a já bada první,
jenž pro ni budu blasovati.“ — Ovšem volnomy
šlenkáři ani nemakli; koma by pak nadávali? Na
konec odpověděl p. Apeltovi p. Roudnický, hlavně
Co Se týče onoho zkoušení katechetů. Dle pana
profeasoru měli by katecheta zkouŘeti asiklassičtí
filologové. Jak jest to však s rabíny a pastory?
Proč o těch nic? Na vývody našich řečníky Do
měl nikdo chuti odpověděti a proto p. předseda zo
doslovu, jemuž pro rozechvění volných myš'enkáců
a troufalosti klerikálů neby!o rozaměti, schůzi u
končil. — Učast byla ubohá! Po odečtení nás a
„absolventů“ pokračovací školy zbylo tolik intel
Vgentů, že by je na pratech spočítal.

K jakým kulturním důsledkům
spějeme?

Ferrerovské barbarství, jež bylo pácháno
v Barceloně, nadcbnulo k podobným „kulturním“
Činům celé masay obmezených fanatiků. Barcelona,
velebená v českých volnomyšlenkářakých listech,
působšla tak přitažlivé jako čtení krváků a detek
tivních románů na zarputilé chlapce. Proto není
divu, že právě po okázalých oslavách pustošitelů
Barcelony vybíjí se nyní protikatolický vztek Častěji.

V noci mezi nedělí avatodušní a pondělím
několik aoc. demokratů s Klokočova a Vesky (u
Příbora) těžkými kladivy rosmlátili dva vysoké
kamenné kříže. Urazili obě příčná ramena na
obou křížích; Kristovu tvář, blavu a ruce rozbili
zcela a na drahém kříži u Hukvaldské cesty i tělo
a noby. Mlátili i do mohutného podatavce, na němž
jsou vytesány postavy Panny Marie, av. Václava a
Jiných světců. To nebylo dílo okamžitého zlobného
vzplanutí, které v nasledujícím okamšika chladne,
protože ta hunská práce vyžadovala veliké námahy,
tak že všecko bylo předem ďábelsky pilaš rozvá
ženo. Zločinci třískali statečně i do schodků, ve
doncích ke kříži, snažíce se je rozmlátiti. Jako
pachatelé už byli zatčeni Valentin Kutáč, ženatý
(!) dělník z Vesky, Vine. Kutáč, dělník z Vesky
a pak Krumphole— horliví přívrženci 800. demo
kracie, nadšení pro prácí pověstného přítele Ma
charova Judy.

Již předtím v moravských Lechoticích ze
směšňovali v hospodě agrárníci, vychovaní „proti
klerikálně“ „Moravakým Venkovem“ Křížovou cestu.
Když zpráva o té sarovosti pronikla vširší veřej
nost, agrární tisk ge mrzutě ošíval a uvedl ihned
včionost avoji rafinovanou fantasii, aby ten hnusný
čin nějak zamazal. Poněvadé však přece o Šikov
nou, hodně chytrou lež v tom případě byla nouze,
vytisklo Be na rychlo aspoň balamucení, že prý
hlavním původcem toho sprostáctví byl Jogef Slo
váček zLechotic, který má syna knězem. Leč tato
hloupá lež se odrazila bned jako míč od palestry.

chatelům do duše promlavil o známkách pravé
vzdělanosti, hleděl se zakonsnonti katolíkům do
lýtka zákeřně s jiné strany. Týž „Mor. Venkov“
totiž „na opravenou“ obvinil jako původce bez
božné komedie Františka Slováčka, který prý jest
zučivým (!! obvyklý elegantní titul pronášený od
pokrokářů) atoupencem strany „klerikální“. Leč
agrární lhář si touhle břitvou pořezal všecky praty.
Blováček totiž je stařík, který rád vesele popíjel
s agrárníky, 8 nimiž už mnohokráte dříve v roz
jařeném stavu prováděl komedie. Toho Slováčka
agrárníci svlékli, jeho žertem bičovali a korunovali.

Sami tedy dělali biice, Teď jest„jenom otázka,kdo jest horší: zda ti suroví nezbedníci či agrární

list, který n takové snrovosti rád svými širokýmizády přikryl.
„Volná Myšlenka“ sjemňuje povahu i jiným

spůsobem až radost. Dne 20. t. m. konali volní
myllenkáři sohůzi v Praze na Žofině, která měla
za účel počerniti hodně preláta dra Buriana, Ten
tokráte někteří katolíci nemičeli, ale postavili se
statečně na obranu církve, třebaže už předem vě
děli, jak fanatikové jejich slova „nestranuěrosváší
a posoudí.“ Našincům Pírkovi, Blanickému a Roud

nickému bylo sice uděleno slovo. Loač klyž tito
obranná slova pronášali, ozývali se ze ehromáldéní
volnomyšleakářských chlapoů a židů hustě tyto
výkřiky: „Klerikální štěňata — pakáž — hovada
— Drozďáci (11) — římětí oslovél — Kde máte rů
ženeo? — Máte papeže v kapse? — Idioti! —
Kolik půllitrů vám za to zaplatil prolát Burian?
(Patrně židovští námezdníci nedovedou si předsta
viti, že by někdo jiný udělal něco zdarma; sami
jsoo zvyklí na dobré diety). — Uákrtit ta bandu!
— Pustili je ze psí boudy.“ — Pražský „Čech“
k tomu dolává, že jiné výkřiky jestě Sťavnatější
není možno ani otiskaouti. Volnomyšlenkářské zfa
natisované ženy pištěly, kterýsi pastor nabádal
k horlivosti, řvalo se statečné dole i na galerii,
odkadž vyplazovány jazyky. Tak tedy zušlechtila,
vadělala — škola volného myšlení! Hotový to
návrat k barbaratví, jaký se už jevil za disputace
kněží a volnými mysliteli na pražském gjezdu; Co
naši řečníci tenkrát důstojně hájili existenci Baží,
odpovídali volní myslitelé aprostými úszlebky, židé,
židovky a židovská pacholata ječeli, jako by je
byl na vidlčky bral. — Acatonský „Čus“ odbývá
naše řečníky žotínská úšklebkem tóž, strkaje do
nejhlabší přibrádky pod zámek všecka svou upřím
nost vůči volnomyšlenkářským ulíčaíkům [sraelity
sj ten „přímočárně myslící a píšící“ orgán masa
rykovský rozhněvat nesmí. Ejhle, jak svobodomy
slad se chová volnomyšlenkátský regiment, který
má ve svém programu (asp. na papíře) beslo,
že každému má býti dovolen svobodný projev i
v ohledu náboženském. Ale jak jigak mobou jed
nati velicí chvalořečníci Ferrerovců a Machara,
který prohlásil, že katolíci mají býti postavení
mimo všecky zákony jako škodná zvěét? Pravé
kreva pravá snaha v nostřežené chvíli přej všecka
velikou přetvářku snadno Be prozradí.

V přístavním městě Uherské korany Rjece
(Fiume) zedaářství se velice rozšifuje hlavně vli
vem židů, jichž počet tam velice roste. (V rakou
ské části naší Fíšs zednářské lože nejsou dovoleny
a proto si zde zedaáři dávají jinéno volných my
slitelů). Před 40 lety bylo ve Rjece sutva 70 židů,
před 10 lety již 1172, dnes pak již na tři tisíce;
tadíž v 10 Jetech počet židovatva se tam skoro
ztrojnásobil, kdežto počet ostatního obyvatelstva
ge sotva zdvojnásobil. (Rjeka má na 50.000 oby
vatel). R 1900 byla tam založena zednářská lože
„Sirias“, která má dvě třetiny členů židovských.
Y poslední době zedaáti již pocítili takovou allu,
že se tam usnesli ne rozlace ofrikve od státu. Ka
toliotvo na tu provokaci neodpovědělo příslušnou
obranou; zůstalo klidno, takže následky té poho
dinosti ae objerily hned. Čím kde více katolíci
zednářům ustupují, tím většíbo nási Í od nich za
koušejí. Volnomyšlenkářský Moloch nespokojí se
sebo větším výpalným, neustane křičet po nové a
nové potravě pro svůj nenagytný jícen, pokud ka
toliky i B jejich osobou zcela nendáví. Dne 21.
£. m. přinesly „Nár. Listy“ tuto zprávu:

Jak sděluje „Magyar Tudosito“ z Rěky, u
dály so v tamním ferním kostele o svatodušních
avátcích velké protiklerikální demonstrace. V ko
stele bylo ubromážděno asi 3200 dětí, které měl
biskup Bačič biřmovati. Do kostela vnikli však
sociální demokraté, kteří přerašili obřad voláním:
„Pryč 8 církví! Pryč s kněčími 1“ Mezi biřmovanci
bastala panika a vznikla nebezpečná tlačenice,
v níž bylo několik osob zraněno, Jednomu dítěti
byla zlomena raka, jiné bylo pošlapáno. Biskup
byl zatlačen k oltáři a tam omdlel. Biřmování
musilo býti odloženo.“

Tak tedy praktikují rudí slohové zednářů
své farizejsky předstírané heslo: „Náboženství jest
věcí soukromon,“ Jest nějakým klerikalismem při
jímání avátosti? Naši protivníci nemají ještě nad
námi té moci, po jaké touží a již obmezují naši
náboženskou avobodu způsobem přímo barbarským,
tak že katolík není před nimi ani v kostele bez
pečen. Co badoa dělati tací lidé, až jim bude
dána ještě větší moe? U nás volní myslitelé zatím
činí, co se dá. Mají plná ústa svobody, říkají, že
bojují proti klerikalismu, ale v době biřmování
v naší diecósí rozhazovali tisice letáků proti té
avátosti a 8 fanatismem nejprudším snažili se ka
tolíky od ní odvrátiti. Lípali v noci i na domy
katolíků problášení, že majitelé si nepřeji státi se
kmotry při biřmování, tek že prováděn tím způ
sobem kriminální podvod.

Kam při takovém zarputilém běsnění nových
„kultarníků“ dospějeme, až ae řady jejich ještě
rozmnoží? Pod lesklým štítem pokroku šíří se ú
šasně barbarství, které dusí idealismus vůbec a
snačí se strhnouti Široké vratvy lidové k temnému
vandalismu. Jestliže v osvícené Praze katolickému
pokojnému průvodu volní myslitelé do očí plivali
8 sa bím jako zvířata mečeli, čím se liší jejich
snahy od cíle barcelonských Ferrerovoů?

Rozšiřujte;098



Hospodářská hlídka.
Osazování hospodářskéhodělaletra

(vnitřní kolomisace) jest nejdčinnějším em
ro jeho udržení a dop'ňování. Seděti na vlastní

udě a bydlet pod vlastní střechou jest ideálem
každého venkovana. Neni-lj mu tato možnost dána,
zůstane doma cizincem, kterého otčina bez domova
nepoutá a leocos k města vábí. Živnosti dělnické,
které podle povahy věci a svého účelu k úplné
výživě rodiny stačití nemohou, sluší ovšem zaklá

dati jenom tam, kde jes dostatek stálejší práce.U nás měls by apolnúčinkovati snaha ndržet a
oživit domácí lid přiměřeně na jeho národní pro
apěch doma, aby nemusel do cizích alužeb. PH
dělnické kolonissci nemusí se právě jednati o roz
parcelování statků a velkostatků, ale i o odprodej
vzdálenějších polí atd,

Óvocnářství v Tyrolsku. V Tyrolsku
obnáší průměrná sklizeň ovoce 842 vagonů, kdežto
v Čecbách 9743, 12kráte více. Zajímavé jest srov
nání cen ovoce českého a tyrolského na trbu ber
linském. V září 1909 platilo se ma60 kg českých
ablek 4—16 marek, tyrolských 15—55 marek,
rušek českých 5—14, hrušek tyrol. 20—40 marek.

Ovoce tyrolské jest tedy na trbu borlínském tři
kráte cennější než naše české přesto, že máme
lacinější dovoz do Němec. Příčinunízké ceny
našeho ovoce třeba hledati v tom, še nemáme
řádnou úpravu obchodní s če pěstíme velký počet
druhů bescenných. Stromům věnuje se v Tyrolsku
co největší péče, strom obrývá se kolem tak da
leko, kam eabá koruna a hnojí tak, še celé to
kolo vypadá jako složený kompost. Každý druhý
rok bnojí se mrvou živočišnou, mezi tím umělými;
stromy 56 Čistí, v zimě pomocí karbolinca se mechu
a bmyzu zbavují, v létě pak proti plísní listu a
plodu skalicí postřikojí. Pak belze se diviti slo
vům tamějších lidí, že úrodu ovoce řídí si bno
jením a prací sami. Čiňme tak jako v Tyrolsku
činí, pak jistě výnos náš z ovoenictví pe akolikero
násobí. I obchodní úpravě v Tyrolsku věnují
velkou péči. Na trhu netrpí prodavačky na ovoci
ani prášku, zvláště ne nějaké obmatávání ovoce;
kdo co vezme jednou do raky, musí si již pone
chati. Ani prodavačka sama nebéře ovoce holou
rukou, nýbrž do listu, ne kterómě, neb při větším
počtu na papírovém, zeleně zdobeném talířku vám
je podává, V krajinách tyrolských jest ovoonaření
hlavní výrobou zemědělskou, kdežto u nás v Čechách
jest poubým odvětvím rozsáblé hospodářské výroby.

Význam polmího hospodářství jeví
se v číslech nejlépe. V Německu r. 1906 bylo
zjištěno, že cena zemědělských výrobků chlebových
obvášňela tam 2263 mil. marek; zemáky 875 mil.
marek; cukr 481 mil. marek; mléšné výrobky
2642 mil. marek. Naproti tomu oceněna těžba
uhlí na 1417 mil. marek; výrobky průmyslu hut
ního 264 ml. marek; příjem všech železnic roku
1905 obnášel 2487 mil. marek. Z toho patrno,že
i v Německu, kde průmysl dosáhl vysokého stupně
rozvoje, zemědělství dosud je sákladem všeho ná
rodního hospodářství.

Kráva lépe deji, když do píce obryklé
řidáme trochu sladového květu, sáboje či po

rutin palmových nebo kokosových, oršetn uepo
rujenýc , a chlév řádně větráme, aniž by povstalpřůvan.

Lehké madmutí dobytka pomine,
když se do píce přidají tři přebršle jemně tluče
ného ublí dřevěného na jednu dávku krmnou.

Hraboše vypudíme, kdyždo norudáme
kousek karbidu s vohod pak blinou 8e ucpe. Z kar
bidu unikející plyn braboše vypudí.

Pokrokářskýpatriarcha agrarismu
© agrárniejch. Alfons Šťastný,hlavní původce
agrární strany, otiskuje ve svých „Selských No
vinéch“ nářek na despotismus s člendrián kollegů,
kteří vedou stranu agrární; žalobné řádky praví,
že vedení strany překáží poslancům, kteří chtějí
přacovati; resoluce od voličů ae klubu nedodá
vají, v klubu dělá se rozdíl mezi poslanci oblíbe
nými a neoblíbenými. Na to stěžoval si bývalý
posl. Bergmann, na to stěžují si i jiní, „Takové
jednání“, píše redakce „Sel. Nov.“, „nelse nazvati
jinak, nežli politickým lumpáctvím. Sami nie ne
dělat, nežli rozličnými intrikami politickými si
hledět zabespočit dobré příjmy, přátele a stvůry
své v hrabivosti jejich podporovat a poetivé lidi
hledět vypíchnout, aby na příště se již o mandáty
peucházeli, a místa jejich byla zadána atvůrám
takovýchto předáků, to je jednání, pro které není
ani slova. A tací lidé mají v naší straně vládu!
Potom ať Be nikdo nediví, že to s námi, rolníky,
vypadá tak, jak to vypadá dnes. Při té hanebnosti
to jinak býti nemůže. Obracíme se k předsed
pictvu klubu, aby takovémuto etavo učinilo jednou
jiš přítržš.“ — Co by dělali agrárníci, kdyby slova
tolik přísná s drsná pronesl katolický zemědělec?
Paí hlavu by na něho strčili. „Strana venkova“
pronásleduje katolické sedláky bůř než sociální
demokraty A pak prý obce prospěti rolníkům
všechněm! Inu — přebarvení mladočeští liberálové
a masarykovci.

Nová úprava nucené dražby cel
ských usedlosti. Ministeratro spravedlnosti
sesnalo, še pří nucené dražbě selských usedlostí
nastává někdy potřeba, aby upuštěno bylo od pro

deje celé usedlosti a aby prodány byly jenom ur
čité pozemky mobo určitá skupinz pozemků. Meohé
soudy odchylují se od pravidla s tobo důvodu,
aby zachována byla hospodářské oxistosce dluč
níkova, aby dále bylo docíleno vyššího výnosu a
konečně aby uspokojen byl věřitel i v tom pří
padě, když by se nenašel kupecsa celou usedlost.
Na základě těchto zkušeností vydalo mlolsteratvo
spravedlnosti výnos, kterým se npravuje dražba
selských usedlostí. Nucené dražba jednotlivých
částí selských usedlostí připouští se pod toa pod
mínkon, že so jí nezmičí existující jednotka hoep)
dářská, ku př. uzavřený selský statek. Ze selské
usedlosti mobou býti jednotlivě v nucené dražbě
prodány jenom ony části, bez kterých může se na
usedlosti pořád ještě racionálně bospodařiti. I tam,
kde pozemky netroří hospodářskoujednotku, má o
postopu dražby rozhodovati zřetel na budoaci ho
apodaření dlužníkovo.

Hol domácí je nebezpečný škůdce všech
vlačných látek a kožešin. Jakmile ce někdo za
halsdí, zničí povlaky, oděv zimní na léto uložený,
peří, kožichy atd. Tomuvšemu lze předejíti, kdyš
na vhodném místě zavěsíme v místnosti láhvici
širokého hrdla, do níž nalejeme terpentýnu. Výpar
terpentýnu škůdce vypudí.

Záložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4*/,až 4/,*/, dlo výpovědí.
Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Školský obzor.
Půl millionu ma katel. uěltelský

ústav v Praze-Bubeměl. Farnísbírkana sbě.
racílisty : Farnost v Rozstání 2 6 K. Farnost chlen
ská dvakrát po 25 K. Praseboý průvod farnosti
podřipských u Roudaice 40-95 K. Výtěšky ze sábav,
divadel, přednášek, schůzí a p. organisacs katol,
lidu na Hradčanech 60.10 K. Jedaota katol. to
varyšů v Chrudimi 6 K. Sdružení křest. zemé
dělců 3-28 K. Dary jednotlivců: Megr. J. Kovář,
kanovník atd. v Litoměřicích 100 K, N. N., ředi
tel měšťanské školy 1500 K. Půjčky: Vdp. Al.
Kašpárek, k. ar.
Brodě půjčil 1000 K na 4*/, do 31. pros. 1911,
p. J. Doležal atrážoík tratí v Uhersku půjšil 100
K na 99/, do 15 května 1919. Všem co nejst
dečněji děkujeme a voláme: „Zaplat Bůb I“ Skoro
před rokem bylo rozesláno na farní úřady na 6900
aběracích listů k lidové sbírce a z těch leší joště
asi 5000 na farách neupotřebeno. Prosíme proto
co nejuctivěji a co nejenažněji o jích upotřebení.
Vždyť se jedná jen o haléřovou shírku. Vše, oč
bude k vysvětlení a ulohčení sbírky žádáno, za
šlome, jako: tiskopisy, obrazy, obrásky, dopienice,
medajle, sošky, kolky a fotografie. Vše k diepo
elcl jako odměna a pomůcka ku sbírce. Adresta:
První ústav ku vzdělání katol. učitelů. (Sekretariát
spolku) Praba-Bubeneč.

Její cís. a král. Výsost pami arel
vévodkyněMarie Annnnciata v českém

čším dívčím sr=nestu kongregaceSkelských soster ř.sv. Fr. ma Král.Vi
mohradoch. Vrácného enání dostalo se
tomuto ústavu, Její cís. a král. Výsost jakožto
protektorka Podpůrného spolku pro č.ské vyšší
dívčí gymnasium zavítala sem v pátek o 3. bod.
odpoledne v průvodu svého nejvyššího hofmistra
J. Exoel]. pana Jana hraběte Nostitze a nejvyšší
hofmistryně J. Exe. pí. hraběnky Bugnoy-Cappy.

Průčelí budovy gymnasijní pl vkusně vyzdobenoprapory v říšských a českých barvách a bohatou
dekorací květinovou, ješ tvořila slavobránu. Nad
schodištěm vítal vzácné hosty nápis „salve“ v bo
haté dekoraci květinové. Ve vestibulu uvítal Její
cís. akrál. Výsost J.M. nejd. pau opat strahovský
Method Zavoral, praesideníka apolku J. O. paní
Markéta hraběnka Clam-Martioicová, představená
ústavu 9. M. Xav. Firgottová s celým konventem
a ředitel ústavu Dr. Alois Herout. J. M. nejdp,
opat M. Zavoral vzdel uctivé díky za vysoké vy
snamienání, jehož se ústavu osobní Nejvyšší ná
vštěvon dostalo a poukázal na jebo výzasm. Vy
slovil přesvědčení, že pod protektorátem Nejjas
oější paní arcivévodkyně úatav, jeně již dnes se
může vykázati výsledky stkvělými, i v budoucnosti
za vedení tak vzorného a obětovné práce sbora
professorakého bade rozkvétati čím dále tím utě
šeněji. Její cís. a král. Výsost ráčila odvětiti, že
sradosti přijala protektorát ústavu tak důležitého
a že těší se na bližší pozoáuí tohoto učiliště.
Byvší uvedena do přijímacího salonu dala si Její
ols. a král. Výsost předetaviti jednotlivé dámy vý
bora podpůrného spolku. Předataveny byly: slé.
Zdeňka Braunerová, akademická malířka, pí. Em.
Čechová z Czechenherzů, slč. Mary šl. z Daubků,
slě. Matylda Hrubíková, odb. učitelka, pí.Marietta
Lensová, chot primáře nemoc. a polic. lékaře, J.J.
Zdenka princezna Lobkovicová, alč. J. Lorenzová,
slč. M. Kalašová,slč. Zd. Kalašová, pí.T. Machová,

choť c. k. prof., pl. Fr. Mafrová, cho vrch. rady
sem. soudu, pí. Jos. Novotná, choť dvor. „ pí.
B. Pražáková, choť e. k. pošt. tajemníka, . pí.
Marianne sRi arů, ros. hrabčaka Nostitzová,
pí. M. Švoršíková, choť c. k okres. soudce, J. 0.
Terezie br. Tbunová-Tbunová, pí. Lotty Trakalová
Khoilová, choť c.k.univ. professora, řed. Strakovy
akademie, slč. Olga Urbánková, slč. A. Valterová,
pl. M. Vrtalová, choť c. k. professora a pí Jobama
Vyšínová, choť dv. rady. Její cís. a král. Výsost
ráčila « každou jednotlivou dámou co nejmilo stívěji
promlouvati. Roračt poctění byli milostivým oslo
vením tito pánové výboru: Václav Brož, majitel
doma a měntský radní král. bl. města Praby, P.
Raymund Hamel, ř. Praet., op. sekretář, okresní
Školní inapektor. P. Martia Koomích,kaíž .-arcib.
notář, c. k. professor, p. JUDr. Jar. Maýr, ©. k.
vrh. rada sem. soudu, P. Václ. Můller, c. k. prof.,
JUDr. Al. P.ažák, c. k. pošt. tajemoík, JUC. Jos.
Šiodler, úředaík Hyp. banky, p. K. Svoboda, maj.
domu a P. Jas. Šprongl, c. k. professor. Poté dr.
Alois Herout oslovil Její cís. a král. Výsost delší

řečí, načež Její Výsost dala si představiti a vznamenala delším oslovením tyto členy aboru : P.
Aut Benda, katechsta, prof. Váci.Bendu, dr. Jos.
Bílka, prof. Jos. Drábka, prof. Fr. Dvořáka, prof.
Fr. Jizbu, alč. Ad. Holakovskou, prof. Jana Kozáka,
prof. Bed. Macha, dr. Jana Měšťana, čkol. radu
prof. E. Mitiovského, elč. M. Monardovou, Šk. radu
prof. Jana Plakače, prof. Blažeje Prasíka, prof. K.
Šikýře, aló. A. Šourkovou, dr. Ot. Vodrážku, prof.
Jana Vrtala © gymnas. katechetu dr. Jana Zíma
O. 8. B. Poté prohlížela Její ols. a král. Výsost
celý ústav. Ve tř. JII. byla uvítána hymnou, načež
dákyně Bož. Pražáková a Josefa Kristová podaly
akvostnou kytici. V karsu vychovatelek přednesla
francouzskou báseň slč. M Šoarková. VI. třídě
vyslechla Její cís. a králov. Výsost interesssatní
skoušku z jasyka latigskébo. VeII tř. předaesla
českou báseň Marie Šístkova, v tř. IV. recitovale
báseň Věnceslava Zimová a v tř. V.sborově před.
neseny partie latinské s Ovridia a řecké s Homera.
V I ročalku obobodní Školy uvítána Její c. s k.
Výsnet deklamací německou posl. K. Hůrkové, a
v JI. roč. spěrem. Poal. E. Somanská a M. Helli
chová poděkovaly Její c. a k. Výsosti jménem
žactva a podaly krásnou kytici. Poté navátívile
Její c. a k. Výsost gymnasijeí kapli velmi vkusně
vysdobenou a vykonala adoraci sa dojemného cho
rálu, řízeného S. M. Ladovikoa Kilbovou. Nato za
psala se Její ola. a král. Výsost v pamětní knihu
ústavu. Přijavší ješté jednou activé poděkování za

jjevenou neobyčejnou blahoskionnoat, vyslovila
ejí c. a k. Výsost své nejvyšší plné uznání 8 ří

zením celého očiliště i nad překrásnými výsledky

dactvaa ujistivšíi P spolekj celýústavsvou nejvyšší ochranou a podporou,opustila ústav
po návštěvě pět čtvrtí hod. trvající za volání „slávy“
obscenstva hojně před ústavem se shromášdivšího.

Situace královéhradeckého ústavu
hlachončmých „Radolfina“. [ tomutoústavu
odepřena pro sbědovanost semských financí zemská
podpora na školní rok následující. Proto příště do
prvého ročalku buď se nebudou přijímati žáci

vůbec anebo jen měkteříti, sa něž by pepalplaý plat. Naskytá se tu otázka, zda jest bůře,
je-li trapně postišens zemskou krisí některá mě
Šťanská škola či humanitní ústev pro bluchonémé.
Jedná se zde o děti, které přes nejlepší vóli jinde
nejpotřebnějšího vzdělání nedosábnoa, které bývají
v obcích často předmětem cynismu, pokud si ne
osvojí jistou kulturu. Jaou to tvorové, kteří teprve
v „Radolfleu“ se cítí mezi sobě rovnými „doma“,
kteří teprve sde mají příležitostrosvinouti zdárně
své schopnosti. Jicá mládež může si nalésti přes
nepřízeň tohoto roku mnoho cest k potřebnému
vzdělání. Ale co plateo! Finaoční krise rospro
stírá své tmavé peruti nad školstvím vůbeo. Dou
fejme v lepší časy! U

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Dr. Al.

Kadrnovský: Spíritismus. Vzdělavací knihovny ka
tolické av. 46., seš. 7. za BOb. —Velegradskij Vešt
nik. Časopis k sjednocení všeho Slovamstva v 0
bledu náboženském. Koč. 1., čís. 4. Roč. předpi.
1:60 K. — Křesťanská Škola. Časopis pro šíření
idel nábožen. v českém školství. Řídí V. Špaček.
Roč. 9., sešit 5. S přílohami: „Obrana“ pravdy
křest. ve veřejném životě a „Rodlané vychování“
Vychází měsíčně za roč, předplstné 7 K. Příloha
„Bodioné vychování“ vychází samostatně redakcí
J. Šauera (roč. 9., čís. 5.) jednou sa měsíc za 2
K ročně.— Srdce naše podle srdce Panny Marie.
Májová kázaní, Napsal Ant. Thein. Homíletické
kolhovny — již pořádá F. Vasěk — sv. 14., sešit
1.—4. po 50 hal.

Z nakladatelství J. R Vilímka v Praze.
Vilimkových místopisných map zemí koruny české
seš. 6.: Roadnice—Mělník a seš. 7.: Louny—Te
rezin. Sešit za 60 hal. Mapy jsou velmi účelné.
—AL Jirásek: Staré povásti české. Beš, 1. a 2.
po 25 bal. Pěkné ilustrace činí tuto knihu svlášť
milou. — Spisy ruského A. P. Čechova. Bel. 1:
Povídka neznámého člověka. Sešit za 20 hal. —

( G. Smetana a F. Proobáska.
Roč. 39., čís. 16. a 16. Vychází dvakrát měsíčně



"se reč. předpl. 24C K. — F. Vevur: Besdýmný
sprach. Vilímkovy bamoristické knihovny řada III.,
seš. 21. a23. po80 hal.

Melicharáv výkvět světovýchliteratur,
vydávacý nakl. Bob. Melichara v HradciKrálové,
přináší ve svém II. av. „Knibu o bratřičkovi“ od
G. af Geijerstama v překledu K. Vetters. — Sv.

du.přist A. T. Griller-Coucha: Sbakeepearovy
ráBece i Jiné povídky. Přeložit J. David. Sešit2 .

Časepis katol. duchovenstva. 5 přílohou
věnovanou theologické literatuře národu slovan

ských. Pořádají dr. F. Kryštáfek, dr. J. Tumpach,
"dr. A. Podlaha. Roč. 51., seš, 3. Nákladem kníž.
„arcib. knibtiskérny v Proze.

Tělověda, zdravověda a lékařekýrádce.
Se 48 obrásky. Napsal dr. F. Mašík, obvod. lékař
v Hrněkách u Brna. Cona 5-40 K. Kniba podává
lidu povčení, jak vyrarovati se nemoci a rodiče
nančiti, jak mají svým dětem dáti adravý základ.
Na 800 stránkách podává se ta bojného poučení.
Nákladem knihkupectví K. Antoše v Kyjově na
Moravě.

Život Panny Marie v obrazech. Promluvy
k májové pobožnosti. Napsal J. Mottl. Za 1:80 K.
„Knihovny „Kazatele“ čís. 31. Nákladem R. Prom
bergra v Olomonoi.

Květy lásky. Lido
zájmům křest. charity, zvl opuštěným dětem.
Roč. 6., č. 5. Řídí A. Hoffman. Administrace na
Král. Vinohradech. Roč. předpl. 240 K.

Eva. Měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu
ne zřetelem k ženské otázce. Vede a vydává B.

KoRn Prostějově. Roč. 7., čía. 5. Předpl. natok 3 K.

Růže Lurdská. Marianský měsíčník. II
sočaík, č. 1. Roč. platné 1:60 K. Majitel, vy
-davatel a red. L. Kolísek, farář v Předklášteří n
Tišnova.

měsíčník věnovaný

k dospívající mládeši upravil Jar. Kalina, o. k.
prcfeasor. Výtisk za 60 hal.

Paní revírmíkova a její Tony. Veselobra
o 4 jedn. Napsal Adolf Bogner, valešnký Ahasver.
Cene1 K. Objednávky vyhzuje F. Špůrek re,Val.
Meziříčí.

svatohostýaské. Měsíčaíklidový.
Roč.VI., č. 3. a 4, Redakce a administracena Sv.
Hostýně u Bystřice p. H. Celoroční předpl. 1 K.

Milovatí budeš .. . Povídkya črty. Na
J. Š. Baar. Kaláka o 76 stránkách velmi za

(mavá. Nákladem R. Prombergra v Olomoaci.

KONCESSOVANÁ

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ

IEL BAER, RIDE KRÁLOVÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

i! I SOUKROMÉ, DŮVĚBNÉ, ::PŮJČKY
NA HYPOTÉKY IJ ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ.

» 4/4" „ 830denní výpovědí,
» 4%" + BGOdennívýpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupaje u

da DLÁLDOU pŘOSLĚŘOVÁNÍ

mám úředně povolený

klobouků

TY NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM 1!

jsou světoznámé lihuprosté
MARŠNEROVY ŠUMIVÉ
LIMONÁDOVÉ BONBONY
(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové a
mařínkové) ku přípravě znamenitého osvěž.

lihuprost. nápoje.

jv
8 (io

Gráfova kostka
velejemná

za © haléřů

(P* 10kusůza 60hal. B

Kn čelení soutěži zavedená

Gráfovakostka 5 hal,smjemná“ za
předět daleko kašdon napodobeninu, o čemž
jedimý pokas přesvěděti

R. STEYSPAL, velkovýr. pošív.
PRAHA VIĚ..917.

Veledůstojnému
duchovenatvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
pačiti veškeré kostelní nádoby a
nášinís to: monstrance,halichy,
cibáře, nádobky, paténky,pacifikály,
svícny, lampy, telnice, kropenky
std. mé olasiní výroby, předpistm
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje vpůvodní Intencí av ohni slatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na a
kázku franko bes závaznosti koupě.
Vie 00posílá posvěcení. Práce ruční.

Skladveškovýchslatých a stříbrnýchklenotů,jako: řetězů

prašonýnakajiní ondanínění souimívonojíde se stříbra pravého
' i čínského vždy na akladě.

Staré sleto, stříbro a drahokamy bupujs za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a oleclour

Praha I. ul. Karoliny Světlé, čís 19. ».

| Koberce|JAN | Záclony|
- Všude k dostání, kde jsou plakáty s ochran. *
známkou,jié je opatřen 1 každý jedn.benben.

Roční výroba 80 millionů kusů.
LU-SIN, parfamuje dech. KLAKROMN, nej
vzácnější lahůdka nové doby. BOUOBÉES
A LA BEISE, PEPPERMINT-LOSEN

GES.
Veškeré drahy ČOKOLÁD MLÉČNÝCH,
KU VAŘENÍ I POCHOUTKOVÝCH
oral výtečné jakosti, nejlevnějinabízí
První česká akolorá společnosttováren
na orieatálské oukrorinky a čokoládu

ma Král. Vinohradech

A.
dříve

MARŠNER.
Sklady:Ferdinandova (řída (Platýs),
Václavské mám. (proti Primasům),

Vídeň VI, Theobaldgasso č. 4.

P DN6U " “ W n W M ů +“ “SESEZ 2085

RIGRTER,
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové.

| KOA

N.

ČVC VC MOCVČOICOCCK ZA A

nebe od 1.srpna.
Eventaelně se rozdělí krám na 2 krámy menší.

Nabídky firmě

KV. okuhorský, Hradec Králové,

STOUPA,
W PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. — Plášťě do doště.
Přikrývky

flanelové, se srati vel

Pokrývk
Da stoly a ltna.

Županyvkaždé velikosti. |

Deštníky. — — — Železný nábytek. |
Zbytky koberců |z E

„———————é————————

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii,

Veledůstojnému duchovenstvu

první anajotarší vdbernádíla pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
otelních nádob ze stříbra,

bronsun jiných kovů, od Dejjednoduššího do nejskvostněj
ího provedení, v každém

vsorkua ryze církevnímslohu.
Věe přesně, čistě a důkladně

uhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodativeledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Biskupskou Mllostí revido
vány.

Mešní nádoby jez v ohul
alatím sa ceny velice levné,

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ryuile, řádně a
levně vyřizojí,

Vše zasílám jen posvěcené.

zo ro „nákresy |
hotové slošíuŘukááku o

ne zašlou.

Chudělm kostelem možnosplácet bez přirážek.
SRB“ 8ta odporučenía čestných uznání po ruce. "Ji

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzároda domácímu.

SpoikémSro py alevnéprovedení



O
Doporučujeme

všech druhů cd nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné t. zv. spací, dále křesla kožená, zvlášt

umělecky provedená (bez konkareace).

Soubory
-H2424H všechdruhů a slohů. HHMatrace

pérové, dále třídílné žíněné, afrikové z dfevité vlny.

Slamníky
242444 prošívané, trvanlivé.

Rolety
patentní, samočinné, s výšivkami, rolety hladké

obyčejné,

Veškeré věci se zárukou přesně řemeslně provedené.

, , Čeny velice mírné.
Písemné objednávky se pečlivě a správně vyřídí.

Jos, Thoř, Hradec Král,
KGPI XCBDXCEDXGE XCEI X

*Jan Horák,
i soukenník
X

HH

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Welejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X663663XC63XG6XCE5

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazntelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímuj Í dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnohopochvalnýchuznánípo racea bronzová

státní medailie s výstavy v Pardabicích.
OMP*>Závod založen r. 1808. "B

:
i

69683
KEBICBDXCEI[XIXCBDKXCBDCEI

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádia, praporů. příkrovů, koberců as
ovového máčiní ve výrobnách [nejstaršího|

závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele;

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Kněžské kolárky a náprsenky!

Klatovské prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravat — Deštníky — Kape:
níky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní hřebenové soupravy a jehlice
do účesů tarbanových a pod. zboží na

bízí modní a galanterní závod

Fejsl £ Byčiště
— Hradec Králové, Diradelní ulice. —

| Mešní vínal |
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium |
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše av.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25litrůvýše:Lissánská,uherskáarakouská
vínaza 1litrpo60,68,72,80,90hal.a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vípem

u W HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky,

Kdo!
chce míti dobrou a levnoukrytinu aťjnovou
neb opravenou starou, obrať se 8 důvěrou na

Jotruba
novýodbornýzávodpokrývašskýa aafaltérský

vwHradoi Král,
Čelakovského tř. 207., přízemí,

kde bude každý eoliduě obsloužen.

k a přesvědčítese,žeanita vychvalovanámý
dlasnej izvířatysemu nevyrovnaž

žJí dojakosti,lácea Úsporyv upotřebeníRAN

| Prmí český katolický zárd ve Vidal.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

„korouhví (balda
: chýnů), nebes a
'epolkových prapo
rů; na požádání
„obstarám též ko
-vovénádoby, kříže

a t.d.

strasse 5., vedle La
saritského chrámu

FOTOGRAFIE

nejlepší přiosnách nojpříznivějších dodává

'ela. král. dvorní s komorní fotograf +

J. F. LAMGHANS
um Hradec Králové, Adaibortinum.wm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

l

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
i (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) ji
| Ontr PJ Holkndiy,faráře ro Týprachtislet)
č doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

evůj osvědčený a Často vyznamenaný

i výrobní závod
Avšech kostelních paramentů, ji

praporů a kovového náčiní. |
Cenníky, vzorky i roucha hotována ukázka ;

se ma požádání íranko zašlou.
IITIIIUUTLETII 1
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Osobní. Pan Ant. Lepis, adjenkt
-v Hredci Král. II., jmenován +Pres

Dva Japomel v těchto dnech prodávali
- "WBradel Kr -různé mesší omělecké výrobky a

ečieili znamenitý obchod.
MHanifestační schůzi mládeže pořádá

sdruženíčeskémládeže křest sociální dee 5 t
m. o půl 2. hod. odpol. v Blešně vhostinci p.
"Huška v „Barákn.“ *

Studenec m Horek. Dne 26. květnaza
velice četné účasti přednášel unás dp. Sahola
o tom, že náboženetví, které řídí veřejná kroky
člověka, nemůže býti věcí soukromou, ale že jest
věcí nejreřejnější! Nadšený souhlas byl mu od
měnou. Pak ještě po skončení přednášky v de
batě rozmlouváno o tom, jak Karel IV. uplatňo
val své náboženské přesvědčení v obledu národ
ním a hospodářském.

Hádanka. Dnen 22. května za 50 kg
hrabé váhy mouky přeničné pldií- ne 1090 K až
19 10 K. — Robifk váží 86 ge. Kolik jich nyní
dostaneme za dvacetihaléř? Anebo — jak se objem
Jejich změní?

Vyhláška. Za příčinou přestavby dřevě
ného mostu top. 8. 93 (Valach zvaného) v kr 06'6
Litomyšl- Jičín-Rumburskéříšskésilnicemezi
Hradcem Králové a Novým Hradcem bade jízda
i chůze po tomto mostě ode due G až včetně do
10 /VI. 1910 zcela uzavřena. V doběté nechť od

povozy. jezdci a silostroje od Nových Holic
ku Hradci Králové jedoucí na okresní silnici, jež
vede z Bejště do Třebechovic, kdež vyjedou opět
na silnici říšskou, na níž pokračovati mohou v jízdě
do Hradce Králové. Na tutéž cestu odkazují se
povory, jezdci a oilostroje ve směru opačném je
doucí. Pěší obecenstvo. může upotřebiti stezky od
bočující od říšské silnice blíže prozatímního mostu
přes řeku Orlici v Hradci Králové a vedoucí
k Novému Hradci. O tom se dává s tím podo
tbautím věděti, fe na místech, kde vosba odbočiti
má, jakož i tam, kde k očbočení vcaby dílců ros
ličných siloic se upotřebí, po čas přestavby mostu
postaveny budou bíle natřené tabulky na dřevě
ných stojanech neb na zdí připsvněné. Na těchto
tabulkách bude eměr odboční šípem a přiměřeným
nápisem nasoačen. Dále vyvěsí se na místech, kde
vozba odbočiti mé, na obyčejné, dřevěné tabulce
tato vyhláška.

Černilov. Vidp. farář Filip Konečnývzpo
mněl dne 29. května, jsk jiš oztámeno, konečně
1na nás. Přednášel o sociálně-kuitarní činnosti

jay, na pros dastna- ppsobemp
asaým po 8, Gboori učení církve a tické jeho provádění. Účastníci, velmi četně za
stoupení, 8 živým zájmem vidp. řečníka poslouchali,
odměnili jej srdečným potleskem a posíleni ve
svém katolickém přesvědčení, projevili přání, ješ
vldp. předseda i tlumočil, aby p. řečník opětaě
'k nám savítal Těšíme se! — Večerpři májové
„pobožnosti uvolil se obětavý vdp. farář kázati.

rásně promlouval ma alova: „Panno přečistá,
"oroduj sa pds!“ Báb Vás pomiluj v prácima vinici
Páně! — Národaí slavnost se na 19.
-června.

Třebechovice. Ač s pokrokáři poslední
lovo domluveno mení, přece poslední povídání
„Ratibora“ sbaveje nás povinnosti, na tento vý
„pad odpověděti, Dopis tento v „Ratibora“ je po
vídání páté přes deváté, tak že tomu rozumí jen
: é a komu oni smysl tobo článku vyjevili.

ovšem na takovou úroveň šurnalistickou ne
sestoupíme, to pozecháme ;dopisovatelům „Ratibo
ra“, by takovýmto způsobem barili pokrokářské

O — hlavně na korau. Vážní lidé odsoudí
istě dětinské ty výpady.

Ještě něce uNochamiede Dobřenic.

Na dě uveřejněnéchci také já něčímnavázati. emaohopodobného,00nástížía
dusí. Uvás v Dobřenicích spokojujete se chrástem
a řísky. Z toho jest viděti, še jste velicí zpáteč

U nás jsou jinší chlapíci. Zde někteří jiš
docela soudí, že i ten „brách a kroupy jsou trochu
hloupy.“ Zde už musl býti buchty a k tomu notný
kus pečeně, Jeden soused unás Hkal: „Jakojeden

Ě

pán na nebi, tak jeden pán BAzemi“, pro
tože my ostatní neplatíme nic. Vůichníjeme ve
liká nula. Rorum jediného pána řídí osudy subo
ženého okresu. Vposledním čase šíří ae tu jakési
souchotiny, čili vysýchání. Vysýchá nám až ná

De ě“ c ayněji oiním d da. Nejhůře1 a veliké deště postiženo
souchotinami strojové družstvo ma mlácení. Nic

Beprospělo, že máme zastání, že 8o mazaly strojesabvenčním olejem. Inu, agrární moudrost a ob

zvláštní odborná znalost vyvolených! — Našipe
rouhve,pořízenépocdvýmí8 sbokojoí máky,' po = .
Leč zatoběhají níza všel laými
fangličkani,jenKb ERoojubošt S hl ní

plati na pres rytířský řád moderaího pokroku.
dyby tak staří mistři vatali, spráskli by race nad

ARADv ča u n. Ň s.
sa rok sejdou. Vdrahýchspolcíchmámejich as

<

1řeawidvacet, kde však jest jejicu působnost?
však se ta dělá statečné politika ©Kde jest

nějaké mazání, tam se hned blásí plao lidío práci.
Ovšem nejvíce maleme do sebe sami. Při jedné
schůsí srasil ee v řečnickém torneji bratr národní

toval a decbu zase nabral. My, kteří jume při tom
nelítostném boji dělali publikam, měli jsme z té
kultaral vyspělosti velikou švandu, když ti řečníci
rostřásali nepěkné kousky svých atran. Ti by tuze
krásně český národ apesili! Opravdu dady veliké,
ale dechu příliš málo. „Jak to asi bude. vyblížeti
u vás + Dobřenicích, aš ee ti pokrokoví jedoou
semelou? — A že nesnáme n nás paragrafů? Po
suďte jenom naše volby „becof. Volíme již plné
dva ro-y. A jde nám to jako na drátku Všechno
dle našehopřání.Volsyúředněsrušenya naříseny
noré. Ale my jeme to poslali výše. Tam rozhodli,
že nás k novým volbám nutiti nemohou. Protože
máme kooatituci, tedy af o.volíma! A zase u nás
odklad. Nyaí vyřízení odpočívá kdesi v dobrém
úkrytu, nelotělo-li někam af do Amsterodamu. Ne
věděli byste u vás radu, co a tím máme uadělati?
U vás totiš máte lepší spojení a Prahou, tedy
k vám oplše něco dojde. Myslili jeme, še ts
kometa u nás trochu bláta vysuší, ale s úžasem
Pozorujeme, že různé marasti jen přibylo. Kometa
se zahalila jako koketa do mihoviny a šelmička
odletěla jako by mic. Vysušila u vás bláto či
kapsy?

K depiňovací volbě do zem. sněma
ne Nove-Bydžovsku. Vostředudne95.května
konaly se porady důvěrníků a stoupenců našich
v Nov. Bydžově a v Chlumci o Cidl. Mlavili tam
pp. Hšský poslanec Václav Myslivec a rolník A
dámek. Na obvu těchto konferencích jednomyslně
bylo usneseno, aby strana naše zde postavila svého
kondidáta a kandidátem tím jednomyslně stanoveo
p. Václav Myslivec, říšský poslaneo + Praze Dou
fáme, že přátelé naši v těchto olzresioh tuto Iran
didaturu s radostí uvitejí a přičiní se, aby kan
didát náš obdržel zde co největší počet hlasů.

Heřice. Poetické, dojemné slavnostiBožího
těla obcoval tentokráte obrovský zástap věříeleb.
Překvapila především přes všecko štvaní pokro
kových listů veliká účast družiček, ale i to, že
tek veliké množetví malých děvčátek (jistě aspoň
na 400) měla na starosti pouze jedna alč.učitelka,
ač jiné léta byly všdycky čtyři slečny učitelky,
vědy totiš z těch tříd, z nichž většina šákyň za
družičky jde; to jsou zvláště žákyně z prvních a
sdrabých tříd obecných škol. Jestliže slč učitelky
dotyčných tříd nechtěly jíti na dozor kesvým žá
kyním z úcty a z láskyk Bošskéma Učiteli, pak
měly to ony elč. učitelky učiniti již z lásky ke
svým šákycím, od nichž, resp. sa jejichž učení a
výchova mají své životní existenční prostředky.
V příčině té bude třeba, vestane-li 86 náprava
jinak, bledati sekročení nadřízených škol. úřadů,
aby připomenuly zspomačalivým vychovatelskon zá
madu: „Kde jsou děti, tam má býti také učitel,
resp. učitelka !“ Drahé, čeho jame letos také ne
viděli v průvodu školní mládeže, byl její prapor,
sdobený obrazem Bohorodičky a patrona mládeže
av. Aloisja. Pátrajíce po příčině toho zvěděli jeme,
že již v lomi chlapcí měšť. školy, kteří prapor
v průvodu mládeže nosívají, dělali „opposici“, ale
na zakročení svého p. katechety prapor v loni
Ještě nesli. Letos však učinili naprostou „passivní
resistenci“; prapor, ač byl pro ně připraven, ky
tiel krásnou ozdoben, nevzali a nenesli. Kdo je
k tomu jenom navedi? Pan starosta, který ještě
v loni účastnil se „bes básně a hany“ průvodu
Božího těla, letos — nejspíše se takó nějak sa
lekl, ne snad nějaké „opposice“, jako spíše měst
ského pokrokového tajemníka a těch článků v po
krokových listech. Ale pan měšťanosta sapomíná,
že jest blavou nejen té hretky pokrokářů, ale také
hlavou těch tisíců katolíků, s nichž většina se
k svému náboženskému vysnání a přesvědčení
beze strachu blásí a hlásiti se chce. Kromětoho
všimli jsme si ještě následojících smutnějších a
trapnějších zjevů. Na tak sv. „ostrám rohu“ bylo
viděti dvojici mladých mutů, skoro ještě jinochů,
stojících v zástupu -tísnícího se ta lidu, když právě
se tady obíral průvod s Nejsvětější Svátostí k 1.
oltáři, Ač veškeren -ten sta a sta hlav čítající zá
stup aspoň uctivě obnažil aneb aklonil hlavu před
svátostným Kristem, zmíněná dvojice stála v zá
stapu tom s hlavou pyšně vypiatou, „kšírákem“
pokrytou s tak posupným posměchem v tváři a
s takuvým nenávisti a zloby plaým pohledem, že
pozorovatel pří spatření mužů těch si bezděčně
vzpomaěl na nešťastné, ubohé lidi slým duchem
posedlé a jeho vůli plnící, jak ae o nich vypra
vaje i v ov. Evangoliu. A sby ani druhé, „něžné“
pohlaví nezůstalo posadu v tomto „ultrapokroko
věm“, uctivém chování, zrovna na protějším rohu,
když se ubíral průvod Božího těla zase jiš ko 4.
oltáři, stál na rohu tom zástup dívek. (Bylo jich
ai 80). I v tomto sástupu některé nadějné
krokářky počínaly si ve svém pokrokovém rozja
ření, když šel průvod s Nejsvětějším kolem, aš
příliš „bojaře“ jako učinění botoví „diblíci“. Jest
liže uš ty dívky pokládají takovou slavnost za

překonané stanorisko“, proč jenom nezůstanou
dome? Proč bosem ta vysývavá „stafáš“? Tu
přece kašdý pozná jislivou provokaci. Trpké jest

viděti dívku sevnějíkem oice. pěkaš ustrojenou,
ale způsobů aepěkných a chování

neslušného. Jestliže takové „vzdělání“ a oborání
působí snad jisté paní „báječnoa“ radost, tak že
přimhonří ped mímne jedno, ale obě dvě oči, pak
aepoů rodiče dotyčných dívek meměli by k tako
vému chorání býti anl slepí ani měmí, ješto dív

žíbo těla měla celkemobvyklýa tentokráte zvláště
štustaý průběh.

Agrárnici v Bříšťanech u Hořice
v márnéí soc. demokratů a anarchistů.
Na Boží tělo konels se u nás achůse, jež bude
svěčněna v dějinách agrársí hanby. Více čtenářů
„Vonkora“ a přátel sdratení křesťanského rol
nictva požádalo Ustředí, by vyslalo k nám řeč-
ulka, který se tské v osobě rolníka p. Adámka
dostavil. Očekávalo se, še agrárníci přijdou se
svým poslancem Janákom, jehož jsou Břišťany do
movem a že bude čelítí on, rolaík, rolalka ; přímo
úžas však vsbudilo v Bělšťanech samých, když
sa sebe poslal bořícké anarchisty a socialisty.
Rolaik, třeba ve vleku volvomyšlenkářů a pokro
kářů, je sám sebou konservativní, jako ta pří
roda, 8 níž je ve stálém styku a ješ, jsouc v po
sneváhlém vývoji, cemiluje žádných náslafoh pře
vratů, ten volá na pomoc strana násilí; rolník,
který ze skušenosti masí věděti, čím by bylo oby
vatelstvo venkova bos křesťanské bázně a kásné,
bez pořádku a autority, když ta není vojska ani
policie k udržení pořádku jako ve větších měs
tech. utíká se k straně převratu; rolník, joně —
ať liberíl, ať křesťansky smýšlející, musí stejné
své zájmy bájiti proti sociální demokracii, jež na
poli hosp»dářském je hlavním jebo protivojkem,
protože chce, co rolníku Bkodí a nechce, co mu
prospívá a který na ových zádech zkosil, když
před rozkáceným lidem, ponejvíce z tohoto tá
bora, utíkal do hotelu, jenž ho jako okresního
předáka a původce zdražení mléka bombardoval
obrýzky, teuto rolník, nemoba a nechtéje posta
viti sa proti svému rolaickému kollegovi jako
čestný protivník, najímá ei proti němu řečníky
anarchistické a socialistické. Hned jak řečník náš
e místním p. děkanem vstoupili do místnosti, po
spali si:uací, že totiž agrárníci 8anarchisty a 800. ob
sadili stoly a že jsou v přesile. Dle toho ovšem
dopadla též volba, proti čemuž — když bříšťanětí
nestáli na tom, aby z jejich středu předseda byl
zvolen — nemohli jsme ovšem ničeho namítati,
ale právem označil to p. Adámek jako neslaš
nost, že nedostalo se mu od předsedy okr. agrární
organisace v prvnířadě blova jako povolanému
řečníku a referentu, nýbrá že týž udělil slovo
anarchistovi, po něm Socislistovi a poněvadž s0
s agrárníků nikdo nepřibláci:, teprve naposled na

šemo řečníku, ač p. děkan, když řečníka před
staroval, žádal předsednictvo, ať jest jakékoli,
aby hájilo svobodu slova nejen referentova, ale
každého, kdo se s jakoukoli námitkou neb dota

sem naň obrátí. Kdyždh děkan ho na to upozornil, popřel, te by řečníkbyl představen, ač i
samí anarchisti ukázali více smyslu pro pravdu
s přiznali, že řečník představen byl. Proti vší

obvyklé slušnosti prohlásil třemešovský rolník
Dažek, že anarchistovi již dříve alovo udělil —
bezpochyby když jej týden předem najímal, aby
v Bříštanech na rolnické schůzi, když si to agrár
píci sami netroufali, proti cíťkvi, knéžstva a kře
stanství vůbec ty nejhorší vypady, jakých je a
parchista aohopen, ze sebe vysypal a nás potapil.
Když si oba fečníci najatí a zvláště první nej
hnusnějším rouháním, jaké v Běíšťanech snad
nikdy posud nebylo slýcháno, od plic ulebčili a
když pp. agrárníci — kteří jsou, jak praví, lepší
katolíci neš my — se nasmáli, až jim slzy do
očí vetapovaly, dostal slovo B. Adámek, ale jen
na oko, neboť nebylo téměř slova, jež by byl bez
výkřiků proneel. Předseda sice dělal pořádek, ale
jeho přívrženci dobře mu rozuměli, když se při
tom pod kůží smál. Nejpěknější byl konec jeno
čtyrthodinové řeči; na obvyklý šlágr, že naše
strana je nenárodní, odpověděl p. Adámek, že 8e
nedá od nikoho o svých povinnostech k vlasti po
učovati, jeho vlastenectví že není dojná kráva.
Ač nikoho nejmenoval, ozvalo se v jednom dobrém
muži slé svědomí a on vykřikl: „My ai nedáme
urážeti ústředí“, jako by se v tom jejich ústředí
Jen dojením zabývali. Potom byl konec schůze a
shranice vzplála.“ Přišli prý jsme Bříšťany roze
štvati — tu „tichou dědinu“, v níž vede se právě
tabý spor o honitbu, o nit vede apor zeť poslance
Janáka s honebním společenstvem,tu dědiau, v níž
posl. Janák má tak málo přívrženců. Podle agrární
Češtiny totiž štva každý, kdo chce ee sebe shodit
agrární chomout: dnes je toma na našem venkově
hůře než před robotoa, dnes v době svobody má
Ji jen ten, kdo je v agrární organisaci. Alo ať ne
zapomínají pánové, že kdo vítr seje, sklidí i bouři
a že tím bývá každý trestán, čím hřešil. Na aich
se ještě vymstí, že volali anarchisty a socialisty
na své křesťanské kolegy; až socialistickým stano
Be venkovský drobný lid — a k ničemu jinému
agrárníci negracají, pak přijde den odplaty. Co
jim je však do budoucnosti národa? Ónisocia
listům rádi přenechají města, jen když jim tito
vypomobon na venkově, aby se tu udrželi Na

mědí“on „radountátíprotiAo jako nejáhlavnější protivníci a pojenou spo poměry na
ostří nože. „Budete ridět“, prorokoval p. Adámek,
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zavítal do města našeho mejdůst. pán

, Doubrava, biskup králorehradecký, rokuposvětil obnovený velochrám sr. P.Bar
uvítal nejvzácnější

25š.Sgš
„s

pejd. arcipastýř do stanice Sedlec—Kutná Hora,
kdož očekávala jej celá městská rada s náměst
kem starosty p. Tučkem v čele, c.k. okr. hejtman
psa dr. Pecka u jinými hodnostáři, zástup
covéobcíMalínaa Sedlog,šhdinédítkyze Sedlce,
Malíns a Kahku v průvodu pp. učitelů. Nadšeně
byv uvítán, vstoupil Jeho Exeel. do povosu a o
půl 5. hod. sa blabolu zvonů všech chrámů kat
nohborakých projel ulicemi, ješ hojně vysdobeny
prapory, do náměstí Palackého, naplněného čet
ným obocenstrem. Zde u slavobrány uvítal Jebo
Exzcellenci jménem občanstva p. náméstek starosty
továrník varhan Jan Tuček s celým obecním za
stupitelstvem a arciděkan Megre Karel Vorliček,
bisk. vikář a papežský komoří s četným dacho
venstvem. Jeho Excel. poděkoval a výslovně při
pomenul, še přicbásí nejen jako biskap do svého
města dlecásního, ale jako občan náš do avého
domova. Nato uvítali Jeho Milost a byli jemu
představení: důstojnický sbor c. a k. pěš. pluku
ě. 21. s p. plukovníkem v čele, p. dv. rada Cho
cholka s veškerým úřednictvem kraj. soudu, ce.k.
návladnictví a jiných státních úřadů, vl. r. Strnad
« profoasorským sborem oc.k. vyš. reálky, ředitel
Mikan s prof. sborem c. k. učitel. ústavu a j. Za
svuků papežské hymny bral se průvod do ehréma
ev. Jakuba. Ve Špalíra stál c. k. výs. sbor ostro
střelců s praporem a hudbou, apolek Srdce P. s pra

, Marianské bratrstvo 8 prap., odb. Všeodb.
edružení křesťanského dělnictva, katolická Jednota
gv. Vojtěcha s praporem, damský dobročinný spo
lek, deputace četných jiných spolků, dítky všech
místních škol v průvodu pp. učitelů. V arcidékan
akém chrámu sv. Jakuba poděkoval Jeho Exeel
lence všem za uvítání a udělil své požehnání. —
Ve čtvrtek dne 19. května sloužil Jeho Excellence
v témže chrámu + 9 hod. ráno míli sv., načež v
elavném průvodu odebral ee do nově vystavěné
školy rolnické na předměstí „Hlouáku“. Tem uví
tal Jeho Bisk. Excellenci nejvyšší maršálek krá
lovství Českého Ferdinand kníže Lobkovics, e. k.

mý rada hrabě Emerich Chotek, okrosní staro
sta p. Alois Výborný, kuratorium rolálcké školy
s p. Drem Vlašákem v čele. — Jeho Excellence
vykonal obřad svěcení budovy školní zvenčí a
uvnitř ve skvostně vyzdobeném sále, kdež také
u přítomnosti chovanců školy s pp. profesory,
jmenovaných hostí, sástapců úřadů a vybraného
obecenstva pronesl pozorahodnou řeč o potřebě
vzdělání rolnické mládeže. Slsy kanoucí z očí pří
tomných rolníků, s nichž mnozí jsou náboženetví
evangelického, evěděily o blabokém dojmu, jaký
učinila úchvatná řeč Jeho Bisk. Excellence. Před
seda kuratoria p. Dr. Vlasák poděkoval Jeho Mi
losti i všem přítomným, načež dlouholetý veleza
slonžilý ředitel školy p. Cicvárek, jenž právě na
odpočicek vstupuje, nastínil vznik i vzrůst školy
právě vysvěcené. Slavnost ukončena banketem
v hotelu „Moravec“ pořádaným od kuratoria
školy. — Odpoledne téhož dne odebral se nejdp.
biskup do kláštera ctib. sester Voršilek, kdež
předsovzal visitaci kláštera. Příštího dne 20. května
sloužil v 8-hod. ráno v klášterní kaplí Nejsvět.
erdce Páně mši av., načež byla konána volba aové
představené, kterou svolena M. Maria Lndaila
rodem Petránková = Červených Peček. Po druhé
měl av., jiš sloužil upiritoál a ředitel škol klášter
ních p. Dr. Fraxa, vykonal Jebo Excellence slavné
díkůčinění „Te Deum landamus.“ V 11 hod. da
poledne odejel nejd. pastýř do zasedací síně ne
Vlašském Dvoře, kdež celému zastupitelstvu po
děkoval za čestné měšťanetví jemu udělené, věno
val 400 K m chudým a na paměť slíbil
věnovati jedno figarální okno ve velechrámu av.
Barbory. Za tyto důkazy lásky a přízně poděko
val p. náměstek starosty Taček. (Doskoně.)

Potěby u Čáslavě. SlavnostBožíhotěla
u nás velice se vydařila. Obromný zástup 8 nad
šením provázel Spasitele naší dědinou. Katolíci
ukázali veřejně, že hrdi jsou na své náboženství,
které má tak dojemné slavnosti. Jak maličcí jsou
ti, kteří se za své přesvědčenístydí aačkoliv jsou
také katolíci, Spasiteli se vyhýbají! Je jich u nás
také několik. Od jinověrců by se mobli naučit,
jak cí mají vážiti svého náboženství. Vřelý dík
patři zástupcům naší obce i obcí přifařených, že
přítomoosti svou zvyšovali lesk slavnosti. Dík ne
obroženým sborům bamčekým z Potěh a Bračic,
še jako basiči zdeteli věrni svému heslu: „Bohu
k oslavě, blížníma k ochraně.“ Muozí hasiči da
první část rapomínejí. A jak oslavila Spasitele

počtu. K nim te
dilyse bělostné družičky, které matínky s velí

kou pečlivostívypraviy. Vilehni katoličtí osadníciměli jedince touha: ostavitisvátostoého Spasitele.
Dojalo kašdého, když průvod se vrátil doehráma,
který daleko nestačil pojmouti účestníky, a tam
všichni: děti, mladí i staří jedeěmí ústy sapěli:
„Svátosti té neskonalé číňmo vroucí poklooa.“Tak
odělnili jeme Spasiteli- aspoň kud urášky,
kteréod volnomyšlenkářů zakonšetí masí. Jeden
s účastníků.

Před volbami v Remově nad Dou
bravou. Rrrrr tum bum! Trara! Co to? Inu
válečný poplach v Ronově. Po příkladu komety
Halleyovy, která to vjehno rozmetsia, chtějí | naší
přívršenci Heliovi to také všechno rozmetat o
obecních volbách v Romově a proto svolávají své
věrná na válečné tafení. Někdy „táhne se“ při

něm z Plzně aIpřiné -00 p istrovi In spe"který prý ty různé stajé obecní bolesti zamézne
různými mastičkami, jiddy oprašují se všechny
staré zákoaníky při obydejném-tupadlském a pře
mítá se o tom, jak roztočiti pár obecních knoflíků,
které teď zabospodatené střeší v obecní pokladně
klerikálové. Ale co je to všechno platné, když ty
nešťastné volební seznamy psány jsou inkoustem
„Šernějšímnež n00“? Klerikál vedle klerikále! A
ty plaé moci se tak z těška dobývají. Nepomé
hají nic ani aliby, co všechno zchlapce může být,
ani slíbování „radovství“. [au — prosatím máme

£ toho celého tašení tolik strachu, jako k Halleyovry komety. tovík.

Ronov mad Doubravou. Vzácný host
savítal do našeho města dne 28. května b. r. Byl
to J. Exo. místodržitel království českého hrabě
Coudenhove. Vraceje se automobilem od stavby
nádržky v Paříšově, zastavil se tóž a nás. Nejprve
navštívil zámek e pak provázen zdejším zástupcem
administrátora nadačního velkoststka, p. Em. Mu
silem, savítal do jubilejní opatrovay císaře Františka
Josefa I., kamž pozval vldp. Frant. Kašťáka, bisk.
notáře, místního faráře a vlop. Václava Skokana,
místního purkmistra. Při blabovolné rozmlově
ujistil p. parkmistra, že slíbená skládka dříví pro
Ronov n./D. se co nejdříve uskuteční.
mistr dále upozorňuje na strbaný břeh u cesty
vedoucí ku ov. Martina, načež Jeho Excellence
přavil, že ještě jednou příjede, aby shlédl i Jiné
věci. Tak pečlivě stará se místní hlava obce o
město. Nato v delší feči:s tldp. farářem p. místo
držitel praví: „Jsem přesvědčen, že není proti
úmyslu zakladatele fandátora zdejšího velkostatku,
aby ohudí města Ronora n./D. byli více podpo
rování výnosem této fomdace“, sačež vldp. ferát
co nejvřeleji se přimlouvyl. Jeho Exoelience chválí
vzornou čistotu v apatřovně, vyjadřuje největší
apsktojenost nad pořádkem a táže ce, zda jest do
statečná podpora, jíš se dostává opatrovoč od
velesl. c. k. místodržitelství. Vldp. farát uposorňuje,
že město musí mnoho přinpívati také a prosí jménem
měste, k čemuž p. starosta se horlivě připojuje,
aby podpora byla snačně zvýšena. Jeho Excellence
ujistil, še se tak stave, a louče 80 8 pány,pravil
„Na shledanou I“ Jeho Excellenci doprovázeli pp.
vládní rada Brechler, c. k. místodršitelský rada
Karel Krejčí s Čáslavě avrchní kumieařod místo
držiteletví Gogele.

Bilé Podolí. Slavnost Božího těla Jež ko
nala se sde minulou neděli, byla mocnýmprojevem
katol. víry. Celé zástapy věřících s místa a z 0
kolí přišly vzdátí hold svátostnému Spasiteli. Prů
vodu súčastníl se křest. sociální spolek spolu se
edražením katol. mládeže. elav. sbor dobrovolných
hasičů s B. Podolí a z Výčap spolu s hodebalky.
Střelbou vzdána úcta Božskéma Spasiteli A tak
projeveno náboženské smýšlení katolíků podol“
ských. Jenom ve Zbislaví. letos se neatřílelo o
alavaosti Božího těla. Zjaké příčiny? Nebylo snad
peněs na prach? „i

. Volby v P blelelk. Dne 23. t. m.
polaly v Pardubicích volby do obeeolho zastupi
telstva. Třetí sbor volil dne 23. a 24. t. m., druhý
sbor dne 28. t. m. a první dne 30. t. m. Politické
strany vydaly k obecním volbám avoje kandidátní
listiny a volebaí ruch dostal sedo plného proudu.
Mladočeš! uzavřeli se soc'álními demokraty kom

zavilejší odpůrce. Za tou příčinou eociálol demo
kraté nevydali žádnou zvláštní kandidátku. Svo
bodomyslná strana svým krompromisem8 sociální
demokracií dala na jevo svou alabost s strach.
To -jsou patbologické zjevy, které reputaci této
strany valně poškozují. Lépe čestné zvítěsiti aneb
čestné padoonti, aežli Be paktovati 3 nepřítelem,
který strana mladočeskoa častoval v tisku i v ahro
mážděních jen kopanci. Sociální demokraté usilují
stáj co stůj dostati se v čelo správy obce. Za tím
účelem uzavřeli veřejný kompromis 8 mladočechy
a tajný kompromis s pokrokáři. Praskne-li to na
jedné straně, může to dobře dopadnouti snad na
straně drahé, Neul nad židovskou chytrost. Ag
tátoři rudé strany běbali po městě jako posedlí a
kde který likuarý žid byl všemi možnými pro
sttedky vybarcován k volbám. Sociáloč-demokra

„ kterou vydali k fořbámnobroks tátá
dátní listinu vydal také akčsí výbor stételé

úředaíků v Pardabících. Může be © ní směle říci,

dání. Na kandidátce této čteme jména pomejvice
pokrokářů a sociálních demokratů s nabubřelým
prohlášením, fe ta jeou mejlepší lidé, sobopní re
presentace města. Z kaadidátní 'liatiny státních
úředníků vyciťujete stojmě vliv židorsko-pokro=
kářský. Strava atátoprávní vo apojení s národními
sociály kandiduje avoje lidi oproti spojeným stra
nám mladočesko - sociálně - demokratickým. Vol
dály se celkem klidně. Krarglisté dostají, co chtěli,
proto bylo ticho. Nával' voličůbýt vélíký. Kdo
nepřišel, byl ffakrem přivezen.

Úmrtí v Pardubicích. V pondělísvato
dušní umřel v Pardubicích náhle p.Jos. Jirout,
ředitel měšť. dívčí školy tamní. Pohřeb se konal
za velikého účastenství ve středu odpol. Mrtvola
odvezena byls do Preby. Kněží přišlo 19. Nad
rakví promlavil pěkné dp. katecheta Langkramer.
Byl intelektnálním původcem, že letos školnídětí
poprvé nesúčastnily.se obvyklých pobožností 4
popelební etředa,'na sy. Blateje a křílové dny.:

Znemení doby. Přivolbáchdo městského
sastapitelstva v Pardubicích nezrolen při posled
ních volbách ani jediný žid, ačkoliv byli tři kan
didováni stranou pokrokovou. Nejspiše i strana
pokroková, aby zachránila své, nedala hlasů ti
dům, kteří nyní strkají hlavy dohromady: „Jak
jen se to mohlo státi? ©Vídyť jeme Ge tolik pro
ty pány pokrokáře nemahali.“ — Naposledy bude
židy podán protí volbám protest!?

Avlatik p. Kašpar, inženýr v Pardmbicich koná téměř denněse svou vzducholodí
na vojenském cvičišti zdařilé vzloty, které přes to,
že ne dějí v brských ranních bodinách, přivábí
na cvičiště veliké množství zvědavců. Jsou to ja
kósi zatím jen skoušky, po nichž brzo bude ná
sledovati veřejný vzlet, o kterém. se Ize předem
domnívati, podle dosavadních vzletů, že bude
úplně zdařilý.

Potřeba sopořádanénaší organisnce
vPardubieieh. Při volbách do obecníhosastu

va v Pardnbicich ukázala 50 zase natnost
ukásočné a spořádané organisace křest. sociální
v místě. Našinci se ztratili při volbách vrůzných
politických stranách, jakoby ta aci nebyli. Nebylo
divu, če volili i sociální demokraty. A přece jest
jisto, že při takovéto příležitosti, jako jsou volby,
dalo by se sehnati při čilé agitaci, jak se jeví u
jiných stran, 160 až 200 hlasů. 8takovým počtem
mosl ovšem zápolicí strany počítati a nemůte Bo
tak lebko přeskřekť.sociální stradu přejíti k det
nimu pořádku. Při volbách do říšské rady bylo
to viděti, když jeme stáli v jednom Šiku, jak jsme
byli hledaní a vzácní. A to bude zajisté při všech
volbách, srazime-li se vědy v jedno těleso a roz
vineme-li usilovpou agitační Činnost asi takovou,
jako naši eoupeřové. My vidíme, še rozpínavost
pokrokářů jest čím dále větší, jak dokazuje vý
sledek posledních voleb a to nám musí býti: moc
mou a vzproající pobídkou ku vásmožné práci na
křesťanské organisaci. Našínec by byl jisté randm
hrosnoa slepotou, kdyby noviděl fidovako-pokrokář
ské nebezpečí, usilující zničiti habe náboženatrí.
Máme sice v Pardabicích organisaci křesťanských
mužů a žen, máme ta čilou novou organisací kfost.
mládeže, ale není to všecko posuď ták uejeduo
cené, ukátnéné a slité, jako se tb jeví u org:mi
sací našich odpůrců. Kromé toh) mašime více teh,
do veřejného života, ukázati bojácným a zbabé
lým, te tu jeme a že ge nebojíme ani nadávek
svých nepřátel. Čím korážněji budeme vystupovati
ba veřejnost, tím víte respekta si zjedasme U ne
přátel;'"tím více stoupenců najdeme mezí těmi,
kteří posud váhali. Nebojte se, že nám budou
židovské listy nadávati klerikálů Jděte ke kostel
židovskému, jdéto ke kostelu evaogelickému a
spatříte nejpřednější šidy a evangelíky,ktérak se *
nestydí za své náboženství, jak je hájí svojí pří
tomností vo svých chrámech, jjakt ae staví v čelo
svých náboženských spolků s přece „Osvěta lidu“
au „Východočes,Obzor“ jim nesádávají klerikálů,
ale velebi je jsko pokrokafe. Židovské noviky tak
masí činiti. Majít z toho živobytí.

Brandýs m. Orl. Starožitná socha 8Y.6
poštola Judy Tadeášena náměstí v Brandýse n. O.
bude na svém místě zachována. Socha pustavens
oa náměstí r. 1718; umístěns jest tak, že nevadí
vzmabající se frekvenci ú aš dosud byla a občanů
brandýských v úoté nemalé. V poslední době však
vyskytla so myšlenka odstraniti 8osbu apoštola
< náměstí a postaviti tam hudební paviloo. Za
kročením konsiatoře a konservatora B. Dvořáka a
vys. c. k. centrální komisse ve Vídni s u* c. k.

okr. hejtmanství ve V Mýtě docíleno, Zo Boohasv. Judy Tadeáš zůsťane na svém místě ns ná
městí. Sochasvětce, byť i nebyla prací prima u
měleckoa, jest přecedobrým dílem; jest výzaamná
dobou a uspořádáním apak vystále si svým dvou
etaletým trráním právo na své mist:. Nápis na
soklu sochy ve věnci akantovém zní: „Ty jsi náš
gastance věrný, av. JudoTadeáši, obraň, zastaů
náe v zoufání, pros Ježíše zavlasť naši“ — Da“
větujemo plné, že representace můsta ták uvédo:
měřáho a vlasteneckého alkdy neavólí, 'a3y této:
památka byla odstraněna. 1



tomyši. Slavnost Božího Tělaseve ROEu P 7máta
ofkáři a klóštera piaristekého snesl se úrodný,
dleahood rolníků ždaný „alavnostskop
čena vklášteře pls 9.. £ Drořik,

kope sdejší, slo ještě tato tichou mbi ov.Častenství na slavnosti této bylo letos nadmíru
četné: celé dlouhé náměstí bylo plno lidu sboš
ného, jakož i podetně. Téměř všecky p. t. úžady
a sastapitelstva, spaly a9-Bvýmiprapory podaly
jtený projev viry s úcty ke Kristu ovádostnému.
Badiž všem vřelý dík vzdán! Místo hostiny podělil
vedp. probošt odpoledne místní chudé almužaou.
— Večer přednášel v domě Smetanově p. Dr.
Drtina o moderním názoru avěta. Tato přednáška
vysněla Celkem po věreciiu — až na některé by
potheay, a nimit dle názoru katolického plně 800
hlásiti nelze. (Poan. redakce. Co té věrecké před
nášce jen řekne Machar?)

: Otrávený potok. V pondělí tepte týden
obtěli dělníci vagon dehtu, dožlý na nádraží Zam
beřecké pro lepenkárnu Hůbnerovu, přepnatiti do
sadů; při tom si buď neobratně počínali, anebo
ventil u vagonu Špatně fangoval, takše celý obsah
asi 150 g unikl do kanála a odtud do Lukavic
kého potoka. Voda je úplně otrávena, zdaleka
páchne e všecko, co, živé bylo, zabynulo. Krásné
exempláře leulých patruhů lovili Lokavičtí ještě
v útežř ráno. Učiněno o tom ihned trestní ozná
mení.“ 

Dal se přejetí vlukom. Dne29. května
u borovinky obce Krčínské dal ae přejetí vlakem
omnibosovým sedník Bobumil Pinkava z Vršovky.
Užil jak se patří „malého pouta“ v Černčicích u
maziky — bostil kamarády a hlásil jim, že do
omnibusy ražuího nebade mezi žívými. Doprovo
dil svou tanednici — odešel domů po 3. hod., pro
epal se a posnídal 4 šel s uslfčkem chleba do
práce. Vlak jel však již před mím. Pinkava se
však dal do běhu. Když pakvegony etanuly na
nádraží, nešťastník předběhl Jokomotivu, položil
ce pak na koleje a byl vlakem na tři části pře
žiznut. Byl letos odveden k vojsku, což těžce nesl.
Strojvedoucí vleku nevěděl nic o přejetí. Teprvo
když přijel vlak do Krčína do nádraží, viděl na
kolech lokomotivy krev. I hned poslán ařísenec
po trati a ten nešťestníka nalezl. Mrtvola
eoudaf pitvě pochovánav tichosti na pěkném hřbi
tově Čersčickém,kam si matka pochovat ho přála.

Bronná v Krkonoších. V sobotudne
28. května vzňaly se v masivně klenutých mist
nostech strojní pražírny a sladovny p. Smrčko
vých průmyslových podniků zvláštní plyny, od
čehož i část materiálu zachvácena byla a ne
smíraý dým vyvinala. — Rycblou a účinnou po
mocí: aberů dobrovolných hasičů obce Branné a
Valteřic bylo ihned nebezpečí sabrázěno; hlavně
přičiněním p. J. Hamana, který neberpačný otvor
„Cerlovkon“ chránil, byl brzy konec strachu uči
pěn. — Závod pracoje nepřerušeně dále, neb ani
budovy, ani zařízení, ani stroje Škody neutrpěly.

Z Orllekého údolí. Zdáse, že ti pánové
tam nahoře mají dvojí loket, neboť jinak měří fa
rářám a kaplanům a jinak učitelům. Čekáme již
dlouho netrpělivě na vyplacení remunerace za vy
učování náboženství. Páni tam nahoře však potřá
sají rameny, že pokladny jsou prázdoy. Na drahé
straně, ačkoli json prý kasy prázdny, dávají zá
loby 600 K učitelům svobodným, kteří by e pla
tem 1800 K, s bytem a palivem (které dostávají
zadarmo) mohli dosti dobře vyjíti oproti kaplanu,
který má, ač jest starší, plat pouze 700 K ročně
a taarně Čeká na plat za práci, kterou vykonal.
Jednota Budeč v Nové Pace pozvedá varovného
hlasu proti zrušení paralelek a snížení vzděla
nostní úrovně; svolává obeň a síru na zpátečniky,
nebot potom jistá ae svět zboří a nastane jeho
skéza. Zatím, pánové, není přece tak zle. Na př.
v jedné osadě na našich horách měli jsme mnoho
Jet jednotřídku. Pan aprávce školy přišel však,
aby si plat svýšil, na chytrou myšlenka. Vypůjčil
si s naší osady asi tucet žáků a slíbil rodičům,
jestliže ti žáci budou 3 nebo 4 roky jeho škola
navštěvovat, co všechno děti nedostanou. Rodiče
evolili, p. učitel měl dost žáků oa dvojtřídku, ta
mosele býti ařízena, pak však dětem sase del
volnost, ať al chodí, kam patří. Na drahé straně
kallatary měli trojtřídku a rádi by.měli 4 třídy.
I ta si věděli pomoci. Vypůjčili sí asi dva tucty
žákůs Pruska..odrakouskýchdělníků,kteříšto

v oka pracují abydlí a 4. třída byla bned ©tevfena. Inu — ohytrast nejsou žádné čáry.

„Kuaštát. Tři přednášky, která pořáděl
dne26. a 26. května apolek kat. wejetal 4
sadách. Friedrichswaldu, Černé Vodě a Kunštátě,
»řivábilvelké množství posluchačů. Prostorné sály

byly dopošledníno -mista naplněny domácími lidmi
i pruskými hosty, nebot účastníků bylo na těchto
třech schůzích přes 1200 osob. Nových 136 osob

řistoupilo ku spolku křesť, aociáloímu. Velevá
sý p. řečník Bedřich Oehlinger, tajemník křest.

vociálsí strany z Trutnova, , jehož zdejší ducho
venstvo k přednáškám pošvalo. překvapil poslu

chačstvo jiřekrásonpředadkom * níž roztinalprogramklesť: sodiální straňý. Bvým milým zje
vem, jemným a přesvědčivým přednesem, zajíma
von játkou té Přednáškyrabi "60všetiů obe
censtvu a usadil ibred své odpůrce z řad nepřá

masek in
NÁŘEloo věboátvyovlí pří tby budovosé
místo agrárního poslance byl sde volen muž se

hd iřesíaasko-sociáisí. Jem toho velice lituJéhe, šš nám málojest dámapříležitost-řečníka
naší strany slyšeti. Zdař Bůh!

Jak jsen hasičské obory na Hre
novsk na NaslavnostBožíhotěla
těší se vědy upřímní katolícivelice. I ti katolíci
ovšera, kdeří json ve sborech hasičských, snaží se
manifeatačním způsobem vzdáti poctu Kristu svá
tostnému. Proč však vydala ústřední jednota healo,
aby se hasiči neúčastnili církevních slavnosti?
Proto, aby rozdmýchale veliké sváry. Tážšeme se

vás, pokrokoví pánové, kdy by basičské sborynejevornější a kdy plnily nejsvědomitéji svůj lidu
miloý úkol? Jen ruka na srdce! Bylo to tehdy,
kdy pokrokáři nezanášeli do sborů náboženských

„Štvanic. Můšeme vám posloušití ibmed příkladem.
„Ve Žďárkách u Hronova byl vylončen ze sboru
jeden člen pod záminkou, že nebyl třikrát na cvi
čení. Katolíls ten Šel ze geptati na bližší okolnosti
předsedy. Ten mupravil rozčileně: „Zkrátka a
dobře, kdyš sloužiš jinému spolku, nemůžeš býti
členem sboru.“ Teď teprre katolík poznal nejvlast
nějši příčina vyloučení. Agrárníky,soc. demokraty,
nár. sociály pásové se-sbora nevylučají, at již
tito sanodbávají pro záležitosti svých etran hasič
ské povinnosti jakkoli. Lité jiných stran nejsou

vyluěování ani tehdy, kdy dělají aboru banbu.„Jen toho studeného ven, nebo sbor rozsekám“,
problásila resolotně jedna osvfconá hasičská hlava
a tak dokázala, k čemu vlastně sbor míti chce.
— Ejhle, jak jest postaráno u těch nestudených
o praktický význam sboru! Volitelam jest tesař,
ktezý bývá saměatnán až hodina cesty od domove,
podvelitelem jest horník, jenž pracuje pod zemí.
Až by vznikl požár, byli by ti pánové včas na
místě ? Ale to jeat všecko jedno, jen když nejsou
„klerikální.“ Docela tři funkce (předsednictví, po
kladnictví, jednatelství) sastávali dlouho dva lidé.
Nemohlo se schopných nalézti více? — Ve Vel
kém Poříčí sase minulý rok někteři členové po
cvičení vyzývali, aby ge zanechalo Stvanic, ale ti
též lidé bnod nato rozdávali štváčského „Havlíčka.“
Inu — náturu 80c. demokratů nepředělá ani bratr
ský stejnokroj.

Odborná kasičská soc.-čemo
kratů mna Hremovskm. Ve Velkém Poříčí
jest velká bašta sec.-demokrátická. Pan Mrázek
snad ne strachu, aby někde nechytlo, zapisoval si
o Božím téle pilgě hasičské sbory, které se ú
častnily církevní slavnosti. Tof se rozumí, še teď
uastane pilná úvaha, jak nejlíp ty „klerikální“
sbory vystruadit ze župy., Budiš jest těm stateč
-ným sborům, které se nalekly žádného terroridínu|
To byste, soudruzi, musil) ylončiti pomalu všecky
sbory na Kostelecku, Náchedaku a Machovsku. Pan
Mrázek se obytře tvářil, jako by našincům nikdo
nebránil. Ale hned jeme posnali tu snášelivost,
když se odblasovalo dvoutřetinnou. většinou v Ná
chodě, abychom se alavopatí -náčastnili. Už rděl
haed po ruce protesty. Svěřilo 8e to k rozhodnutí
organisačnímu výboru. Pan Mrázek jako truhlář
zajisté dobře ví, že židům stačí jedna společná
rakev a še volnoomyčšlenkářinepotřebují rakve vů
bec, protože pracují pro spalování mrtvol. Proto
právě ty „klerikální“ pobřby mu aspoň něco vy
nášejí a tudíš by se neměl právě na katolíky to
lik mračiti. Ve farnosti Hronoveké se súčustnily
slavnosti Božího těla školní dítky se svými pány
učiteli, katolické epolky a ebory hasičské ze Sla
víkova, Zlička a Mokytnika. Rokytnický sbor měl
za tím účelem poradu. Pan velitel cítil se jakoi
slabým a proto si pogvsl na pomoc místního p.
starostu, jako by mu něco po tom bylo. Jen ať
basičům p. starosta vymlaví účast, ať hasičům řekne,
Že by pak třebas nedostali peněžitou podporu od ú
středí! (Jako by tam nebyly naše peníse !) Ovšem
po Kudrnáčově afóře jeou vaši protivníci v Ro
kytníka hodně opatrní. Proto velitel prohláeil,že
půjde, jestliže se přiblásí 16 členů. Přiblásiloee
jich 17, ale hrdine jako zajíc utekl se svým do
Náchoda, aby se vybnul polokářské klatbě. Díky
vám, uvědomělí basiči rokytmiětí, kteří jste nalezli

cestu ke alavnosti j bez vou velitele u podvelitele ! Věsk: přijde -Jirny čaď/kdyměneme správně
účtovati s témi, kteří se dýmnívají, že husičaké
sbory jsou tu proto, aby 99-atloukalo náboženské
přesvědčení. Všecka čest beidiž těm, kteří se roz

enuli na dobré heslo našich předků: Vše pro

ha, vlast a národ! — Jeden bedlivý posorovatel. —

Různézprávy.
Zdražování potravin a jich vývos.

Průběbem posledních 15 let stoupla nákupní cena
1 kg ebleba v Čechách až o 9 haléřů aneb přet
něji: © deských krajích průměrně o 948 baléřů
a © německých krajích o 8-36 haléřů. Dále 1 kg
mouky k váření stoupl průběhem 15 let v nů
meckýeh-krajích o 19:18-hal., v Českých krajích
o 1879 hal. Mléko zdražilo ae průměrně o 4 hal.
při litru, maso hověsí průměrně o 80 h při l kg,
maso vepřové průměrně o 5O h, telecí o 40—46

poaze plodiny domácí, nýbté též plodiny z cizích

tedy
iž okolnost,

še naší do ciziny
„ minerálních vod a soli |

všechny drahy potravin úpíně bez vývozního
Za to cizina ba př. Německo, vybírá za tato vý
pomoc od nás s od států převahou zemědělských
olo s dovosu. V jakém množství a v jaké kv
dováší se do Německa potraviny od nás, z Ruska
a s jihu, lze seznatí = okolnosti, še Německo,
ačkoliv jeat odkázáno na dovos potravin, přene
chává jich Aoglii ročně průměrně za 200 mil.
marek. Kdežto u nás druhy tosemského ovoce
(jablka a pod.) nelze dostati, lze za cenu u nás
za ovoce horší kvality požadovanou obdržeti v
Německu ovoce naše, drubu nejlepšího. Růsaí
obchodníci skvupí u nás rok 00 lepší druhy
pro cizinu, horší drahy (nezralé ovoce a padav
čata) pro octárny a není tudíž divu, že u nás
ovoce domácí musí býti nahraženo ovocem z cisi
ny, tak jako uštědřoje nám na př. Německo co

náhradu za nov naše — ryby mořské. — Cožnenajde 6e nikdo, kdo by při projednávání nových
daní poukázal možpost a nutnogt daní z vý
voža potravin, včetně minerálních vod a soli?
Též uhlí, dříví, atd. nn úkor náš a k pěcha
eisiny se nejen z Čech, ale z celé říše cla a
v takovém množství vyváží, že následkem toho
n nás | ceny paliva a avitiva čím dál tim více
stoupají.

Nevé předpisy e doporučených zá
slikách listevmích. Nařízenímc. k. minister
atva obchodu ze dne 29. března 1910, čís. 4557,
uveřejněným v čís. 46, Poštovního a telegratníhu
věstníku, byla vydána nová ústenovení o dodacím
Hzení při doporučených zásilkách listovních, Před
pisy ty, do nichž možno v případě potřeby na
hlédnouti u příslušných c. k. dodacích úřadů, na
budou v doporučovacích okresech c. k. poštovních
úřadů Králové HradeoI. a Král. Hradec IL. plat
nosti dnem 1. června 1910.

.Mohutuční českých bemk a zakládání
nových jest jedním £ nejnepřijemnějších překva
pemí pro Němce. Dosud se jím zdálo, že na tom
poli budou nepřekonatelnými. A zatím ae skla
mali. A banky české s kapitálem teď už 10, 16,
2 aš i 60 mil.jonů K přece jen něco snačí. Ta
ková banke může se ně odvášit i na značnější
transakce a obsáhne velkou působnost průmyslově
obchodní. Banky české do nedávna byly maličký
majústavy, které si mohly „na provincii“ živo
po libosti, nilkdo se jimi neznepokojoval. Takový
ústav a '/,, 1, 2 miliony K kapitálu nic, pranic
nesuamepal. Does však už nejen v Čechách, ale
1 na Moravě banky české staly se ústavy mohat
nými, jicbÉ vliv už dávno překročil úroveň ma
lých ústavečků „provinčních.“ Ale ovšem boj už
je teď proti nim marný.

Listárna redakce.
Chrudim, Dobřenice, Pardubice, Kutná Hora,

Čáslav, Smiřice, Vys. Mýto, Praha. Bylo nutno
odložiti do příštího čísla.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 26. května 1910. 1 bl

plenice K 15 20—17 60, štte K 1090—11*40, ječmene
K 9:60—10-80, prosa K 16-20-0000, vikve K 12-00
až 0000, hrachu K 26-00—80-00, ovsa K 6*40—7-10,
K čočky 38-00—00:00, jahal K 29'00—00'00, krap K
22-00—86:00, bramborů K 380—4:00, jetalového
semeno červeného K00'00—0000, 1 bi. jetelorého
semínka rusk. K 000'00— 00000, máku K 81:0—
84.00, lněného semene K 00:00—00'00, 100 kg
titajch otrub K 12'00—00'00, 100 kg pšenidných
otrub 12'00——00.00,1 kg másle čerstvého K 280'
až 8-96, 1 kg másla převařeného K 000 — 000,
1 kg sádla vepřového K 3-20-—2'24, 1 kg tvarohu
032 —044, 1 vajos K0*05—-0:00, 1 kopa carele K 0:00
aš 0-00, 1 kopapetržele K0000—00, 1kopa
K0'00—0'00, 1 hl cibule K 7-00--8-00, 1 kopa drobné
zeleniny K 0'40—1'00, 1 pylel mrkve K 4'00—600,
1kogs salátu 0'80—100, 1kopa okurek K 14—20, 1
bečka švestek K 0-0--00, 1 hl jablek K 00*00—0000,
1bl brašek K 0'00+-00*00.— Na týbodní trh
v Hradoi Králové dne 28. května 1910 odbývaný
přívezano bylo: 1) obllí: pšenice 105 boktol., žita
229, ječmome 33, ovsa 190, prosa 1, vikve 3, hra
oba 0, čočky 0, krap 00, jahel 0, jetelorého se
mínka 00, olejky 0, máku 0. — 2) Zeleniny:
potržele 00 kop, cerele 00 kop, kapusty 00 kop, oibale
16hi, okurek8 kopy,salátu 256 kop,mrkve18pytlů,
brambor 141 hl, zelí O kop, drobi6 zeleniny 138 kop.
— 8) Ovoos: švestek O boček, hrušek 00 hi, jablek
00 bi. — 4) Drob. dobytka: vepřů 7 kusy,
podavinčat 408 konů. kůslat 20 kusů.

Kupte si obsažný spla:

„Úkoly soclálná
politiky"
Sepsal Dr. Fr. Reyl.

Cens spisu 8 K, pro abonenty „(as.
Úvah“, přímo objednávajicí a Adaě
109, sleva -a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové.
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. Filiálky: v PRAZE, osmoě stim.komoryV SEMILECH a TURNOVĚ.

el P noo m n vkladní ode(novložení Provádívolkaréobehody

ez 1910 K32,842.0634| uánů ne 1 m be dodnovybrání. Eskoatmm asměnek.|

Hospodářské

staveníve Štěnkově,
nově sřísené s účelně i pro letní byt upravené,
k tomu 14 korcůarr. po.
levně se

pronajme, popřípaděprodá.
Bližiívkanceláři

JUDr. A. Hndolů,
advokáta v Hradci Králové,

had

Již vyšlol

Obrana úcty
Sepsal Dr. Fr. Reyl. — 8 hal. Při hro
madných objednávkách větší slevy. Objednávky
vyřizoje administrace „Časových Úvah“

v Hradci Králové.
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OChvalněznámá kuchyně.
Obědy v předplacení od 1 K počínajíc.

O přízeň velectěného obecenstva prosí

Anna Sternbergová,
boteliorka.
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Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i

té; formou velice poutavou podává hojnost

|poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém:národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

ootor0je0+0loooe|evovce

HradecHradec Králové,
Palackého tř, 80,

protiGrandhotelu.Grandhotelu.

Urč | ČP kfarníaletní
zkuste ""
Porárnískladlněnéhoabarizboži!

|
Výbavypronevěsty!

Obsluha naprosto roolní!
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na čtvrt roku 3K.80na půlroku6K—

Pánům voličům na Novobydžoveku a
Chlumecku!

K vaci volbě /poslance ná aměm krá
lovatví , která se koná vo čtvrtek, dne
9. června 1910, doporučujeme Vám, abyste volili
kandidáta strany nalí, jímž je

Václav Mysliveo,
Hšský poslanec v Praze.

Age, abyknadidajnáš dostalconejvětšípočet hlasů.

Výkonný výber české strazy křesí-sociální.
Sárežení čes. katol.zemědělcůpro král. Úeský.

Dra Herbena

omyly v otázce svatojanské.
Píše Dr. Fr. Boyl.

L

. Kdo se sabýmel stadiem otázky ovatc
Janské, dospěl k poznání, še Jan Nopomocký
či z Pomuku byl prohlášen za svótce ns základě
úředního vyšetřování (kanonisačního processv).
Následkem toho je pouze tento kanonisační
process ve svatořečení Jana Nepomackého emé
rcdatoým a roshodujícím. Kdo chce dnes zvě
děti, sdaž Řím problásil za světce osoba sku
telně žijící a historickou, zdažvstaboval svat.
řečení na historickoo osoba generálního vikáře
Jane s Pomeku či na onou osoba ka
novníka Jana Nepomaekého, jak ci ji kronikář
Hájek ve své obrasotvcrnosti vybájil, musí
studovati úřední akta, protože jen v nich na

šeho světce.
Věecky pak omyly a chyby v historickém

vylíčení osudů uvětoových, pokud se odály
v Héjkově kronice, v životopisném obraze Bal
binově, všecky snad nekorrektní snahy, smě
řojící k urychlení kanonisace Jana « Pomuku,
všecky báchorkovité události ze života svět
cova a všecky nekriticky zaznamenané a také
snad i vášně přijímané zázračně příhody —
krátce všecky omyly a poklesky, kterých se
dopustili lidé v historii svatojaneké, neměly
žádné průkazné váhy v kanonisačním procensn;
proto důsledkem nemůže jich býti používáno
za námitky proti ovatosti Jana Nepomuckého.

Kanooisační process řídil učený kardinál
Prosper Lambertini, pozdější papež Benedikt
XIV., jakožto zástupce víry (promctor fidei) a
ten výslovně v aktech, která vyšla tiskem
v Římě 1728, v IIL díle prohlašuje, še důkazy
s pozdějších spisovatelů a kronikářů z doslechu

tedy saměňoje vědomě kanonisační
akta s kronikářekými záznamy spisovatelů
z doby, kdy 0e o svatořečení na počátka 18.
století jednalo, dopouští se podvodu a nečestné
toto jednání je tím odpornější, kdyš podvodem
se chce odsusovati „jezovitaký podyod“.

Dr. Herben již r. 1808 vydal spis „Jan
Nepomucký“, v němž dokázal, že ma není
jasno, čím jsou úřední akta kanonisační « čím
jsou bistorické omyly z 18. stolelí v otázce
svatojanské. Ba ze spisa Herbevova vysvítá,
Se kanonisační akta Dr.Herben ani neviděl.
Nevíme, zdaž veřejnost bude povašovati mylné
úsudky Dra Herbena jen sa poubou nedbalost,
když eesná, Ze se Dr. Herben odvolává ns
prameny, ve kterých však není to, co v nich
prý vyčetl p. Dr. Herbea.

„A jako ve spise, tak i vo své přednášce
v Hradci Králové prozrazuje Dr. Herben po
vrohnost a ukvapenost. V přednášce samé 80
vám zdá, še nemlaví vážný bistorik, nýbrž
lebkověrný kronikář, jenž plete všecko pété

pře deváté, pravdu i kronikářské historkyvůli tomo, aby obecenstvo pobavil.
Probéřeme nejprve sběžně vědeckou dů

kladnost Dra Horbena v jeho spise a psk vnik
nemo do chaosu přednáškového, v němě s prů
sračným úmyslem je nabromaděno hojnost po

vídaček, aby řečník mob? se vyhoontí jádra
oporu. Mimochodem menáváme,že „Ra

r“ uvedl v přednášce i ty údaje,o kterých
se p. Dr. Herben ani nezminij. Ovlem důkledvý
referent čte i v myšlenkách lidských, protosi
vysvětlojeme tato bohatost rplorátu. Uvádíme
doklady pro své tvrovní. : 3.
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Ve spise Dra Herbena „Janp peryca str. 102. čteme: „Va a ©bule stojí, že
svatého Jana Nepomackého a/kdosl nemé mástí
s drobým JeanemNepomockýl vikářem.“ Vak
tech a vbulle všaknikde podobnéholvrsenímena

Na str. 74. píše De.
vyšetřojící zázraky svato,
sjištěno 80 sá ý , kde av. Jan vy
prostil lidi £ úzkosti a 4 banby světské.

Pravdou však je, fe komissj vono ala a ujistila jen 4 aderaky (2 na hrobě evětoově a 2
usdravení). O sázracích jiných se komisse
vůbec novyslovila, protože jich nevyšetřovala.

Na atr, 68. tvrdí Dr. Herben,še komissi
při vyšetřování životních osudů světoových
„jediný:a starým pramenení zůstala Hájkova
Ceská kronika a vlastně životopis Balbínem
sepsaný“ :

| Z akt však jasně vysdtá, še komisse u
znala jen 2 současné sterbbylé prameny za
avědky močednícké emrti y: Zápis v ka
pitolním archivu o smrti
a výrok arcibiskapa Moh
kterým byl král Váolav IV.Ýsesazen 6 krélov
ství říšeko-německého, přojšše dal mačítí a
utopiti hodnostáře vtrkorií“
Janu s Pomako němečtí 3 současní histori

kové H+gen, Lodolf opní a Jan z Posilge.Na etr. 51. Dr. HMorbentvrdí, že „úctu
nějakou — svatým příslušnou — k Janu Nepom.
před r. 1654nikdo nedovedl vypátrati.“ Pravdou
však je, že ns př. se známých tehda kronikářů,
Židka a Pulkavy dela (ato dala se vypátrat
scela smadno.

Nejblavnější a nejprůkaznější moment
v otázce seratořečení Jana Nepomuckého, totiž
komissionelní vyšetření hrobu svótcova, nález
neporašeného jazyka a jeho nenadálé obživnotí
odbývá Dr. Herben oynickými poznámkami:
„Komisse měla tu zázrak jako na zavolání“
(str. 71) a „drahý sázrak byl hotov“ (str. 73).
Jak vděčné pole naskytá se právě v této věci
historikovi pravdy milovnéma, aby historický
tento fakt u hrobu světcova kriticky ocenil a
vztah jeho ku konečnému výroku církro o sva
tosti Jana Nepom.náležitě zdůraznil! Historiko
pvotivéma ovšem naskytá ee ta velmi vděčná
pole, 6le Dr. Herben nemohl tento fakt ka svým
domoěnkém potřebovati, proto ho zo-směšnil.
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1. Dokázali jsme Dra Herbenovi celou řadu
omylů a nesprávností v jeho splse a dokážeme
ma celou řada klamofob a mylných tvrzení
v jeho přednášce.

Dr. Herben pravil: „Z nepatrných nará
žek a domačnok sestavil si V.Hájek sLibočan
r 1883 malý román dějepisný.“ Pravdou jest,
že Hájek z nekritičnosti spáchal na bistorické
osobě vikáře a kanovníka Jana s Pomuku
křivdu tím, že životní obudy jeduoho a téhož
muže rozdělil ne dvě osoby: Jana Nepomuoného
kanovníka, atopeného pro spovědní tajemství
r. 1889, a Jana z Pomuku, gener. vikáře, uto
peného pro potvrsení opata Kladrabského r.
1999. Křehkust lidská a nekritické kronikář
ství spácbaly na historické osobě Janově ve
likou křivdu, když část záslab a činů připsaly
na vrub vymyšlené osoby. Vědecká poctivost
a kritická historie mají opět povinnost, aby
starou křivdu napravily a na bistorioké osobě
Jana z Pomuku soustředily všecky vlastní zá
sluhy. To také poctivá věda běbem 18. a 19.
století učinila sama a proto je nepravdivým
tvrzení Dra Herbena, že „kanovníkem Borc
vým začíná se pokus udělat světce českého
s tohoto historického Jana z Pomuku.“

Vědecká historie počala v násorech o ži
+otních osndech Janas s Pomuku prováděti 0

erben o komissí,
ské: „Dále bylo

pravy od té doby, když se vynořila z archi
vájního prachu žaloba arcibiskupa Jana z Jen
štejna proti Václavovi [V.. která roku 17654

řínečena byla náhodou z Říma do Čech mezí.
soými listinami. Uřední tento spis z r. 1998

vyčítal sice podrobně všecky přebmaty krá
lovské mcci proti svobodě a výsadám církve,
Wčil smrt generálního vikáře Jana z Pomaku
r. 1993, ale nezmiňoval se ani slovem o emrti
stejnojmenného kněze r. i383. Nenadálý tento
objev velmi důležitého pramene vzbadil po
chopitelné vzrušení mezi českými historiky a
vyvolal dlouholetý spor. „Zdali jeden či dva
Janové?“ — Ve sporu tomto podsl sprostřed
kojící výklad zoámý kritik, Piarista Gelasios
Dobner, jehož bystróémuúsadku také děkujeme,
že zmizela báječná Hájkova kronika z věde
ckého obzoru a zařaděna byla po záslaze mezi
kronikářeké povídky. Gelasias Dobner již od
roka 1784 Hájkovy dva Jany spojil v jedinou
osobu skutečnou i historickoa a poukázal na
pravoa příčinu smrti Janovy, nezosje ješté ani
správy Ebendorfovy, jeož příčina tuto zcela
zřejmé uvedl ve avé kronice již 20 let před
Žídkem. Dobnerovy kritické výklady snažil se
vyvrátiti rovněž učený Josef Dobrovský, ale
nenčinil přece konec sporům, protože největší
cáš dosud historik, Fr. Palacký, nepřidržel 80
kritických výkladů Dobrovského, nýbrž Dob
ňera.

Nape:l totiž Palacký ve svých dějinách
národa českého (Ollu [I. částka II. str. 284.
vydéní z r. 1876) „Otázka, byl-li generální vi
kář, doktor Jan čili Johánek z Pomuku neb
s Nepomuku jedna i táž osoba, co Jan Nepc
můcký, který od papeže Benedikta XII dne
19. Mart. 1729 vybléšen byl za svatého, již od
XVIL století dala příčina ke sporům nekoneč
ným, tytýš i náraživým; učenci jako nedou
kové hádali se mezi sebou, byli-li dva Janové
Nepomučtí, z nichž jeden atopen prý r. 1388,
druhý r. 1303, aneb jen jeden a sice posledně
jmenovaný. Při oáramoé chudobě pramenů dě
Jinných, nám z té doby zachovaných, nelze o
té věci mlavit apodiktioky. Zdání však jdoací
jakoby prostředkem, které s počátku předná
Šeli Assenau, Vokoún a p. Athanas, poz čji pak
hájil kritický mistr Gelasins Dobner ve svých
„Vindicae eto.“ (Pragae 1784, 8) před stolici
eoudné kritiky, dle uznání našeho, vždy dobře
obstojí. Ačkoli Dobner ve spisu svém dopustil
se několika poklesků, jež mu Dobrovský ve
svém „Literar. Magazin von Běhmen u. Muhren“
(Prag III 1787, na str. 101—126)dobře vytýkal,
nelze ma přece, co do podstaty věci samé od
pírati pravdy.“

Palacký o sv. Janu Nepomackém podává
životopisné zprávy a přidržuje se sprostředku
jícího náhledu Dobnerova, že nutno oba Jany
Hájkovy sloočiti v osobu jednu a to v osobu
vikáře Pomuaka.Ne ledy nynější kněží, ale historik
Palacký sám uabyl přesvědčení, že životopisy
obou Hájkových Janů nutno spojiti v j.daa
historickoo osobu Jana z Pomuku.

Palacký, nekatolík, je tak zaslonžilým a
charakterním vědcem, že snad nikdo se nec
pováží vyčítati mu „jezovitismus“; proto jeho
úsadek byl směrodatným i pro všecky kato
lické historiky, kteří se zabývali stadiem c
tázky svutojanské. Že dosud má Palacký větší
váha v bistorii nežli Dr. Herben, není třeba
dokazovatí.

Drobý veliký historik český, Tomek měl
ovšem odchylné stanovisko a nesrovnával se
s náhledem Palackého. Tomek nakreslil síce

nejpřesněji životopisné údaje Jana z Pomuku,ale v poznámce Dějepisu Prahy IIL díl, str.
872 projevuje náhled, že církev nevztebuje
avatořečení na tohoto Jana z Pomuka. K ú
sudku tomu dospěl Tomek nedopatřením. Stu
doval jen rakopisná akta kanonisační, která
jsou uložena v archiva kapitolním v Praze.
Akt tiskem vydaných v Římé si nepovšiml a
proto mu ušlo, že sa základ vyšetřování byly
vzaty historické prameny, které mlaví o Ja
bánkoví a tím nebyl nikdo jiný, nežli Jan
a Pomuku. Ostatně hrobní kámen s nápisem
Jan z Pomuku vyšetřující komiesi hlásal, še



otvírá hrob Jana jz Pomnko. Kdyby se vyše
třování nohylozoslo právě kfóto onebů, pěk
by te kotle musela od.toboto hrobu odvrá

titi a hledati jiný hrob s mápisem na př. JanNepomneký. Již s této okolnosti vysvítá, že
vzdor smateným oončasným vědomostem o ži
votě č, postupovala komlese va vy
šetřování přece jenom za osobou historického
Jana.

8. Dr. Herben přavil: „Rodiče Jana z Po
moku byli Volflínové, bohatí pražští měšťané,
byli Němol a z „Pomuka“ byli svéní proto,
že někdyxPomukado Prahyse přistěhovali.“

Domněnka tato vyslovilněmecký kalturní
historik Lippert (Mith, 1901), Sám ovšem poo
tivě doznává, še protato domněnka žádných
dokladů listinných nemá, ale že toato dom
něnkoudá se vysvětliti snadno poměrně rychlý
„postup Jena v církevních úřadech. Dr. Hor
ben domněnka Lippertova vydává již za pravdu.
Tomek podal v JI. díle Děj. Prahy celý roz
rod pražské rodiny Olbramoviců čili Velflo
viců, ale nedokasuje, še by některý člon rodu
měl nějaké styky a Nepomukem (Srovnej sple
Fr. Štědrého: Obrana sv, ana Nep. 1906).Za
to věsk. známe z rakopigukláštera Oseckého
rychtáře Volflína z Nepomuku, jenž mezi lety
1855—67 rychtařuje a proto mohl býti otcem
Jana, jenž poprvé r. 1372objevujese jako pí
sař a eyu někdy Volílína z Pomuku.

8. Dr.Herben pravil: „Jan půjčoval peníze
e dával si je pojistiti v knihách 8 pohrůžkou,
že stihne dlašníka, kdyby neplatil, církevní
klatba.“ Půjčovati peníze ani dnes přinejpřís
vnějšímmravním měřítku není hříchem, nýbrě
přímoa povinností křesťana. Naléhati na za
placení, jest dosud uzoaným právem všech vě
řitelů. Církevní klatba die Tomka byla ve
středověku obvyklým donacovacím prostřed
kem a takovou právní frazí, jako je dnes ob
vyklou pohrůžka exekoce na každý sebe menší
státní poplatek. Známe 14 případů knibovních
zápisů, které Janovi z Pomaku celkem poji
šťají jenom 34 kopy 44 grošů. V tomto ob
nosu nejsou zahrnuty jen půjčky z majetko
vého přebytku, nýbrž ve dvou případech jsou
to nedoplatky za práci plsařskou, na 19 ko
pách mají podíl dva jiní písaři, takže na Jana
z Pomuku vybývají ponze 23 kopy a 14 grošů.
Y této době byl Jan pouhým ještě písařem a
živil se peaním listin. Nikde však v těchto zá
pisech nečteme, že by ma vdovy a sirotci
něco dlahovali a nikde není při zápisu poža
dován úrok, jenž byl považován právem
církevním za lichvo. Co tedy 8 lichou námit
kou o půjčování peněs?

Nenalezneme na charaktera Jana £ Po
muku žádné skvrny lichvářství a zelpí na něm
sni skvrna mnohoobročnictví, protože Jan ne
držel všecky úřady a obročí současně. V tom
ohledu jen mravní zchátralost některých čes
kých „spisovatelů“ dovedla potřísniti čistou
postavu Jana z Pomuku výtkami lakoty, lich
vářatví, ba i mravní pokleslosti.

4. Do říše sofistických úskoků spadá lo
gický závěr Dra Herbena o zpovědním úřadě
Janově u královny Johany. Nevíme,kde Dr.
Herben v bulle se dočetl, že Jan byl zpovéd
níkem královny Johanny, aby z toho dokazoval
nesmysl, jaký vyplývá prý z tvrzení novějšího,
že Jan byl pro zpově tajemství utopen r.
1899. Dra Herbenovi jest jistě známo, že král
Václav IV. právě sdruhou manželkou Žofií ne

FEUILLETON

0 pominutí chomety hvězdy veliké naučení
krátké.

Na vejklady rosličné a posmíšky všelikteraké odpo
vídá Mikuláš DačickýKutaoborensis, Čech starodávní.

Gloria in excelsis Deo! Chometa Halleyova
jest přešla, pominula, šanujíc všecko Boží“ stvo
ření. Než já křesťánek skrovný mnoho posmíšků
od plískačů smyslu cbatrného zakoušeti ještěv brobé
musím. Jakož to doslejchání,"“že někteří reptají
řkouce: »Nedobře jest Mikuláš prorokoval a per
turbácí daremní v duších našich provodil. Nebť
z explikací jeho přístrachové těžcí do srdce našeho

o se snesli, že jsme bázní velikou sotvy dýchali.
I proč mi, krajané nejmilejší, pronásledo

vání působíte? [ proč moji čest a víru blekotá
ním odporným hyzdite? Nebylť jsem věrně v
bludích větších než vaši doktorové rozumu ná
ramného, kteří jsou sedmero svobodných umění
i universí studovali a oči svoje perspekty umě
lými k vůli chometě ozbrojili, To-li nepravda, že
horko přílišné se rozpálilo? ©To-li nepravda, že
pro to rozpálení mnozí jsou dlouho při korbelích
v šenkérnách vysedávalif To-li bludem, že při
světle hvězdy té bloudivé „mistrům cechu sladov=
nického dobře bylo a že poslancům našim potlivé
chvíle nastaly? Tato všecka předpovědění jsem
rozšefné a dobře učinil i gruntovně doložil,
byste tudíž dobře slyšeli, slyšíce porozuměli a po
rozumíce pravdivě soudili!

v évěšíB o ky0 a 
Seal Janova 1806 je je mo
dádný novější historik, ba ...
netvrdí, še Jun byl zpovědníkem královny Jo
hamsy; proto skvělá logika Dra Herbema je
vývměchem v očí obmozeného publika, které
se bavilo cirkovovým tímše vtipem. Takovou

peálaontí se pablikam noevyvede. so tmyu.

bos 5. vedl jedanápeartispovědníkakp nýo uše n$ u ní že
bylJa vícepopálen,nebal drazíúředalci
arcibiskupovi, Při tom se dovolává Tomka.
Ačkoli víme, že staré rukopisy letopisů ee
různí v osnačení pravé příčiny smrti Janovy,
přece jsou ude dva velmi závašní svědkové ze
století XV., tedy dobrých 100 let před pří
chodem Jesuitů do Čech, kteří svědčí, že Jan
otopen byl pro zpovědní tajemetví. Jeou to
prof. Ebendurfer a Žídek, kteří se nemohli
umlaviti, protože se neznali Správovna Žíd
kova byla na v Prase r. 1471 a kronika
Ebendorierova r. 1449veVídni. Kronika Eben
dorferovazaneseng -byla až do Benátek, kde
ji teprv r. 1849.objevil, ne nějaký jesovita,
nýbrž evangelík Palacký, ,

Tito dva svědci, dosud nevyvrácení, jsou
ovšem Dru Herbenovi velmi nepohodlni, proto
je jednoduše popravil.

Ebendorfer byl „prý prostě na vlas po=
doben našemu pozdějšíma Hájkovi s Libočan,
který neměl schopností pruvdu poznat 8 kde
ji poznal, neměl schopností povědět ji.“ Tím
byl jeden svědek odpraven. Druhý docela po
oltil antisemitismns Herbenův.Žídek byl křtdný
žid, jebo vypravování jest etlnčeno s Eben
dorfera. Kde Žídek ei opsal kroniku Ebendor
ferovu, zda v Benátkách či ve Vídni, to Dr.
Herben nenvedl.

A jako tito dva mrtví svědkové pocítili
bněvDra Herbena za svou6mělost, še 8e opo

vážili mařití románovou osnovn jeho 8 myt
bickým Janem Nepomockým, tak také v celém
století sedmnáctém nenašli pardonu v očích
přísného mravokárce ani ti, kteříse opovážili
žádati v Římě o svatořečení Jana z Pomuku.
Se všemi je p. Dr. Herben „mravně botov“,
zrovna tak jako kdysi s ním Dr. Masaryk.

Celá ta stať Dra Herbena o přípravných kro
cích ke kanonisaci oplývá mravokárným stroje
ným rozhořčením, naivními nápady a v pravdě
sjozovitskými“ kniffy.Jaká naivnost epočívána
př.ve tvrzení, že avatořečeníJana z Pomuku brá
nily předpisy Urbana-VIII. «r. 1625a 16340
požadovanéstoleté úctě.keavětcí,od roku 1534
počínajíc. Předpisy o kanonisaci nejsou, jeko
žádný jiný litorgický předpis, dogmatem, proto
mohou býti dle poměrů každým papežem změ
uěny. Mimo to při mučednictví se nepožaduje
vůbec stoletá úcta, ta. ae žádá při vyznavačích.
UÚchylkyod všeobecného předpisu Urbana VIII.
udály se několikráte. Svatý Alfone « Liguori
(vyznavač) zemřel r. 1787 a za 29 let r. 1816
byl prohlášen za blahoslaveného a r. 1839 za
svatého. *

Zcela zbytečným je vypravování Dra Her
bena o arcibiskupu Sobkovi s Bilenberkn, že
kázal ouudati obraz Jana eoltáře v Nepomuka
v 17. století, kdy nebyla úcta k Janovi ještě
dovolena. Tohle by se stalo i sa dnů našich(O ————pe

Věaktě jiní mužové smyslů hlubších roz
todivné fabule jsou vymejšleli, kdyš již bludice
ohňová dokona nejblíže nad hlavami jejich jest
se snášela. “ :

V tu noc ze dne Venantia mučedníka Bo
žího na den Petra vyšnavače nikdo nečil chome=
tového zápacbu, jakž předpověděno od mnohých,
Ni v perspektích nebylo možno něco shlídnouti.
Prošla-li země ocasem světelným, čili teprve pro
jde, astronomové zkoumaví, hádajíce semo tamo,
vysvětliti neuměli. ..Jiní ebtěli tomu, že by cho
meta rozčísnutý, dvojí chvost méla; a takž dovo
zovali, jako by země naje pod oběma kolotala
jako koule kuželníkový pad koligotami.. Opěty jiní,
vší vědy málo: vážící —.ú divu velikého — tak
jsou se v bludích zamotali, že existencí obonu
přeli, dovozujíce, že: pohádka o něm nic neváží
anebo že tejž chvost kvaltem 30 jest umenšil nebo
v nic přišel, Hvězdáři sobě jsou se protivili,
prudce se brdlili, druh nad druba se vyvyšovali,
divně se potejkali, novědouce, jakým orduňkem
jistým se spraviti a jakou pravdu fedrovati mají.
A tak mnoho poklísků a pádů se přitrefilo tejmě
lidem, kteří jen co náležitého a užitečného v pa
měti uvozovati mají. [ proč tudíž tak tuze a
ukrutně na mne nastupováno bylo? Jakoš to do
bře víte, že měšťan rozumu sprostného nesbiti
vědu veškeru,

Ať se jakkoli vrtlo, to jisté, že poutnice
ohňová nikoho neškvařile, nezmordovala, nezdu
sila. Při jejím do oken našich patření úřadové
berní stejným během šacování peněžitého pilní
byli ; v manévřích zbrojný lid byl klidně rozkvar=
týrován a kasárny byly od kriegemanů stejně jsko
dříve vartovány; drábové vodili jsou lapky, šibaly,
muže vandrovní, cikány a šlejféře do vězení šat

ří kterékoliv osob to nemá opisoda
č j,váby p- 6 vání A eeJana

| Když Jede sh probrali pralesem M

rických m Hažjck© i lehkověrňj
domaěnek, cirkasových Jízlivých
a malvníchnápadů uloženýchv přednášceDra
Herbena, můžeme abrnosti obrana svou v ÚS
dek: Takový historik, jakým.6e ukázal p. Dr.
Herben, sv. Jaan Nepomockému gloriolé byva

tosti neurve,„zotode se to nepodařilo ami historikům většího význame. Komuvěda Dra
Herbena doginčí, nechť ci sotrvává vo světmě,
ktérou povašejesa světlo. Katolík může býti
scela ujíštěn,še sv. sírkov pří knmonisací Jana
z Pomoka nedopustila se žádného omylu ani
ve věci, sul v osobě.) :

Obrana.

Ještě škytavý mumichnojlopějkečeského člověka. har se snašil vyleštiti
sašlý, plesnívý obrázek, malovaný již dávno
vrůzných variacích v Červánkách, Rašpli a
jiných surových tiskovinách rudých. Soc. de
mokratické listy už tolikrát si pomáhali vy
myšlenými mbišskými. nestvůrami, že nepo

působily neu
stálým opakováním nudu.

Nejlepší český člověk však se sbýbi M
taprášeném, odhozeném obrázku, Pysoreš újotřel, vyleštil a 8 dryáčnickou reklamou jej
presentoval národu jako zcela nový římaký
objev. Není třeba ani jeti do Říma, aby každý
rozumný člověk hned pozhal, že se tu prodá
valo zboží falšované, že ci přišel Macbar vy
půjčití otřeloo karikaturu mnicha u českých
sondruhů. Leč sdělení dra Opletala otevřelo
oči i lidem zcela zaslepeným.

K toma nás ještě právě nyní dolla tato
správa z Říma: „Zdejší slavný badatel Horác
Maracchi, jehož spísy v jazyku italském, fran
couzskéma německémbylyavítányodučenců
6 velikým nadšením, mívá při svých přednáš
kách v katakombách na sta poslachačů. Ma
rucchi jest laik, aloeznám jest svou sbožností
a hlubokým přesvědčením náboženským, kně
muž dvspěl hlavně etudiem-vědon. Ačkoli sed
nářeké vládě italské jest milejší jeden žid než
100 učených katolíků, přece jen vzdala vědě
Marocchiově uctivý hold. Byl totíž Maraochi

1) Odmítám liché tvrzení Dra Horbena, še jsem
ve svém s Obrama úcty svatojanské“ unmlčel

"ugprání omkověharal krndsan Jaza s Pomuku.jeem jen s Tomka,n spramenů,které
byly Tomkovi "PHistupay s v pieh jsem nenašel věta
Tomkovn: „(Jen = Pomaku byl tak popálen, že by
nemohlzůstati šiv,) . . pročež vysvědčení jeho

(ee te tu nestalo)nebylo by mio prospěloráli. (Tedy ho dal utopiti.) Ani v talobě arcib:
Jenštsína ani v Ludolfovětraktátě není tohoto dě
o besvýslednosti vysvědčení Janova ve prozpěchkrále;

roto neměl jsem šádné příčiny opisovati besmyšlen
Řovitě s Tomka. Tím ovšem mravokárná pose
p. Dra Herbena, jenž přestal býti pro mne © téš pro
osloa veřejnostumravňající autoritouod té doby,kdy
s ním byl prof. Masaryk „mravně botov“. Nám není
třeba k obhájení pravdy užívati podvodua fixlování;
této mothody musí užívati jemti, kteříohtějí své smý

dlenky vatí sa pravdn.
NÍ

lavního k arestování, soudcové ortelovali nerušeně
lid všeho věku a religionu; lidé sedlští brav a
skot jsou dále krmili; Mechometáni (kteří jsou
nepřátelé všech věrných křesťan) dále chsty plun
drovali a míšky daurů přetřásali. Politické glrany
bez zastavení sobě ustavičné lály. Lelkové prázdní,
neužiteční, v pěti dnech pořád zběhlých vzblíželi
k nebi, v uadrholtích hejsovných sobě libujíce a
mnoho rozmarných šprochů tropíce jak trikové
změtení, blézniví; přitom piotu za pintou piva
řídkého až do bíledne prázdníce, ale nic nevi
douce, leda na nebi dva neb tři měsíce. Tuť sobě
krčmáři radostivě vinšovali: + by chometa aspoň

každým ladnou (mezi dnem nedělním-a ponděldím ob věj k zemi přiloulel Jaká suma
korbelů sklenných i plechových by se vyšenko
vala! Jak naše truhlice kované by se velmi pe
nězi naploilyl« A já tak -smejšlím, že by bludici
tu broznou sa ovojí bohyni a ochranu vyblásili,

Nuž, znamenejte, staří i mladí, co asi cho
metu od visitací země naší nejvíce odpudilol Táž
poutnice jak by velmi starou pannou jsouci, v ti
sícerých letech pořád zběhlých ženicha neb sta
rého svatbí vybledávala. Onat vandruje od Sa
turna k Merkuru, od Merkara k Martu, ale vždy
dáleji pílí sama, neveamouci sebou tovařiše dob
rého. Zemi naši ráda. minula, nebof vokolci stra
šidelní ji odpudilž. Ulekle se jest, že by velicí
komínové čadiví poplíštili dlouhou vlečku její
mlhon černou; z kteréžto příčiny chvost silně
evinula, umenšila. Přístrachové hrozní oa ni padli,
kdyžtě shlédla, kterakž jsou mustruňkové vojen=
átí s bojným lidem zbrojným držáni. Ano ná
ramné rány z děl jest slyšela, před nimiž samí
duchové -noční do mdloby padají. Uslyšela. jest
teké divnou muziku chraplavých gramofonů, tla



od v porolán | ma královskou orětekou
S nerskte „Sapleana“, kdež přednáší o kře
efanském omění a archeologii. Po macho Jet
ce zabývá otudiomi hlavuč v nejstarších kata
kombách ov.Prieeilly, které navětívil i nynější
král e královnou.“

Učenec rásu Marecebiora ovšem si ne

mosíohénětiP ve ) a p.objevemnějakého vymyšleného Noranat nempsí vymý
čleti prasečiny vsbra nejlepšího českého
člověka — a docela nikoli v katakombách.
Tam sleduje úkoly mnohem vážnější. Naže,
jaký jest jeho úsudek o prasectví, které „nej
větší český filosof" podvodně vpašoval do ka
takomb? Tázal se mne dne 29. května, zdaně
dr. Opletal napsal obrana protí podvodnému
nactiotrhači, který se jmenuje Makar (dlo ital
ské výslovnosti.) Dal ai překládati některé
stati = katolických obranných spisů proti Ma
charovi a živě přisvědčoval na souhlas. Prý
ai z počátku myslil, foi v Caechéchee vyskytl
soad nějský Harasck, nebo Pičiter a přoto že
se cbystal i jemu odpověděti. Poznal však
snadno, že český učenec vyniká jen — nenr
valou sprostotou, na kteroa by byla odpověď
odborného znalce zbytečná. Pravil, že se ne
může řaditi k učencům člověk takový, který
ové vědecké mezery uahrsžuje ušlechtilými
výrazy: „Dieses Schwein . ., Smrdí hůř než
starý pes“, atd. Nejvýš by se prý řadil k ob
elahovatelům sprosťáckého listu „Asino“(Osel),
nad nějš snadv sprostotě vynikl. Divil se, jak
6e mobil takový ólověk v Čechách státi nad
člověkem. Dále 8e Maracchi vyjádřil: „Ačkoli

spustlosti dosud
jsko „nejlepší českýčlověk-Machar.“

Ku konci pak řekl, že přeje našemu ná
rodu, aby sarové výpady českého nadělověka
eloažily jek k povzbuzení a přesvědčení o
Božském původu naší víry. Dra Opletalovi sa
ellá srdečný pozdrav a tík.

Syn Bollá= Jasným a snišelivestía miloariemství| Padejtedo
mdlob nad náhlým přerodem Macharovy po
vaby! Ten syn Heliův, který surově nadával
tiskem samým pokrokářům, kteří se ho odvá
žíli kritisovati, stal se učinědým dobrotiskem
vůči škytavému mnichu, který si dle nágzvo
loví Macharova počínal prasecky. — Kdo jen
trocha velizá ústa nejlepšího českého člověka
sné, ví, že by 60 z nich vyřítila hned celá po
vodeň karatelských slov, kdyby — nu kdyby

ea byla ona prasecká příhoda v katakombácha. 
Uražme! Několik výrostků křiklo na

Masaryka „Poreat!“ Macbar to slyšel a bned
napsal otevřený kasetolský list eamému kardi
nálovi: „Vaše Eminencí.. . náš Spasitel...
Vaše Eminenoí .. . m Vašich seminářů vychá
zejí vlci hitaví.“ Teď si předatavme, 00 by

šinetů, slyšela jest buchání zregulací; odkudž
čmoadu tolik vystupoyaloj že by její -šlojíř zčer
nel co'irtvý uhel. Item velké mumraje, políčko
vání, pohubky hrubé a zéblavky při schůzích
sblédla; z té tudíž příčiny, že jest nátury měkké,
nechtěla se jest do divadel krvoutných mísiti.

Po spatření, kterak v Paříži ženy se krášlí,
premojí, líčí (v'čemž jsou všudyž následovány),
bledý strach ji pojsl, že ke kloboukům velkým
vlečku sobě dle vzoru jejího sestrojía zšijí, všecko
hejsovné a roztodivné napodobujíce. [ zželelo se
jí u země přistáti, kterakkolivěk ždáli si příchodu
jejího milionové diváčků zvědavých a zpytáků
zkoumavých, unižlých. Tito vokolkové tudíž roz
hodli jsou, že chometa přestrašena 'jsouci, prchla
jest jsko pára vodová,

Item zkormoucení mozků mnohých jest se
dočinila. Jakož to +lte, že prodávány jsou byly
lektvary za sumy veliké k života uhéjení,

A vy mladí, moudřejší starých, posmíšků
bujných ušetřte! My v čase dávním lektvarů a
plynů proti chometém neprodávali; vy jste cva
lem míšky pro antichometikon prázdnili, My se
lekli roliko, když cbometa se ukázala, vy slzeli
jste ve straších jit celý rok předtím. Nyníčko ně
kterací prorokovali, že Venuši hvězdu a jiné tě
leza nebeská chometa lšanovali nemíní, my však
v časích dávních radějše mlčeli.

Věrně velké potěšení, že teď žádné zarmou
cení chomets oám nepřinesla, nébrž chvost svůj
mimonesla. Zimizely jíž přístrachové, vzešly nám
radostinóvé; Češi mladíjakodávnípléšív libém
usmívání.' Chometa nás stokrát mine, aniž národ
náš zabyne. Dajž to nébeský Pán!E

négledoralo, kdyby tes mslch by byl zpoužil
v aamých katakombách ové fankce tak ne
čestně| Napřed protokol, pak strašný rámus
v samém Římě. Zednáří by tam byli s radost
ným pláčem Macbara objímali; pak článek
v „Zejta“, jsho překlad v „Čase“, svláštní vy
dání v několika řečech. Machar výtečně ros
umí obchodu a roklsmě. Vyborcoval by na
posoo antické boby Marta, Apolina, Athénu;
volal by k pořádku Hofaista, proč jako pod

zemní bůh už daná. popraští em dopodzemních bří „ Jemcoval by Olympem.
A koranu všemu by dal otevřeným listem pa
peši: „Vaše Svatosti, jest Vám snámo, že náš
Spasitel.. . Do hrobu prvních avatých našich
mačedníků . .. Naše křesťanskévíra káže..|

Pak teprve, až by se zednářeké sopky
podle chati vyboořily, byl by vpleten ten čer
ný obrázek do „Říma“ tím klidným, heliov=
ským spůsobem. Dobráček hMaeber — oelý
rok dával mnichovi pardon, poněvadž si my
alil, že po roce upadnou Vaapomenatí některé
okolnosti, které by i syna IHeliova přiskříply
při jeho lži ke sdi jeko vůs polní myš. Leč
cám Helios podíval se náhodou jasným otvo
rem do katakomby, kde tři svíčky Macharovy
byly zbytečné. .

Prý při prásecké ocóéně se Machar —
smál. Věříme rádi, že by 6e byl v dalši za
obechtal omamnou radostí nad nalezením pa
štiky, na níš ei možno pochutnávati dlouho
a dlouho. Ale na venek by byl rozhodně za
najel póza přísného antického Catons, ba pózu
rozhořčeného Herkols. A jak si rafinovaně
sesumíroval dramatickou gradaci. Napřed li
damiloá Sofie odpovídá dotěrnéma mnicha
prostě; „Ne“ — Ale dotěra dle antické fan
tasie Macharovy pokouší znovu ještě víc. A
tek zvrhlý mnich že by ce býval spletl jen a
jen při Sofii, že by za ten celý rok neobtěžo
val ztěch tisíců žen žádné jiná? Zrovna na ta
byl by útočil, o níž se mohl snadno domní
vati, že jest Macharovou ženon? ©Kolik tielo
židovských šplclů jit do katakomb vešlo, jak
pracují židovští zednáři v Římě horečně na
vymýšlení protikatolických skandálních anek
dot! Ale — škytavého mnicha ničemu jim při
Šel jako na objednávka odkrýti teprve Maobar.
Netoliko v římských hoteléch, ale i v putykách
dá ai každý podomek záležeti na tom, aby ce
něčebo podobného nedopostil vůči hostům z
jasně známých důležitých příčin. Ale právě
u katakomb by byli nechali maiši ničemu,
který by byl s to způsobit, aby všichni byli
od zednářů « místa ; jsamenímvyhnání?

"Ale eafiňovaným "Ifa nejlejšího čen
kého člověka robyl ještě nčíněn celé komedii
konec. Syn Holidv strhl do kalaže komickým
způsobemi redakci „Času“ Kdyš ee začalo
uřažovati o nemožnosti Macharovy jarmareční
Moně,„Čas“ se ocitl v nesnázích. Přišel však
Da mazaný nápad. Představil světu jiného ma
sarykovce, který prý tam šel s dámou taky
skoumati nátara škytavého mnicha. A ejhle —
Skytavý mnich prý se ukázal tohdy zravna ta
kovým jako při Sofiil Stakvalentské Btěstí
těnh-- maobarovských lodeů| Žádný římský
zednář nezvěstoval ani po objevu Macharově
něco podobného, ale výskumná cesta pokro
kářekého myslitele hned nalezla diamant mou
drosti. Tohle už bylo pro samé liberály trochu
moc a proto Kramářův „Den“ se zasmál, k
jakým pokusům chtějí užívati realisté žen.
V „Čase“ po táhle komickéblamážídali blavy
dobromady a aveřejníli áno nezvěstného
badatele, který se prý na důkaz pravdy —
podpisaje. Ale jaký tobyl podpis? Dvd sačáteční
písmena a k tomu slovo „o/ficial.“ Ačkoli s toho
veřejavet rozbodoě nemohla být moadrá, přece
vymyčlený badatel zvěstoval, že ví, jak za to
skosí od příbuzných, ule přece... Od kte
rých příbusných a kdo vlastně?

Jen ať „Čas“ honem dopoví! Masarykovci
jsou obletování celým hejnem chytrých židov
ských, advokátů — a nevědí, jak nejlíp a nej
pádněji: takového škytavého mnicha přišláp
noati. V římských novinách nio, žádná taloba
u trapistů, žádná u světského soudu, v „Case“ o
tom taky nic, až — když hořely vlasy na
blavě. A nejlepší český člověk ve své uynější
nesnázi se ještě neostýchá chytati se toho
sbnilého stébla, odkazovati se jednoduša na
ta zaslána. Spolehá ge chytrák na to, že nž se
čtenáři nepamatují, jakou komedii ta vymy
Blená zaslána e českou veřejností sehrála. A
„Čas“ už se po probrané bitvě neodvažoje ty
průhledné lži opakovati — 8 prasdou ven|
Rozumnou a poctivou politikou! — Ach, vy
nositelé „světla a pravdy“l

Politickýpřehled.
Polifická situace jest stále sbahnělá. Zájem

politické veřejnosti v Rakousku obracel se mi
nulý týden k cestě panovníkovědo Bosny.a
Hercegoviny a k volbám v Uhrách. Olázka
čeakoněmecká vzala se na dlouhé lokte. Jest

lsto, že Němei budou klást českoněmecké do
odě všemožné překážky, právětak jak kladli

dělnosti českého sněmu. Zachovánínynějšího
rřegimu jest sřejmým zájmem němectva. A pa

nující zmatky a naprosté malomooczákonodárných sborů jsou oveň největší oporou mi
nisterstva bar. Bienertha, jež udržují a dodá
vají mu jakési zdánlivé síly. Vládě jde jen o:
schválení rozpočta a nové zdroje příjmů ve
finančním plánu naznačené, pro ostatní před
lohy nemá valného zéjmu. — Českoněmecké
konference mají býti zahájeny 7. června a badoa
prý k ním pozváni též zástupci čes. socialistů.

Oktrovování jasykových sákonů pro Čechy
začíná se v českém tiska považovat sa pravdě
podobaé. Pro oktrozování jazykových zákonů,
s kterými mohli mladočeši jakž také souhlasit,
vyslovil se dr. Kramář ož dávno. V mladočas
kých s agrárních kruzích považuje se oktro
yování jazykových zákonů za jediné východiště
s nynější trapné situace české politiky z oné
slepé uličky, kamž mladočeší a egrárníci českoa
politiku zavlekli. Donutit k oktroyování jazy=
kových zákonů v Čechách je také cílem poli
tiky německé, která směřoje k uskutečnění
„ochranných zákonů“ pro Němce v Čechách za
nynější, německobyrokratické vlády a brání se
zuby nehty rekonstrukci kabinetu a etsblování
parlamentní vlády, dokud také v Čechách ne
bode obdobně provedeno totéž, co ve čtyrech
„německých zemích“. Němoi postapují nyní
v jazykové politice na všech atranách vítězně
a ovládli zvláště eitaaci v Óechách úplně. Čí
vinoo? Na to by měl odpovědět zvláště dr.
Kramář.

Zoufalá finanční situace. Ve finančním vý
bora poslan. sněmovny promluvil konečně mí
nistr financí dr. ryt. Biliňski apřímně u potvr=
dil nejen všecky obavy v příčině hrozícího
schodku ve financích státních, nýbrž vytkl:
obrovské oběti, které státní správa pro bu
donenost žádá. Letos bude ve státním hospo
dářství schodek 70 mil. K, na soc. pojištění
bude třebs 80—90 milionů, na zavedení dvou
leté činné složby ve vojště 90 mil. Jiné vo
jenské výdaje budou prý činiti asi 200 mil.
K tomu ke všemu na obrovské námořní vá
lečné lodi (dreadnoughty), k nimž 8e nedávno:
nechtěl hlásiti, bude prý třeba 300 mil., jež
opatří se půjčkou a jejíž zúročení bude vyža
dovati nejméně 12 mil. K ročně. A poněvadž
na výměnu starých válečných lodí novými
bude potřebí ročně dalších 20 mil. K, vznikne
sesilením válečného námořnictva říši nový
výdaj nejméně 32 mil. K ročně. Úhrnem činí
vojenské náklady 610 mil. K.

Vládní finanční program. Německo-nacio
nální korreupoudence aděluje, že nebude možno
vyfíditi floanční program ještě v letním za
sedání. Proto vládní strany ae hodlají ejednotiti
v tom smyslu, aby bylo aspoň přikročeno k vy
řízení malého fiaančního programu, t. j. daň
kořaleční, osobní daň z příjmů a daň z tantiem
a dividend. Hlavní program pak by byl pře
necháo kampani podzimní a zimní. Jeho vyří
zení předpokládá ovšem také upravení poměrů
v království Českém.

Proti posílání rakouského vojska do Uher.
V rozpočtovém výbora ještě před projedná
váním rozpočtu ministerstva orby podal alo
viaský posl. dr. Korošec návrh, aby byl vyzván
ministr seměbrany k podání vyuvětlení, proč
se z Rakouska posílá vojsko do Uher. K návrhu

Koroošcovu připojili se též a00. dem. a Všeněmci. Návrh byl přijat 16 hlasy proti 13. Pro
hlasovali Slovanská Jednota, soc. demokraté a
Všeněmci. Také v branném výboru přivedl 0
tázku tuto na přetřes křest. soc. posl. S:einer,
který dovozoval, fe rakoaské vojsko bylo do
Uher posláno jistě na pomoc vládě a sice do
okresů, kde vystopují kandidáti romnoští, sla
váčtí a němečtí. Ministr zeměbrany slíbil, že
ještě téhož dae mioistru války vše sdělí a vy
žádá si odpověď, kterou oběma výborům, jak
brannému tak rozpočtovéma sdělí. — To by
ještě tak scházelo, aby čeští synové stříleli
do Slováků, budom-lichtít zvolit svého poslance
proti lecjakému žido-maď.rovi.

Slavná oposice. Při ssbotním hlasování
v rozpočtovém výbora 0 poštách scházelo z 9
českých poslanců šest (Kotlář, Kramář, Ma
štalka, Prokeš, Rolsberg a Staněk), přítomni
byli pouze katol. posl. Šilinger a Šrámek a
nár. soc. Choc. Zde nejlépe viděti, jak agrár

a a mladočeši vážně berou svůj poslaneckýúkol.

Rospočtový výbor poslanecké sněmovny
schváliv rozpočet ministerstva orby, zahájil
rokování o rozpočtu ministerstva vyučování.

Rakouští Němci najednou sastanci svobody
wtiskovaných.Německý uac. avaz úsnosl se navrh
nouti, aby rakoaský parlament poslal předsed
nictva ruské damy adresu, v níž by se zastal
samostatnosti Finska a jeho ústavy. Utisko
vatelé svobody Slovanů rakouských najednon
chtějí pomoci atiskovaným v cisině. Rakouská
sněmovna ovšem nevyhoví tomuto přání ně
meckému, neboť i něm, křest. aociálové ;-ou



"proti tomoto návrhu, považajice jej zcela
právně za vměšování se dozáležitostí raských.

. Císařova cesta do Bosny setkala se 6 pl
ným zdarem. Mocnář provázen jsa svými mi

stry a otkvělým komonstvom byl všude oby
vatelstvem nadšeně vítán. Pří té přílešitosti
"ndělena byla milost 200 odsouzenců m. Touto
cestou císaře zajisté bude uperočo a ostálen
poměr oboa zemí k rakouskému moonářství,
nepokazí-li politika účinky a oásledky náv
štěvy císařovy. O Bosnu a Hercegovinu chys
tají se svésti Maďaři a Němoi boj. Maďaři by
si přáli, aby země ty připojeny byly k Uhrám
v tom poměra jako Chorvátsko. Maďaři a
Němci mohou si nohy uběbat, aby sískali
v zemích těch kde jaký prospěch. A Slované?

Volební sápas © Uhrách počal 1. června
a potrvá až do 10. června. Dle dosavadních
zpráv vítězí strana vládní. Košut byl ve svém
okrese zvolen jednomyslně, zvoleni br. Št.
Tizea, hr. Andrasgy a bar. Banfy,

Pruská volební reforma po tolika dlouhých
bojích a krvavých demonstracích byla ve eně
movně pruské odmítnutav“Pro vládní návrh
v celku se prohlásili jen národní liberálové a
volní konservativci.

Krelská otáska. V turecké sněmovně pro
hlásil velkovozír, že moonosti uznaly nyní ne
možnost dáti Kréta Řecku. Tarecko, které
dobylo Kréty válkon, vzdá se jí jen, kdyby
k tomu bylo válkou donuceno.

Zprávy organ. a spolkové.
Badovesnice u Žišelie. V nedělidno

22. května odbývala se v hostinci p. V. Zdechov
ského spolková schůze Sdružení venkovské mlá
deže pro skupinu radovesnickou. Poněvadě vstup
byl volný, byli přítomni též stoupenci strany
agrárol, tak še všech přítomných bylo na 200.
Dle návrhu váženého a nám milébo rolníka pana
Mráčka uvolen za předsedu echůze horlivý náš
stoupenec p. J. Slavíček, místopředsedkyní elě.
Svobodová a sapisovatelem p. Dobiáš. Předseda
sahájiv echůsi, udílí slovo p. V. Reicbeltovi s Praby,
který pak ve své řeči téměř dvě hodiny trvající
hlasem ueumdlévajícím líčí pádnými důvody pří
činy, pro které 66 organisuje mládež na základě
křesťanském Ve vedru úmorném dovede přece
nadšenou řečí svou bumorem propletenou udržeti

pozornost poslocbačů až do konce. Kdyžpak navýsvu předsedy nikdo k dotazu ani k debatě se
nehlásí, ukončoje předseda tuto zdařilou schůzi.
Členů nových přihlásilo se 12. Jest tedy všech
členů skupiny 42. Na agitační fond vybráno do
brovolnými dary 19 K 40 h. Pak hned konána
valná hromada, na níž zvolen až na malé změny
výbor předešlý, s pp. V. Hlavatým aJ, Slavičkem
v čele, jemuž důvěra projevena. P. Reicheltovi
vřelý dík za přednášku, která vlila nové nadšení
do dušínašich a dodala též chuti i našim přáte
lům s krahů starších rolníků k přlátí práci.

Všestary. Dne 20. kvčtnakonala se a nás
první organisační schůze. Účastenství bylo hojné

to, že protivníci se snažili schůzi znemožniti.
m naší strany zřejelně nastínil a jasně vy

ložil nadšený a obětavý pracovník ne poli křest,
sociál. organisace vadp. kagovník Dr. Fr. Šalc
z Hradce Králové. Řeč jeho, ač trvala skoro dvě
hodiny, byla vyslechnuta s napiatou pozorností.
V debatě, ješ se pak rozproudile, představil ae
jeden z odpůrců, „še je dosud mladý“ a jiný, že
prý mlaví „jen tak po sprostu“ a dle toho tuké
námitky jejich vypadaly. „Třetí zápasník pokroku
a osvěty proti naší černé tmě tvrdil dokonce, že
Havlíčka umočili kačší. Účastníci stěží dovedli
utejiti smích nad takovým vynálezem v životopise
muže tak často falečně proti nám zneužívaného
a veselost jejich ae ještě stupňovala, když pan
řečník podával jednomu z protivníků agrární pro
gram, aby mu tam našel něco o náboženství, když
tvrdil, že agrárníci jsou tak horlivými sastanci
tohoto nutného pojítka všech stavů. — Konečný
výsledek byl, že se nad očekávání přihlásilo asi
-60 účastníků za členy místní organisace.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Jmenovánjest: p. Jos.

Čížek, děkan v Rychnově n./K., správcem vikariátu
chnovského. — Ustanovení jsoupp.: Ferdinand
ček, farář v Nové Vsi, sa faráře do Heřmaně;

Eduard Pohlreich, kaplan v Trutnově, za faráře
do Heřmanic n. L.; Eduard Valenta, administrator
v Korouhvi, za kapibna do Limberku ; Jan Lonský,
katecheta v. Pardubicích, za duchovního eprávce
V polepiovně tamtéž; P. Jos. Hopfinger, kvardian

Františkánského konventu, sa opBe katechetu nagymnasiu v Hostinném; Jos. Kolářský, koop., za
administratora v Josefově; Dr. Stanisl.
katecheta v Chrudimi, za koop. v Opatovicích

»./L.; Frant. Budinský, administrator, za nopene“tora v Hořmani; Josef Tužín, koop. v Ó. Bělé,

za administrátora v Nové Vesia Chotěboře. — Na
odpočitek vetoupil p. Jas Vaníček, děkan v Jose
fově. — V Pánu sesmuel: Josef Pecka, exposita vo
Větrném Jeníkově, (V. Vala.) dno 14. květsa 1910
Bar. 1867, vymv. 1888.) — Uprázdoěná místa:
oscív, fara, patron. nábož.matice,od 1. června;

Nová Ves (u Chotěboře), fare, patron. Alolee Mixy,
od 1. čerma; Větrný Jeníkov, expositara a zá
mecké kaplanetví, od 1. června; Malé Svatoňovice,
fandatisteké místo patr. kufřote Bobaumharg-Lippe,
od 1. června 1910.

Slavnost Božího těla jako obyčejněko
mala ze i v neděli minulou s chrámu Panny Ma
rie ke čtyřem oltářím ua Velkém a Malém ná
městí Nejsvětějšího nesl dp. P. K. Lerch £ T. J.
sa uesistence cthpp. bohoslovců, Průvodu súčast
nily se i Mariánské ace zdejší, terciaří e

praporem, nesčetně věřících a množství malýchružiček.d
Hájovépobožnosti mělyitentorokprůběh

velice zdáreý. Průběhem květnových večerů ná
vštěva stále stoupala. Kázaní a pobožností v chrámu
Paany Marie účastnili se valným počtem věřící
s místa i okolí jak s krubů lidových tek s intel
ligeace. Shromažďovalo se k pobožnostemi noho
vojínů. Poslední pobožnost dne 31. května byla
zvlášť zdařilá. Po krásném kázaní neunavného dp.
P. K. Lercha děkovale drožička ve jménu ostat
ních za všecku námahu. Následovaly zpívacé li
tanie, chvalozpěv „Te Donum“a požehnání. Vzlot
ná a velmi dobře volená slova kazatelova sane
chala v srdcích sbošných katolíků dojem trvalý.

Schůze městské rady 90. května. Ko
koncertu promenádsímu dme 5. června propůjčeny
byly sady na Žižkově náměstí místnímu odboru
Českoslovanské Obch. Besedy. — Od domu čp.
390. p. V. Rejchla ve třídě Pospišilově směrem
k cestě na Pouchov vedoucí zřídí se betonový
kanál 25 m dlouhýza účelem ovedení vod ztam
ních kotlin. — Výkaz pokladní hotovosti se dne
28. května t. r. vzat byl sa vědomí. — Panu J.
Koátálovi, hostinskému, povoleno bylo zřízení sa
brádky před domem čp. 425 v Havlíčkově ulici
se obvyklých podmínek. — Vudělavací jedaoté
státních zřízenců v Hradci Králové uděleno bylo
svolení k uspořádání výletu na den 7. srpna t. r.
event. za den 14. téhož měsíce do lesa „uZděné
boady.“ — Manželům Václavu a M. Šoleovým,
majitelům domu čp. 77 uděleno bylo povolení k a
daptacím v domě tom. — Panu Jos. Novotnéma,
staviteli, oznámí se, že stížnost jeho do rozhod
natí okres. výboru v záležitosti provedeaí stavby
hydroelektrická centrály v Hradci Králová vrežii
obce byla zemským výborem králov, Českého sa
mítanta a obnoví se zákaz, aby parcely p. prof.
Bubrady v robu bloku C hopoužíval za obradu oa
dříví a dílnu tesařakou s důvodu policie požární.
— C. k. ředitelství pošt a telegrafů v Praze podá
Be žádost, aby povolil sřízení vrchního vedení o
vysokém napětí z Hradce Král. do Plotišť n. L.
— Sehválen byl návrh sboru professorského c. k.
reálky ma udělení nadace, založené p. Teubnerem
pro tři nejdovednější kresliče a návrh tóbož sboru
na udělení nadace Urbánkovy v obsosn K 80 za
nejlepší prospěch v chemii, a postoupeny by o
beonímu výboro.

Valná bromada Politického křesť
demokratického klabm pro krá.
lovéhradecké koná se dne 7. června v 8 hodin
večar v Adalbertinu v I. poschodí.

Jmenování. Řediteli státního
v Hradci Králové p. Frant. Rathovi propůjčen cí
sařem titul vládního rady.

Zokřídli splavu ma Orlice na prarém

parku byly tyto dny ryszdviženy dva pískovcové kvádry,z nichá jeden (menší)
na čtv straně má nadpis písmem tiskací
latisky: I. F... . (nečitelné) fortf. Manrer—u.
Zimmer-Moister. — Druhý má na straně obdélní
kové písmem peací latiaky vyrytý : Wehrbaa
aus Gusdern erbaut 1841, von Ing. MajorF. Lack.
— Pan vrch. inženýr Pils má záslahu, že kameny
byly vyňaty bez porušení a pozormčohledány.

Družstvo k nákupu strojů pročeské
šivnostníky v obvodu obchodní a fivnostenské ko
mory liberecké se sídlem v Hradci Králové bylo

prárě utvořeno na ustavující val. hromadě v Hradcilové doe 24. května 1910. Do aprávní rady
družstva byli zvoleni pp.: sa předsedu Ježek Zd.,
kameník, za místo du Fait Aatonín, klempíř,
jednatelem Ježek Jos.,elektrotechnik, sapisovate
lem Dvořáček Frant., truhlář, pokladníkem Nevy
hoštěný Jos., truhlář, vesměs z Hradce :Králové;
za náhradníky povolání pp. Štěp Josef, dlaždič
s Hradce Králové a Ladvík Adolf, truhlář z Ku
klen. Dosorčí radu tvoří dle vykonaných voleb
pp.: Halounek Karel, zámečník z Hradce Králové
jako předseda, Bachtík Jan, koželuh v Nov. Pace
jako místopředseda, dále pp. Rebě Václ., soustruž
nik v ML Boleslavi, Formánek Jindřich,
z Kostelce n. O, Luitický Jos., trahlář v Jičíně
a Korál Ant., sámečník v Hořicích. — Nákupní
družstvo strojové, které čítá již dnes přes 100
členů, vytklo wi sa úkol opatřovati jednotlivým
živnostníkům, kteří se stanou jeho členy, písemoou
přihláškou a složením 5 K zápisného a 30 K zá
vodního podílu, spolehlivé stroje i pohonna lovný
dvěř. Družstvo bude avým techni
inženýrem Spolku českých průmyslníků textilních

v Prase p. Vojtěchovským pe čorati tské o deko
salé a úsporné strojové zaří sení řemesinických
dílen. Obchodní ksihy drušstov ní avolila se ber
platně vésti městská Spořitelna v Hradci Králové,
ostatní agondu -povede Obchoda /, živnostemské a

růmyslová ústředna vHradci Králové, na kterou
bahet také řízeny bližší dotazy a přihlášky.
: Mistrovský kurs umělocké a
stavební zámečníky ařízeebude dnem 16.
táří L r. při c. k. odborné kola pro umělecké
sámečnictrí v Hradci Králové. Účelemkursu jest
vychovati technickým, amělecko-průmyslovým i
obchodním a soustavným vyučováním v dílzách
pomocné síly pro závody zámečnické es zvláštním
zřetelem na jejich budoucí saměstnácí jako samo
statných podnikatelů a dílovedoucích. Doba trvání
karsu jest jeden rok. Kupřijetí je zapotřebípr
kasu, že řadatel se řemeslu zámočnickému vyučil
a po nějaký čas jako pomocník pracoval. Bližší
správy ochotně podá ředitelství.

la knikařsaký kurs ruční
nacení poludás bude za přispěnítechaologického
musea + Praze při městském průmyslovém mutes
v Hradci Králové v době od 19.—20 čerrna. t.
r. Vyučováno bude po celý den od 8—13 bod.
dopoledne a od 2—7 hod. odpol., celkem 90 hod.
vyvčovacích. Probrána bude technika ručního sla
cení a použití téhož na vazbě kniby ma hřbetě a
vrozích, u pokročilejších probrány badoupočátky
slacení ploohého. Cričena bude všeobecně vazba
knib a dohotovování koiby, částečně též i ořízkou
mramorovenou a případné zlatou. Nejvýše přijato
býti může 14 účastaíků. Přihlášky písemné do
kursu nejdéle do 15. Června t. r. přijímá správa
průmyslového musea v Hradci Král.
-— Valné hromada delogátů hasičské
šupy královéhradecké v HirndáciKrál.
odbývá se dne 12. červua 1910 o 8. 'hod. dopol.
v zasedací síni městského zastupitelství v Hradci

Králové. : L. Záznam plných mocí. 3. Za
hájení valné nromady a čtení zápisu poslední val
né bromady. 8. Zprávy: a) jednatele, b) poklad
níka, c) revisorů , d) šepního dozorce a jebo
náměstka, ©) delegátů valné hromady Zemské ú
střední hasičské jednoty v Praze, f) techaické ko
mise, G) organisační komise. 4. Volby: a) starosty,
b) místostarosty, c) pokladoika, d) 10 členů vý
boru, e) 4 nábradaíků, f) 3 přehlížítelů účtů, g)
2 delegátů pro valbou hromadu Zomeké ústřední
baslčské jednoty v Praze pro rok 1911. a jejich
2 nábradalků, h) I šepsího dozorce a jeho má
bradníka, j) 5 členů organisační komise. 6. Usta
novení ročního členského příspěvka. 6. Ustanovení
místa příštího sjezdu a jeho náhradního místa. 7.
Volné návrhy. — Poznámka: Při nedostatečné
účastí odbývá se ralná hromada o 9. hodině do

polední bez ohledu na počet účastníků. — Katéma sboru přísluší tolik delegátů a hlasů, koli
krát čítá 15 činnýchčlenůa zbytky menší 10 se
nečítají ($ 7. stanov.)

Hudební a pěveckýspolek vHradel
Králové pořádá v sobstu dme4. června 1910
o 8. hod. večeraí ve dvoraně Besedy I.
večer s následujícím pořadem: 1. Směn ze Smeta
mových oper. UpravilReichl 2. „Urá“, mutaký
ebor od Glinky. 3. „Je Uaime“ od B solo
pro křídlovku (pan Cvach, dirigent). 4. Rocitace.

5. „Vltavo“,| mužský sbor od Vogla 6. Úryvekz opery „Traviaty“, upravil p. ÚČvach,dirigent.7.Recitace.8.FantasiesBlodkovyopery„Vstudai“.
Po vyčerpání programu volná zábava atanec. Re
žijní příspěvek:osoba 50 h, rodina 1 K. Členové
spolku vstap volný. Úbor domácí.

-| EL porotní obdebí u c k. krajského
soudu v Hradci Král. počíná 27. června. Vyloso
váni jsou následující porotcové: rol, S. Loreas
Botenov, kupec A. Tanssig Broumov, továr. L.
Bartoň Č. Skalice, lesní A. Thomean Královatví,
rol. J. Fischer Kočběř, rol. V. Patzák Podstráň
Královédvorská, rol V. Blažek Blešno,továr. A.
Havlík Kukleoy, rol. J. Černý Piletice, rol. J. Malý
Plotištá, roi. F. Valdek restaur. Joset <
Helly Praž. Předměstí, rol. J. Hroneš Předměřice,
rol. J. Havlík V. Skalice, statkář J. Bale Sla
tina, rol. F. Jesbera Střebeš, majitel cihelny J.
Koštál Sv. Dvory, obchod. J. Kánský Třebecho
vice, rol. J. Merkl Brod, tovér. F. Polieký Jaro
měř, soukromník E. Holsu Josefov, host. E. Nosek
Králíky, rol. J. Brauner Dol. Morava, rol F.
Pietech Dol. Bořikovice, obch. L. Šrůtek Červ.
Kostelec, oboh. L. Vacek Červ. Kostelec, rol. J.
Janák Dobrošov, řezník J. Krsek V. Petrovice,
rol. F. Halda Sovětice, rol. V. Kašpar Křovice,
rol. K. Rathouský Semechaice, obch. M. Mani
Police u. M., rol. K.Rozum DI. Ves, rol. V. Dvo
ráček Lupenice, sládek B. Glůekselig Žamberk.
Náhradní porotcové z Hradce Král.: obch. B. Adler,

pekař J. Javůrek, adjankt r. u. banky A.Mahhost. V. Raiman, boat. J. Semecký, účetní B.
Stein, výčepník J. Strauss, řiditel vš. úv. spolku
AL Vávra, obch. jednatel Ed. Fahrner.

Zálošna v Hradei Králové. Výkazsa
měsle květen 1910. Vklady. Vloženo K 89.614-70.
Vybráno K 122.475 95. Zůstatek K 1,677.59604.
Záruka: Závodní podíly K 74.922'56. Foad re
servní 114.060'10. Fond pensljaí K'39.069.09.
Fosd pro kursoré rosdíly K 27.751.05.Vlastní
reality K 105.796:00. Ceuné papíry a přebytky
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Továrna na„cottagová nmeaná č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 39nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná.
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80. Velodůotejnému

Cennlkyzdarmaa duchovenstvu a
fraňko. slavným patronátním

úřadům dovolujesi dope
rnějií veškeré kostelní nádoby s

a to: monstrance, kalichy,

cibáře, pádob „patánky,pactákály,svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své olasiní „ předpisám

olrkorním vyhovující. Staré před
opravuje v půrodní inteaci .vodní alatí astříbří nebo proti do

platko za nové vyměňuje. Hotové

předmětyneneb výkresy zasílé na u
franko bes závsznostipes koupě

k..
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wbiskupské knihtiskárně
v Hradel Králové.

=O TYNEJZDRAVĚJŠÍMNÁPOJEM1! zalozeno1.1080.

K pu je RŠNEROVYŠUMIVÉ Val důst jnémiduchovenstvyMA v UMIV ele 0 u du
u U LIMONÁDOVÉ BONBONY jnémudu

(chntimalinové,eitronové,jahodový,třešňovéa. prení anejstarší odborná dílna pazířské

| nasvůj účetpp Eolové mařpkové)ETAO :osvěž.Warla Zava d dla
Hradci Králové č. 83.

k uhotovení veškerých ke
„stelních nádob ze stříbra,

bronas a hohkovů,od nejjednodo do nejakvostněj
šího provedení v každém
vzorkua ryze církevnímalohu.

Všepřesně,čistěa nt dajzhotovuje se v mé vl n

jen ručně,číměKaomi dodatí veledůstojnémud
chovegstvu prácí trvalou
uměleckou ss ceny přimě.

RN 6 tomto

s TJ oohrta.
edk |: mánkon,

Všudek dostání, kde jsou plakáty6 ochran.
známkou,jiá je opstřem i každý jodu.

bonbeon.
Roční výroba 60 millionů kusů.

LU-SIN, parfamuje dech. KLAFRON, nej
vzácnější lahůdka nové doby. BOUOHÉES

ALAREIRE, T“ -LOZEU
ČOKOLÁD MLÉČNÝ5 ně Uooo toy

. ©Veškeré rserky jsou Jeho

Biskupsken Milos rovva.
Mešní nádoby. v ehal

alatím za ceny vélíce levné.
Veškeré oprary nádob ko

stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují,

k zasílámjen posvěčené.
klan bol ukdánanake
se zněl

Ohudělm kostelu možnoplát ba přirážek
(M (Blaodperašení©čamnýchnanánípo náe „=

Prosímvp Kao dt darupř
|SnajůmSoteraštpeblé z lové Převedení

'

«

dříve 0M MARŠKEN.
Sklady:Ferdinandova (řída (Platýu),

Prisasám):Václavské ném. (prot
Vídeň VI, Theobaldgnose č. 4.



- Pohovky
všech drahů cd nejjednodušších do nejbohatších.

Křesla
pro nemocné t. zv. spací, dále křesla kožená, zvlášť

umělecky provedená (bes konkureace).

Soubory
HH4rt4+m| všech drabů a slobů. +Pě+4/rh

Matrace
pérové, dále třídílné žiněné, afrikové z děovité vlny.

Slamníky
Htrt++4 | prošívané, trvanlivé | wH4tt49+4

Rolety
patestaí, samočinaé, * výlivkani, zojejy hladké

obyčejné.
Veškeré věci se zárukou přesně řem: vedené.

Ceny velice mírné.
Písemné objednávky: se počlivě a aprárně vyhldí.

Jos, Thoř, Hradec Král
KEDXČNBACUDXG6BXG6 X

" vlněných látek

ŽJan Horák,

své vlastní výroby, jskož i tu- i cízo

tkopáku.£

i soukenník
X zasílá na požádání vždy M

dle roční anísony kollekct.
nejnovějších drehů pravých.

« zemských.
M Cetná
č důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob“
K 9luze mého ryze křeslanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.

elejemné látky na taláry.

v-Rpebnověnad Kněžnou x

zvláště 1 kruhů vele+

Téš na splájky bez zvýhoní cent

—F—

AEDABDXGBYDOXÍ

a . Haouakoat

evého mášiní ve 

v jablonném n. Orl. č. 86.
|Tiaioeazmévacíchreísrencía od

m

Adrepování vědy doslovné se vyprošuje.

Kněžské kolárky a náprsonky!

vajsé hb—Def ké vesty—
Noviskykradit — — Kapoe ©

kg—DámlhPEL šenézbo— Rodnýh "8 jehli
doM už toribusrh -sboší »

: blzí modnía k. tárod *
Fejsl A£Byčlště

— Hradec Králové, Dirádelni ulice. —

a zhotovení ko
© welních rouch, .

korouhví (balda
. chýnů), nebes a

:apolkových prapo

bee konsistorinmové ověřilo mne dodáratiradci

ám pak'a zasílám + tondkásh od
25litrů výše:Lissánaká,uherskáa rekotská
vínaza 1Jitr po60, 68,72,80,90hal a

výše franko na každou stanicí,

u v eno »Mnohopochvalnýchdopisůpo race.

Ždejte ohoblíraé6oeanáky.

Josef Štěpán,
v Pardubicích,

vometvu8 sl.patronétnim rr k opravování

i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,

ová chrámová -zařízení

ka dostavísenapožádánítakéznárokuBacestorné.
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| páce VV. Neškuda Ap h

vJablonnémmnád:Brtct(r(r K i
k rate P. I.Jolrnály, laráloro Neadotoržeje3 MWhoětstda.6
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Z Z ET
-. Vědaaumění.

křeselkébut
Vlkáře v Olon.ouo.) Vdp. Andrej
vězeň, odpověděl pohlednicí za doruče

Deper vých o $k a
“ M . ,

M By sáttale rebehégů M o
Šikovne a zročne sostavená koižočka, 
ňojúcí dášdik na vyprajlá zem, tak budá účic

kovaf vaše slo:A Da a dašu po pravda a
Kristovi. $ Bytvý 6 0.. rov, Maearzkova Motyčkovako not 0 Blaho
telám vám k dikov.ému ajasnéma sostaveňí. Dejž

Spasitel,žebysteza jeunůcn gy dostalk eslávenej sa odmenu. Vdaka ša milů ros
pomieoku. Eéte 4 mesiace a pak započnem aj je

niedb.vidoňtě.zmsiestady.ubrýjem.reteras Oseáša. do Fiagoc dukopčim 80 SturýmZá
konom. Vrelý pozdrav bratom Váš oddaný Hlinka,
vezeň.“ — Učitel s Prachatic p. Prokop Sláma

o té knížečce: žurku jsem pročetl a

L al mnojib n byedK4!
tu o se BěĎy v be inj nejlepší mládež. Pak rodina i škola byl by
rájem! Co by.u moci, budu hledět výbornou tu

ke mai poěA fee PDT,Řezučitel v Prachaticích v éch. Dáe I0. řeďňa

1910.“ Objednejte nejméně po 20 exempl. za 4 K

u smomiplářoJeukou Aro „př rnřodisý šebo ro pitné nebo sta
přímo u P. Fr..Na+rátils, dómského vikáře vOlo
mouci — dyž je svět horlivý v šíření dareb
nosti, ať též členové katol. orgamisací řídí se jím
vdiření zdravéhotiakal Tobom protí tiskul
(Brysychovo beglo.)

Kulturní jiskry.
Nár. sociálové s Němci v máračí.

Piše so nám: ME Bědáz. Gnáz. zociálové naší
straně vytýkati, č „ pořijev některých věcech
ABělupřibtaduvuí,fa tež +0zeje L0kdo
kými soc. demokraty, když se jedná o to, kněze
salžit. Soc. demokraté rozšiřovali tu o svátcích
německý leták s nadpísem : Was is denn g'scheb'n?EEk:
a kosčí slovy: Dabei arbeiten sie táglich (totiž

é kl b.wgaat Jener Macht in die

de,SS sich m als je or Přím:b „4 4+, WAbletAúr socis okral I
-Letálr-byl- zabaven,slo interpolováa, dle všebo

ještě ve r sněmovně,Mosi podpisy 806. mo, Breiti E

ko nl eo kestotfera stkvísejmóna: Černý, Fresl, Klofjj:Rok
sa lvtáku udáz semí. m

2pepo ve
Dokázaly samy šidovoké listy, jak rakouští

mialatři se avíjeli v rakou nomitůSlegbarta,

olgaa R ne Jest snad nyní kópe almistra ryt. Hosbepburgrori © ep se do
stavila ceputace S naš vokalkéjehfostodených
manželů, žádejíc sa „reforma manželství“ ve
amysla. sodsdřském. .

Hochezburger jest dobrák, markýruje totiš
velmi obratně ochrásce utiskovaných. Ják jest tento

liberál:„spřímně“ponoru tovysvítás toho,
že s vplstěoval jako vášairý odpůrce Slovinců
NAty U Korutanech. Dobrák Hochenburger

feodho
ledu

utajdé příz ráího prouda, vé
židů, ld : „Dle mélip ná

jest reforma 1 ji v zájmumrar
nosti a spořádanéhorodinného čivota nějvýš žá

va v ducha
la, dómekého

loka, segedinský

sí Leh,

stanovisko .Dešan
Zatím však sdalších slovjeho nepřímovy

ovitlo,šeosnovazákona,pojakéšidé(paží,jest
jiš u vlády botora. Ministr řekl ještě: „Rosbíral
jdem potom obtíže, jež se pariamentnímu prosi
seni reformy manželství v cestu staví a poznamenal
jsem, že zdar její závisí od určitého veskupení
stram, jež do tó doby není ještě dáno“

da už oe stará, ab y lidí
L] u: Jakou

„řád “pářě, aby při

edy:
katojině a

na

.
si

mich v posledníchdesitiletíchla rakauomfiee
ylo

jiš děsýitaxAki
kářů jako ryt Hochenburger. Smad k něme šli
vojnomyšlenkáři jako k osobě soukromé, že bonem
vyrakoval se ampbojm.
dlýděti ophělena fiká vábec“

p 6 Jest jeho
soukromým? Jest to od muže,«

+

„Ď
———n km -m

millionů katolí
-dtél nt

utámý onobůtslo o mauřdké
byl by oašel plno příšerných, odstrabujících
mentů z těch zemi, kde rozluka jest již zav

Aže by ta reforma remělestáti v
mravnosti? Hoehenborger byl od mluvčího depu
tace tázán, zdaž v chystané reformě budou cd
straněny tresty na cizolóčitví; odpovétěl, če v ná
vrbu zákoga vezme se jednomu s manželů právo
Eklovati ©tom plípádě, jčstiiřece pře cisolož
stvím trvalo vadal manželského soužití. Tak by
se tedy měla podporovati vyšší mravnost! Po usá
kénění takové reformy by lobkomyslsý manéel
nalezl nejpobodlnější cestu k rodinnému rozvratol
Jednodeše by od úandelky odešel a $il by s jinou
nerašeně, na č by měla opuštěná šena právo proti
zradě manželově se brániti.

úl Hoovovelt slořřeně se probláuíl proti
rožluce maůšelitví, když spozorova! ná Upotstě
případů, jak v Amerive příslubný vlídný -sékou
děsně rozvrací štěstí rodinné. Podobně i zcela ne
klerikálaí spivovalélé Irancousáti zcela otevřené

ukazojí, že rozluka jest velikým neštěstím pro

igjé poměry,dokazujice,jak nár ba 50trod madnéhy r udé.
č dednsém soPool Šul pydhoděza

vládní kulisy a tak již oyní katoříci vědí, na jaký

tabýsápkébe najípleš příprvovat. ©bad 0 A- i —Rštríooo odolnou odalobetukol:

Záložna v Hradei Králové
úrokuje vklady 4"/, až 4'/,"/, dlo výpovědí.

Veškeré půjčky sa nejvýhodnějších podmínek.

Hospodářská htidka.
Obrovská úroda pěemilcev Uhrách.

Olffelelsé se osoamoje z Polti, fe očekává se

obchodu i řiditelstrí stá drah nařídily, aby
obllal vosy byly pohotově, dílem opraveny a dílem
nově zhotoveny, aby doprava obilí novázla.

00 s obllím pokrupobjtí. Postiženo-li
obilí mladé, pak se obilí počne a uhrabe. Zeleň
takto aískaná se vypere a skrmí. Obilí vyžene
bodaí stvoly a dá ještě uspokojivou teů, ovšem
zposdénou. Je-li půda ztlučena, třeba ji vláčením
skypřit, jakaile se obilí požalo. Velmi dobře pů
sobí. kdyš se rozbodí trochu čilského ledku po
obišípotlečeoána: Bylo-li obill jiš vymetané, před
květem aoebo ve květu, pak se nedá jiš sachrá
ití. Objlí 49 musí zaořat a pole oset směskou

azebo plodinou. Jenom posdní ječmen sneso
ještě obnovuzpůsobem dříve naznačeným. Jestliže
potlučeno obilí již odkvetlé, ale y celkem
nejsou valné poškozeny a do země vbity, nechá
se-státi, dozraje a dá něco zral Jsou-li vlak
klesy do semě vbity, pak se ihned vše poseče,
náležitě opere a krmí. Pšenice vymetaná po
krapobití so obežne. Je-li klns jiš před vyme
táníma stvoly zlomenypod ním, pakse pše
nies poseče, aby vyhnala bočaí stvoly. Též

Ječnes „ed odkrětem se poseče. Jenom kdyžstvoli úplněstlačen,všesezaoře.Žítovy
málnné če aby znova vypačelo. Je-li
v květu, zaoře se, odkvetlé se nechá nedotčeno.

Také oves nevymetanýs© poseče, vymelaný,paklí
ébí podněty Upo Irapsbítí -sesabře-Orea
již odkyetlýse nechá státi. Laštěniny se nechají
i ty, mejeroli' úpitě stlučety. Řepa ui

|ne zaože a snora zaseje. Čím pozdějikra bití
plodiny zastihne, tím větší je Škoda, neboť ná
prava je pelu velice obtížné. Muui-lise vyspělé

obi saorati, paknejlépe posloufíodel smíšenínou

tické, jiné rogtilnstvo medonosné anebo alespoň
Jiné poskytuje hlavní sndéku Časně z vesna, jiade
až + podlstí se řádač ou, mnobdy však aš

povídá pka je hlavníjm. Kde na př. ře

Parou, dok m L pluývčel,něřepla
ee věnde navčelínětak, aby oak“ Bel? dásltkějn vtu

doba, kdy v kraji bletal snůška nestává, £. j. voy
"modosotsé rostliny jsou vplném květu, s nichž
(rčely mají hlavní saúšku nejvydatnější-Ovesné rady zarostid
málo rodí a ovoce edblodié. Tomase- od
pomůže, když okčlo každého stroma až po okap

| vyryjeme kolo, které ne- několikráte do roků

skypří a vh doě pohnojí. Mladé Štěpy nesmí býti
távalkom sarostlé, nebot zakraí, lezi stromky
mladými třeba půdu stále kypřit, hnojit, a všech.y
ovocné stromy za suché povělrovsti řádně zalé
vejme odetáton, nikoli chladnou vodou ze stadaé,
nýbrž deštovkou aoebo říční vodou prohřátou. Te
kuté baojivo v letní době po dešti dané velicé
sromům prospívá.

Pěkné lne očekávati v nej
bližší době, kdyš západ k večeru je jasný, žluto
rudý, míraý větřík severní, severovýchodní až vý
chodal pofakuje, obloba se vyjasnila, anebo p
obloze odpoledno rozhozené bělavé mraky neveliké.
Hory jasné, daleké a po západu hodně dlouho

zářící, obssr v dálce sakalený, stmívavý a mlhy
k zemi klesající. Kouř z komínů přímo k blankytu
vystupující. z rána hodné vše zarosemo, na nebi
hvěsdpo řídku, mléčná drába bělojasná, zářící
— ztvěstojí pohodu. Pěkaé počasí zvěstuje hlučné
bzučení chroustů, hodaě šivé erpkání cvrčků, ku
kác! kukaček, rojení komárů, vzlet vlaštovek do
výšin, zvučný zpěv ptactva, živé poletování neto
pýrů a čilé pobíhání ještěrek. Také spokojené
bzučení včel a klid „a česnech v pravý čas je
předzvěstí pohody.

Pěstujme více hrachu, čočky,bobu,
víkve, fazolí. Je po nich velká poptávka a dobře
se platí. Také tím získáme nejlacinějšího jadradho
krmiva pro dobytek a obohatíme p-čet plodin pro
dobrý osevní postap.

B. Melichar,
datelstr, uniirvariáí

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

kojboven.

Velký sezaam pošle se na
požádání sdarma s franko.

Školský obzor.
Na e. 5. ústavě km vzdělání ačitelů

v Hradel Králové konáse zápis do I. roč.
„dne 3. července £. r. od 9—11 hod. dopol. a od
8—5. Mod. odpůl;: ddit £* čartente $—FI. b. únp.
Zkoušky při odbývají so noučamíša bulou

"ulěnčlky Bai úterý 5. čepronse.
aee. k. jubilojeřreálce císařea

krále Františka Josefa I. v Kostelce! n.
(Orl konati se bude zápis s přijímací zkoušky

"BAGAo'I. s ye 30.: l. čepvané od8—10 hodila. tt spírášé 11b" sf vyžádat u fe
diteletví ústavu.

Zápis do prvétřídy c. k. gymnasia

v Čáslavi kozadrtě a předprásdaiosmi
a to ve dnech 27. a 28. červha bn o 1.23.bod. odp. Haed p sápise vykonišý“ bědok přijí
mací skoušky. Uposoršajeme na to rodiče, aby
se dle toho zařídili. Změněná tato doba zápisu

Jest důsledkem novéhn ministerokéhonařízení ó
přijímáníěžtje vd utředníc ol.
zápise po pŘís nk "zoáfilb není a proto,kdo synkavěnovati stadií: tší.
—"Matrritaískoušbyna n akkákěkkou
ne konatí vo dnech 830. června a 1. červenca
Předsedati bude p. c. k. zemí? Inrpektordr. Fr.
Kreek. K maturitě přiblášíš jest 16 abiturientů.

-Kondukace (speločnávýchova hochů
a dívek ve kole). Pokroková„Osvětalidu“

opět perlu slovatného. dagoga MacharaE ROAVa



formy, než-li stýkání se (bochů)P dým ate
kami... Ještě po letechpoznáte,rostisliten a
onen člověk jako mladík pod leskom a úsměvem
divčích očí.“

Kdo si přečetl tato „slatá slova“, zdař teskně
si nepovzdechl: „Škoda, Že ten náš „nejlepší český
člověk“ neprožil své mládí v koedokací delší dobu,
nešli jen to, ktorou líčí ve svých vysnáních „Kon

fesse“! Co hrubosti a neomalené Aprostotyne spisech Macharových bychom nečetli dnes, kdybyza
mládí Mecharova koedukace měla vliv na slošné
chování a společenské formy mládeže“

Necbmo však stracených tušeb a nenepra
vitelných strát a povšimněte si věci samé. Po
krotoví učitelé v koedakaci vidí neobyčejcý po
krok a přímo kámen mudrců. Toť se rozumí, že
papouškují naší pokrokovci fráze, které v cizině
stratily již svou působivost jako sbankrotělývý
chovný pokus. V bádenském velkovévodství přijat
byl r. 1901 zákon o koedukaci na středních 8ko
lách. Po devitileté zkušenosti dospěli sami pro
fessoři k poznání, še starý systém oddělené vý

vládo, aby zavedla zase oddělenou výchovu.
"V asském sněmu liberálové ali návrh na
koedukaci ve středních školách, ale návrh tento
narazil na odpor školských tamních kruhů. Pro
fessoři středních škol v Drážďanech obrátili 60 Ba

čemž mezi jivým praví: „Smíběný systém jest

tinečně jen v malých městech. Výchova a vyu
čování mají účelem hochy i děvčata v souhlasu

vit pro pošadavky životat. Tyto
scela různé u bochů j děvčat. Bmíšenýsystém
snemožňuje všecko pozorování těchtozvláštních
vlastností a jest tudíž překážkou k dosažení elle
výchovy. Zvláště pak nebošpečí v obledu mrav
nosti, ješ smíšený systém přináší. musí proti němu
saujati. Vůči tomuto nebezpečí i nejbedlivějšído
sor je bezmocný. Jisté výhody systému smíšeného
meryváží tohoto nebezpečí. Vezcela malých mě
stech, kde styky školy 8 rodinou a rodin mezi
sebou jsou velmi blízky, je snad nebezpečí v 0

, hledu mravním menší. Ale i tam nobespečí ja a
proto eystému smíšeného nelse doporačití." k
mluví hberální professoři drážďanští.
-V samé vlasti kosdnkece— v Americi.—
ozývají se hlavy protivné. Americký přof. zd.
Sachs v břesnu r. 1908 na sociálně-pacdag afššké

* konferenci v Bostona vyslovil vážné obavy ZApolečné výchově, ješto ae prý Již nyní dají
-Bázati její--novýhody ; poblaví Ženskéstrácě tu
pnoho s toho nejlepšího své šenskosti, mesižím
co u chlapců s vychvalovaných předností a vřňpd

„Aohoto systému nic nebo málo lze pozorovati. fy

ghovatelské DY 1910, str. 165.) © jesť Lzedoufati, že naši výlečaí paodanogoě
jdláci Komenského za nějakých pár luť násl
"Spystřízlivění v Německu, odknd své rosumy*

„„pají, budou borlivě pracovati na odstranění M

Skukce jako to činili po letech sedmdesá"Dnes chtějí ne blýskati modernosti; proto k
„jkaci hájí a dávají si zasílati od proslulých vejš
""eouhlasné projevy. zh
1 Co se nás týče, projevujeme ovšem nálad,
je by koedokace školská pod rozumným dozorém
menatropila tolik mravních škod v městě najím,
Jakopokoataíaykystudentůa studentekbesdoBB 2 EO, A

ČeskoslovanskázáložnaVPraze
Spálená ul. 6. ©.

přijímá —
vklady.. 4/49 úrokbes.výpovědi,

« 4%.. 8 30denní výpovědí,
„ 43,9, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčkyz sb pet

—vklady slojnémělísty pošt. spořitelny, které
„zašlop'se na požádání. — Záložna* pod

: "jehá nevis Jednoty máložem.

ae.

V úvěrníspolečnost,zapanné společenstvo s ručením obmereným
wuHradol Krélevé,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímávkladyna knížky
= 449 až Be ==

úrok ato dle výpovědi,
SMD“Slonílístkyna požádánízdarma.-|

Uhlízís“

KONCESSOVANÁ

PAVEL BANER, KRADECKRÁLOVÉ
VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

3 I BOUKRONÉ, DŮVĚRNÉ, 3;PŮJČKY
NA HYPOTÉKY I ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY, '$

BEZ RUČITELŮ.

|

OOE
: poznamenati:K POROE
; JOSEFJEZEK .

=*přesídlildo vlastního domu:

EVL PASU NOsl- eb0EEA S O0 V,
1 vou HOC)CTo16CN
+" GEvZořTě[rychle provádět 

KRAL ONONV EDT

mmmštapteoizaK170P
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.

Objednávkyvyřizuje Bisk. knihtiskárne vHradci. Králové

Veškeré plechové

vlastní výroby, nejnovější 'osvědšené boústavy, co
„ejpečliváji pracovaně, přesně lúčíčí, dopořoučí.

-Josefově 
(dříve K. J. Sailbert.) „

Tamtéž jse dostati: babsy velké i malé, -pmavé“
"tutec. činele, basy, čela, mandolioy, kytary, elterý,.
bousle,stmydce,ponadra, podbradníky, ladičky 8.

drobsépotřeby. Struny nej
lepší jakosti. Hermoniky Čahací i ústní ve velkém.
výběru. Klarisety, pikoly, fótny, oboa jem lepší,

ubay, trabky, povelky, ponocovky. — Za čísté,

vadního ředitele kůra do čisné

pilost
Odchoden

služby učitelské
če NT O

: . , .

ředitele kůru
farního obrámu Páně
wDobřenicích.

Farní osada čítá 1318 daší, příjemz užívání
18 kořed dobrých políse stodolou a štolových

poplatků. Vrudtvěáíhdhě přsoso příjem vedlejší.
Šádosti do15. čorvoncsbudtaž poČány 

Pp + místě.na Severosáp. dráze. o“

LÁTKYz NÁBYTEK
krotomové, orepové, ripsevé, gobelinové
polo- i oelohedvébné v nejmedernějších
vzorech. ST=ZT =

| „| PLÝYŠE 
-hladké a vzerieané v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby měbytkové

přemě k sábytkovýmlátkám se
odisí ko: úry, střapce, třepení ati — — — — 7boa“

24 ©, INOLE
OSKOVANÁ PLÁTNA

"* dů koupelen,lásnf, pisáron, fřadův std.
-sa nejlevnější oeandabísí firma 

T STODOLYPREJad L

ji ©SPECIALITA.
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vyhlášenýžalodečnílikérpodnázvem

i Aměrsde hondres
ry jskožto příjemný

pdek doporučovaný,

nabjsí w x ,<

© továrna: nejjemnějších likérů.

Oaktéž doporučuje se ku koupi pravého

eagnacu,srěmskéslivovicejha pv jamramu a všech druhů nejjemnějších -li rvcenách
nejlevnějších. P. T. pánůmobchodníkům a
hostinským povořajíseuvlášť výhodné ceny.000000
|Rřestnísty
texoffo) 40 kusů za60 haléřů nabizi

„age ;A -—=r
" T : —— V..

: Učedníka:
S04 řádně rodiny přijme— <:

klempíř v Hradci IKrál.

trame.

přesné ladění se ručí. Správkyse rychle vyřisují.



Čechy — pozadu vzáchraně
mládeže.

Co tobo asi příčinou,še sem tak bohatá
a kultorně vyspělá v otázce tak eminentně
kaltarní a sociální nestojí v popředí, ale da
leko zůstává za zeměmi jinými? Dr. Eogliš,
který vydal sajímavou statistickou knihu „Dag
Armenwesen: im Kóoigreiche Bobmen am Ac
fango des XX. Jahrh. (vyšlo i česky), delším
článkem v „Zeitechrift fr Kinderechutz und
Jugeudfůrsorge“ (1908), stav ochranné miádeže

v Čechách, konstatuje na základě statistických
dat ten omatný fakt, že ochrany mládeže v Če
cbách nelse užebřiti mnohých výtek. Již o pod
pora chudých dětí, jež nevykasují žádných
tělesných nebo duševních abnormalit, není prů
měrně tak postaráno, jak by toho věk jejich
vyžadoval; saopatří sa pravidelně jen materi
elně, a to obyčejně způsobem pro obec nejla
cinějším, a o sdárnou jejich mravní a duševní
výchovu bývá přečasto jen bídně postaráno.
A ještě hůře je tomu u dětí, jež pro své ab
normality vyšadají odborné péče. Vexistujících
ústavech může jen malá část těchto dětí býti
umístěna, ostatní zůstávají pozůstaveny svému
osada, aby byly po celý svůj život na veřejné
podpoře závislé, nebo aby se staly břemenem
a trýsní společnosti. Nejamutnější jest osud
mrsákův a meduživců, epolednoati nejnebozpeč
oější pak je nedostatečná ochrana spastlé
mládeže.

Na otázku grrohu položenou, jak to možno,
že země bospodářsky s káltuřně tak výsoko
stojící jako Čechy může býti votázce tak dů
ležíté tak pozadu, není dle dr. Engliše, pře
hlédneme-li jen letmo, kdo vlastně provádí

éči o mládež, prý těžko odpovědětí. Všude,
de je odborná péče (pro slepce, epileptiky,

zanedbance) je to buď výbradně nebo £ větší
části sdsluha soukromé dobročinnosti.Veřejnáspráva
selhává ma tomto poli docela. Jest ovšem zcela
přirozeno, že soukromá dobročinnost předchází
veřejné póči a jí i ukazuje nové dráby, ale
v Čechách na př. páče o alepé děje se již po
celé století soukromými ústavy, aniž by veřejná
opráva tomuto odvětví sociální péče jen po
oěkod se přiblížila. Veřejná správa není iudíš

v tomto ohledu des vimy. Na veřejnouJe omládež v Čechách pohlíželo se téměř výlačně
jako na úlohu péče o chudé a tudíž jako na věc

FEUILLETON
Zlodějská obec.

Napsal Julins Váňa.

=Vítám vás, pánové«, přijsla hostinská, usmí=
vajíc se, vzácnou společnost, sestávající z hlavy
obce, správce skoly, závodčíbo a radního, Jako by
si řekli. Partie »maxla« táhla do nevelkého, ale ú
tulného hostince pane starosty, který po dlouhém
Jenkování, maje práce se starostenstvím a jsa pan
ským bejným, byl nucen hostinec najmouti. Sám
bydlil ve »fořtovně.« Hostinská, stythá žena, druhdy
selka, vzala si muže o více let mladšího jako vdova.
Měla tučný výměnek a kdyš syn její jediný ujel
statek, bydlila na výměnku; pak stela se bodrou,
ráznou šenkýřkou. Oči bostů vcházejících spoči
nuly na stole v rohu nevelké, ale útulné šenkovoy,
který bned statné ruce panímámy Čistily od prachu.
»[ nechte to, šenkýřko, my to oprášíme sami. Při
neste sživobytí« (karty), dobré pivko«, velel závodčí.
*Smluvili jeme si tuhle s panem řídícím na dne
šek partičku maxla. Spécbal jsem, abych v určený
čas byl na místě.«

Když hosté statně popíjeli, vadychla si tlusté
panímáma: »Právě dnes musel můj do města.Za
stanu to sice doma samotná, sle hůře bude s ve
čeří. Jen kdyby aspoň něco přinesll Beztoho bu
dou páni hladoví a dole ve vsí zhola nick dostání.«

vŽádné starosti o nás, šenkýřko«, podotkla
mrzuté ženě hlava obce. +Už to ňáko vydržíme.«
— »Musím načnouti, jen malé strpení«, pravila
šenkýřka.

»Půjdu pomoci. Jako starý šenkýř jsem to

obol; pomocné sakročení zemé a okresů, na
něž chodinský zékon gnyslil, bylo dosud jen
ma papíře. Finanční výkonnost obcí, jak až
dosud se projevila, je již os hranici své čin
nosti, a i přes to — průměrně vzato je ska
tečně nedostatečná. Spocielně odborná péče o
mládež, ústavní péče, i vzhledem k velkému
člela ochrany potřebných dětí i z Suančních
ohledů může ekonomicky a úspěšné býti jen
na větším poli prováděna.

Tážeme-li se, proč země a okresy až
dosad tak málo vykonaly na poli péče o mládež,
je třeba důvod toho hledati, dle dr. Exgiiše,
předem v systému aulonomních financí, jichž zá
klady by potřebovaly důkladaé revise; nejvíce
tím trpí země, v níž se soustřeďají největší a
nejdůležitější úlohy. Dále zcela správně po
snamenává dr. Eogliš, že maciondiní otáska
v Čechách vyžadoje značnou část ideálních sil
a odvádí tak od řešení důležité otázky soci
úlní. A — až do poslední doby nebylo tu šír
šího sájmu o otázku péče o mládež. K radosti
mužno skutečně s dr. Erglišem konstatovati,
že u obou kmenů v Čechách začal nyní váti
svěšejší vánek, pod jehož působením i země
prohlásila ochotu, převzíti eprávo odborů,
proti níž se tak dlouho bránila.

Že všeobecný zájem se dnes jeví pro
otázky péče o mládež a že jeví se všade snaha
uskutečniti ideály tau vyvstalé, je především
sásluha soukromé dobročinnosti.Tak stal sei
v Čechách problém péče o mládež aktaelní, je
předmětem vědeckébo stadia a programových
úvah — u sutonomních korporací, voloých
spolkův a politických stran. Značné podpory
dostalo se celému hnutí G60letým jubileem
císaře a zásložnou činností obou zemských kc
misel pro ochrana mládeže. Článek svůj uza
vírá dr. Engliš posteskem, že stav péče o

mládež v Čechách k sice ještě neuspokojivý,ale ne beznadějný. Áno,beznadějný není, ježto
něco se přeceděje, ale to je hrozně maličké,
uvážíme-li, žo somě za nynější finanční miserie
nic na tomto poli podnikati nemůže, a že vše
budoje se jen na korankách vyprošených a
leckdy těžce sebraných. Vláda, jak kdosisprávně
podotkl, přijímá 24 miliardy ročně, ale pro děti
spustlé nemá ani haléře. Peníse sena takové dičely
eyšebrávají. Rakouské poměry! Kdyč již však

se jednou žebrá, pak ať žádný avědomělýČech nosavírá své kapsy, ale hojnou hřivnvu
podle možnosti přispějema sáchranu českéhodítěte

O
dosud nezapomněle, a již bral se starosta se ženou
ven. Ve chvilce pivko jako křen stálo na stole.
sAC žije maxle, přiťukli si, napili so a již šustěli
špády v rukou hráčů. Byli brou rozjaření, Jen
šenkýřka mrzutě hleděla, popotahujíc brejle na
nose, oknem; když se setmělo, často vyběhla ven
se podívat, zdali manžel už nejde. Hráči hráli o
sto šest,

K 10. hodině přišel šenkýř.
»Neseš něco sebou« byla první slova pro

nesená ostře paní šenkýřkou, »ty bludná ovce?a
Ale vidíš, jsko na smrt jsem zapomaěl«, udeřiv
se do čela při pohledu na vzácné hosty příchozí
šenkýř.

A již proud výmluvnosti ženské, jako když
mlynář vytáhne stavidlo, řinul se ne muže. Páni
hosté ujali se svého druha, vymlouvali ho, až ko
nečně mrzutá polovice, vidouc, že si svou žáhu
na manžel! nezchladí, dela rozčileně dobrou noc,
Odevzdala noční službu »ušlému« muži a šla spat.

Jak to bývá zhusta, obrací se karta prý po
půlnoci. Závoděí mrzut nad obratem štěstí, po
cestě přec jen vyhladověl. Pivo mělo špatný pod
klad. »Nešlo.«

"Kdyby tek bylo něco na zostření chuti«,
prohodil, trpce pohlédnuv na kybicujícího šenkýře.
»Já bych též něčím, ale dobrým, nepohrdl; pivo
mi žaludek notně propláklo«, dodal starosta.

Podobně hlásil i radní.
sA nač máte chuť, pánové?e doložil řídící.
Bleskem projela hlavou starosty, jená si po

tečnit?
«No — mluvte, pene starosto«, nutil učitel,

dejte radu.«

Ročník XVI.

s hříchu a mravní bídy, aby v této eminentně
kultorní a národní věci národ náš brzo stál
na místě prvém. L.

Volné listy,
Drobné ospomínky. V několika číslech

„Přehledu“ uveřejňoval dr. Chalnpný obranu
proti mínění, jako by byl kdy býval žákem
Masarykovým. Dr. Chalapný mínění to odmítá
zásadně a 8 rozhodnosti, která jest s hlediska
dušeslovného velmi posorahodna. Vycitajeme
z řádků jeho, že takový předpoklad o sobě
považuje přímo za arážka. Dr. Chalupný ne=
římo oapovídá: „Jsou-li v Čechách stádní
idé, kteří o závod ajišťají, že jsou žáky Ma

sarykovými, já mezi ně nenáležím, protože
jsem si zachoval samostatnost úsudku a schop
nost posnávati povahy moderních velikánů.“

Při četbě řádků Chalopného vynořila se
nám vzpomínka na vystoupení Masarykovo
v procesu polenském a na jeho famósní bro
žara, kterou snažil se Hilsnera vysekati. Le
tošní oslavovatelá Masarykovi byli totik dosti
amělí, že tehdejší Masarykovo vystoupení pro
blašovali sa rytířský čin proti rituelní pověře,
za skutek osvobozající od demag gického ší
lení. Všechoy a podobné řečí pokrokářské jsou
jen sháněním mlhy a házením píska do očí
všem těm, kdož, jsouce zapřísáhlými ctiteli
Masarykorými, dali ovůj rozum na penei.
Všdyť jest pravda, že všichni lepší a vzděla
nější lidé v Čechách Masarykovo vystoupení i
jeho brožuru naprosto a odmítavě tehdy od
soadili. Obromný čin v brožuře viděli jen lidé,
kteří dávali za sebe mysliti novinám. Sám dr.
Chalupný praví: „I když jsem později brožaru
přečetl, nelíbila se mi a souhlasil jsem a kri
tikou, kterou o ní napsal Rohan do Rozhledů“.

Není prostě pravda, žo Masaryk psal bro
žara z čistých kultarních a humanitních zájmu,
s láskou ku pravdě a spravedlnosti. Nad líče
nými a vynucovanými výkřiky „Časn“, že Ma
saryk ujímá se procesu polenskéhoz pouhé
lásky ku pravdě, kroatili hlavamivšichni da
Ševně vyspělejší stoapenci tehdejší realistické
strany. Nad celoustranou -vznášel se mrak ne
jistoty, neurčitý a bezejmenný strach z něčeho,
co může po Masarykova vystoupení pro stranu
následovati. Soudnější lidé dobře cítili, že Ma
saryk svým hájením Hilenera zasadil straně

(O|
»Což o radu, ale skutek. Pečené by byla

znamenité, jaké jste snad nikdy neměli.«
»Ven, starosto, ven s tímla
sNuže, tedy ven s tím: Ve škole plný chlí

vek podsvinčat, paní tchýně je včera přivezla;
mesíčka — a jakého! My zde hladem mřeme,
Jedno by stačilo,«

Učitel doložil s obavou: »O sele by nešlo;
jen jak to dostat sem, aby věc zůstala tajnou i
před šenkýřkou ?« — »Spí jako dřevo; včera ponoco
vala, dnes to dohání«, doložil šenkýř. Společnost
dala blavy dohromady a za chvíli vydala se kromě
radního, jenž zůstal hlídat v šenkovně, okolo humen
ku škole. Výprava se vracela se vzácnou kořistí;
v poli sele zapíchli a pak rovnou k hospodě.
Štěstí jim přálo.

Starosta se šenkýřem, znalí v řezničině dos
mácí, dali se do práce, Připraveno sele. Hostinský
sehnal starý, železný kuthan, sloužící drůbeži za
nádobu potravní. Vymyl jel důkladně od bláta a
v brzku bělostné sele zmizelo na ném v troubě,

Zatím se hrálo dále, Šenkýř přikládal, až
kamna praštěla.

Konečně na starém kutbanu donesl šenkýř
sele. Nebylo »skoráte, jak podotkl odborník sta
roste, upečeno. Bylo bezky dlouho po půlnoci,
strach ze šenkýřky — a k tomu notný apetit. Bez
telířá, ubrousků, řezalo se maso z čuňátka po
cikénsku, tak že ve čtvrt hodince asely kůstky
kostry na starém pekáči, do něhož omáčen chléb,
aby chutný omastek tu nezůstal.

»To jsme si pochutnalie, smáli se maxlisti
a hra šla déle, Pivečko teď chutnalo. Šenkýř od
nášel pozůstetky a zekopal je do hoojiště, kutbaa
uložil na dřívější místo nasypav do něho starý



osudoou ráno, která se bned tek noezabojí.
Tehdy ovšem pánové byli citlivější e báli se
prosrazení karet, dnes však svědomí jejich jiš
dávno jest otupělé a jejich Zidovaké služby

prokázány. Bráni-ji se pak dokrokářít redaktorové proti očividným faktům a tvrdí-li, že
téjmů židovských neobstarávají, přijímají sa
vytáčky takové jen a ircnickými úsměvy a
6 přesvědčením, že takovým obranám nikdo
nevěří a nejméně sami jejich autorové. Ostatně
takové omývání svědčí jen o přílišné emělosti,
jako one tvrzení v čas Masarykova jubilea, že
Masaryk brožuru o polenském procesu psal

pováře a z lásky ku pravdě s spravedlností.vá však paměť vrstovníků, jsou tištěné do
komenty a zejména neztratily se výtisky oné
Masarykovy brožury.

Přečtěte si onu brožara a poznáte, pokad
Masaryk psal proti rituelní pověře a pokud
hájil zájmů humanitníchepravedlnosti a pravdy,
Celý myšlenkový pochod hrozně málo směřaje
k tomu, aby vyvrácena byla rituelol pověra —
Masaryk mnobem vice usiluje o to, aby obvi=
něni byli z vraždy matka a bratr zavražděné
Anežky Hrůzové. A usilování to, projevojící
ae logickými nemotornostmi a brobou nesna=
lostí místa a poměrů, nasvědčoje, že Masaryk
si byl až příliš vědom viny Hilenerovy. Na
důkar uvádíme některá místa: „Mrtvola byla
buď přinesena nebo přivezena. Byla-li nesena,
tedy byla nesena na zádech, nohama přes ra=
meno pravé a nohy chnaty k vůli pobodlí a
rovnováze; v poloze té byly drženy rukou
Silným čpagátem kolem krku nosič rukou
drahou hlavu a trap si přidržoval. Tento nebo
podobný způsob nesení není vyloučen; z Věšnice
(Masaryk nevěděl ani, že se vesnice jmenuje
Věžnička) na př. na místo, kde mrtvola byla
nalezona, není ani půl bodiny. Mrtvola však
mohla býti na místo dovezena (na trakaři, na
př. v nějaké bedně). Aby nepřekážela celá
délka těla, byly nohy ostře na zad ohnoty.
K tomu, že mrtvola byla odjinad dopravena,
hodí se udání obžaloby, že jí kolem hlavy
košile (jen vrchní polovíčka) a nad košilí ka
nafasova eukně byla otočena, aby právě na
cestě nekrvácela .. . A ovšem hodí 80 k vý
kladu zde podanémaofakt, že mrtvola přinesena
na místo jiš vykrvácená; podle odhadu znal
cova zavražděná mohla míti 5 litrů krve, na
místě našlo se jí však eotva 1'/, litru.“

Jak bománně Masaryk v brožuře jednal,
svědčí všechny jeho násilné a nemožoé kombi
nace, dohady, nápovědí, jkteré přímo prstem
ukazojí na matku a bratra zavražděné. Masa
ryk na příklad dal si v brožuře tučně vytisk
nouti toto: „Vrašdastala se nejpravděpodobnějí
v obydlí a v , kdy saorašděná byla svlečena.“
A tento svůj závér činí Masaryk £ rozličných
okolností podrobným výkladem, jehož najenost
vzbozovala a Polenských umích a pohoršení u
těch, xdoš v Polué se osobně informovali.

„Pro to, že vrašds vykonána v obydlí,
svědčí údaj, za nějš mi račí pan MUDr. J.
Bulova. z narlína. Dr. Bulova stejně jako já
rozrušen byl obnutím nohou a podal mi vý
klad o přenesení mrtvoly — já jsem myslil oa
převezení“ A když Masaryk ještě několik ne
důkazů pro vraždu v obydlí u matky u bratra
uvedl, dokládá: „Konečně pro vražda v obydlí
mlaví fakt, že prsty a dlaně by.y jen krví
zbrooeny a že za nehty obou raokou nalezena
jest krev, žádné bláto. ačkoli ee vražda podle
——————

obsah. Hrálo se nyní čileji. Pozdě po půl noci
„ozešla se společnost maxlistů.

Z rána po mexlovém večírku zabušeno na
školní dvéře, Paní tchýně chystala se na trh do

pán po marlu vyspával. Měl klidné svědomí, znelť
dobré srdce milující tchýně, Žádný tudíž strach ze
skutku v noci spáchaného! Otevřít na zatlučení
šla tchýně sama, jsouc již ustrojena. Do síně
vstoupil pantáta s pozdrsvem a připojením: =»Jdu
si pro čuňátko včera vybrané, aby mi ho někdo
nepřekoupil.«

»To se u mne nestáváé«, podotkla po přiví
tání starší, korpulentní paní. +Co řekou, platí
vždy, i kdyby sebe víc jiný kupec přidal! Pojďte
pantáto, a ve chlívku si zemluvené čuňátko vy
hledejte « Chlívek otevřen. .

Ustražená selácka pobíhale, pantáta bedlivě
hledal sele se skvrnou ná hřbetě, vlezl i dovnitř,
ale nikde bo nebylo.

sZádného jsem dosud nevydala, musí tem
být; není-li, vyžeňte je ven — spočítáme je na
dvoře.«

»Bylo jich 24, jedno je pryče, podotkla paní
tchýně počitajíc. když mladá selátka octla se na
čerstvém vzduchu do jednoho,

"To se mi ještě nestalo. A právě to pro
dané, nejlepší, ukredeno'« hněvem zrudnuvši,
zlostně pronesla.

- T pantáte stál překvapen. Hledal v okolí
chlévka, ale vybrané čuně zmizelo. Zatím co hledal,
bézela paní máti do kuchyně a odtud do pokoje,
kde spal pan zeť „Zlodějská obec, ach, kam jsem
své děti dalal Zeti, zeti, považte, zloději u nás a
ny nc o tem nevíme| Považte, Josefe, prase pryč

žaloby stala v lose na měkké půdě jarní, de
štěm z , Pro vmašda v ob mluví
také čistota mrtvoly — bylasnad myta, a ko
nečně by sem ukasoval takéfakt, šo při pltvé
nalezeny v šaludke bojné zbytky jídla, hlavně
mléka.“

Masaryk v brošaře nakonec přímo vyhro
žuje budoncím odhalením pravých viaalků, vidí
v některých výpovědech svědků věcí, které
k pochybnostema k dalšímu pátrání přímo
vybízejí a podotýká, še vražda Anežky Hrů
sové so zavražděním Marie Klímové asi sou

lano docela jinak, nežli antisemitism před
„Všimněte si kromě toho všeho, Eo Mase

ryk spojení apolavinníků s Hilenerem pomíjí
mičením a nepokouší se souvislost jejich pří
tomcosti v Polné a činem samým ani slovem
vyovětliti, — a pochopíte, jakon váhu může
míti pokrokářské tvrzení, že Masarykovi bě
Zelo opověra ritaelní. Celá brožara dokazuje,
že Masaryk chce Hilenera úplně omýti a po
dezření svuliti na matku a bratra zavražděné.
Chtěl-li Masaryk vyvraceti „rituelní pověra“,
pak iu bylo zabývati se kultarním materiá
lem mioolých století sem a«něřujícím, bylo
mu psychulogicky a mravně analysovati hlavní
úkazy, které k otázce té se vstahojí Kdyby
byl Masaryk jen s toho hlediska otázka pro
Jednával, pak mohl poctivě a otevřeně tvrditi,
že mu jde o rituelní pověru.Toho všeho však Ma
sarykneučinil,alehneds úšasnýminevědomostmé
místa, poměrův a osobvmásil s0 s chvástavouhor
bieostédo trestního procesu a usiloval o to, aby
podezřenípadlo na matkua bratra zavražděné,

Nemusí tedy býti nikdo Kolumbem, aby
poznal, že toto počínání Masarykovo nemělo
účelem vyvraceti rituální pověru, ani podporo
vati pravda a spravedlnost. Naopak, jednání
Masarykovo sastíralo aučtjelo humonilu,
takče člověk při obživování těchto drobných
vzpomínek cítí zolti tutéž stranu, na kterou
udeřil dr. Chalapný, když pravil: Zkrátka, již
před Herbenovou aférou nastal můj rozlom
8 reslismom, jejž afóra urychlila. Hoed po

prvních hanebných vystoupeních Macharových
Jsem se veřejně odřekl jeho, jako Herbena;
v Macaryka jsem ještě věřil a během aféry
jsem ho navštívil, Nebyl doma, ale jeho brzký
projev v „Case“ maťo sviklal mé úZluseo jeho
charakteru“ Slavnostní ujišťování pokrokářské
žurnalistiky, zejména „Časa“, že Masaryk v +
fóře polensakéchránil rosam národa, jest příliš
smělou prorokací rozumu, aby na ni nebylo
odpověděno. Učinili jsme tak těmito řádky a
protrhli jeme pletivo pokrokářské pavučiny.

e' . 6

Coto? Machar v BesoděČasu dae 29
května byl oocen nepsati: „Ácb, pane,zajímá
vás zvlášť, je-li možno, že se představenstvo
kláštera nedopátralo onoho trapisty, jenž by
byl tebdy v katakombách dostal od Bofle Pe
trovny málem pár pohlavků? To jest přeo
jasné jako denní světlo, že se ho dopátrat ne
mohlo“

Tedy vyskytl se kdosi, jenž histurii o
škytavém mnichu neuvěřil? Věru, to jest
vzáoný člověk mesi pokrokáři, to jest pravý
Robinson Crusoe, jeož byl vržen ns ostrov
neobydlený pravdou a upřímnosti. Zaslonší,
aby ua něho upřeny byly 8 obdivem zraky
všech lidí, jsko hvězdáři wířili dalekobledy

a k tomu ten neřád zloděj vybere si nejlepší, dobře
prodané. Každý mi doma ve městě říkal: «Tam se
vašim dětem dobře povede — a teď to vidím.
Samý zloděj« 

Pan zeť se vytrhl zo sna a hleděl strnule
kol sebe. Nevěděl, co se s ním děje, nepoznával
ani svou tchýni.

"A vy, Josefe, spíte jako dřevo, vás by ta
„rota zlodějská odnesla 1 s postelí. Já to udám sla

rostovi, četnictvu, já to nenechám!Nejlepší kousek
pryči Co tomu říkáte? Co? Ta zlodějská obecí
"To nenechám, vsteňte, musíte se mnou, ať se
zloděj vypátrá la

Mohutný hlas statné tchýně hřměl školouaž
na ulici. Když odběhla do kuchyně a k pantátovi
na dvůr, vstal pan zeť, protíral oči, jsa v Jiříkově
vidění. Tak rozezlenou tchýni dosud neviděl, Říci
jí vše, co se událo, nešlo vůbec. V této ráži mo
hlo by se něco státi nemilého a pak se zavázal
mlčeti. A mlčeti jest zlato. Natáhl kalhoty, na
rychlo vzal jen kabát a šel kuchyní na dvár. Paní
tcbýně stále zuřila.

»Tohle jest pořádek v obci PI Hned ku sla
rostovi, než odjedu! Vy nešťastné dětil Ještě vás
zde o posledaí majetek okradou a zabijíle

»Maminko, pamatujte sel Pro jedno sele není
tak zle, Spravím to sám u starosty. Budeme pá
trati bedlivě. Jen prosím vás, nevzbouřete celou
vese, začel prosebně zeť. Slova jeho zaslavila sice
kroky do veřejnosti, ale rozezlená žena stále si od
lehčovala nevybranými slovy: »Jsou tu samí zlo
ději od prvního do posledníhole Zašla do svět
nice. Pan učitel omlouval prudká slova své tchýně
u známého souseda, jenž souhlasil v duchu sní;
vždyť přišel o vybrané čuňátko. (Dokoač)

na Halleyova vlasatici. Ne, to není možno, to
by byl komeo avéta, kdyby který člověk mezi
pokrokáři skepticky jal se uvačovati o pravdo
mluvností ověl Vědyť přece pokrokář
ské noviny tak Jjásavě přijímaly a ohválily
všschoy ty Švoncí neprávdy o křesťanstva a
všechno to nestvůrné a protikultarní jektání
Macharovo! A všichni tl Intelligentní dopiso
vatelé o přednáškách Macbarových nadšením
div ae neralkli křičíce: „Nový šivot, prohlou
bení kultury, šíření oavěty!“ :

Ne, nevěříme, že M to byl pokrokář.Pozor, Macbare, to jest nějaký slídič, který se
vloudil tsjně do atrany a teď váš spánek bade
ohrožovati tím, že o vašem „Říma“ a o tom
šk)tavém mnicha dovede přemýšleti, což jest
přece hotovou revolucí a vzbcořením. Básník
myslil, še aspoň pokrokářští lidé jsou mu
vělohni věrní m že nemyslí — e tu máš, vy

oytla 6e pojednou takocé štěnice, ktorá spůsobí, že zase jedna Macbarova illaso jest
v pekle!

Ale, jsk pravíme, jest to patrně nějaký
vyzvědač, nebc£ pravověrný pokrokář přísahá
na každé slovo Macharovo a nepochyboje, Kdyš
nepotřásli blavami nad kousky Macharovými
ani vůdcové Masaryk a Drtina, tím móně lze
toho očekávati od těch ostatnlob.

Odtad také rosčilení Macharovo. Nebo
že Macbar jest rozčilen, svědčí jasně jeho od“
pověď onomo tazateli, Jest v ní velký smatek,
patrný ve tvrzení, že představenstvo nemohlo
prý čkytavého trapista onoho nalésti. Zatím
však jest nejen určen dle národnosti, ale také
dle fysického vzezření. Nejen Machar, ale i
představenstvo,i dr. Opletal, jenž odpovídá
Macharovi — vějohni mlaví o mnicbu, jenž
jest bolandské národnost: Kde kdo může 0
noho mnicha viděti. Nebyl představensatrem
hledán, jak básnickou licenol Machar tvrdí,
protože se vůbec netajil a neschovával. A sám
český básník, určiv neprosíravě jeho národnost
s opustiv ua chvíli svoji opatrnost, majoba
strčil představenstvu přímo do rukou.

(" Ale rozčilení Macharovo musíme doplaiti
Ještě jinou skutečností. Když Machar, tak
málo chytře, Holanďana označil jako průvodev
svébo katakombami, na rázné dotazy a ur
gence představenstvo savedlo a Holanďanem
výslech, a výsledek toho byl, že Machsr jest
nazván člověkem deskaraktovním.

Slyšíte, Machare, neplácejte a neschum
lávejte věc vytáčkami. Ten váš škytavý tra
piste, dle márodnosti E hledán vůbec
nebyl, protoše jej měli met od počátku historie
vaší a protože jstejim ho sómukásal. Každý
zločinec, aš provedení zločinu sebe lépe pro
myslí, přece dopustí ae některé neopatrnosti
nebo přímo nemotornosti, která ho prozrádí.
Oanovatel historie o škytavém mnicha počínal
si dokonos jako hroch za kupeckým pultem.

Béší tedy o jednu důlešitou povinnost.
Když mnich jest zjištěn a když člověk, impu
tojící ma útok na neezistající Sofli Petrovuu,
byl nazrán bes , jest natno, aby se
básní« z této bezkarakternosti očistil. Beska
raktornost ta přiletěla až « Říma,gedla pevně
na jeho hlavu, každý o ní ví a všem Čechům

a zejména pokrokářům jee o to, aby Macharjako český básník národ svůj před cizinou
né | nezastopoval. Vždyt původně

představenstvo Trapistů myslilo, že něčeho ta
kového jest schopen jen Maďar, a teď se do
vědělo, še jest to český básník, ano dle po
krokářů n český člověk. Povinnost tu
jest, povinaost přímo neúprosná natí, aby Ma
char onu beskarakternost řádným s přesvěd
čujícím důkazem vyvrátil. Nechť při obraně
ové Machar má bedlivý pozor, aby bistorie o
škytavém mhichd debyla výméněna historií o
Škytavémbásolku ...

Posoruhodné , Veřejnost naše v a
grárním „Venkově“ měla často příležitost člstí
některou řečposlance dr. Zahradníka. Redaktoři
sgráraí libovali ai řeči Zahradalkovy poznám
kami : „náš člověk, náš řečník, náš poslanec,
kolem něhož se shromáždilo množství poslan
cův a jemně naslouchal micistr X. Y.* Pochvala
taková ovšem jest dobře odůvodněna, protože
dr. Zahradník jest jedním s oejvzdělanějších
agrárních poslancův, a kašdý vy usoudil, že
mají sgrárníci proč siho vášíti. Však onen
respekt dloaho netrval. Prozradil to nedávno
sám dr. Zahradník, jenž na schůzi voličské
s ničeho nic pojedaoupočal odhalovati záclona
s vnitřních poměrův agrárního klabu tvrdé,
že dere se tam ku předu malost a prostřed
nost a že pracovníci jsou obmesováni a od
strkováni. Jinými slovy: dr. Zahradník pověděl,

a podceňován. Jest to zaujatost proti jeho
kněžství, proti jeho daševním přednostem, či

to brubá nešetrnost proti knězi, jenž ve volbách
byl vějičkou, aby katolíci ber rospaků ešady
hlasovali pro ográrníky. Uposorňojíce na tuto



věc,posnamenáváme, Žeby 60 (u mohlo mlaviti
o mouřenínských slulbách smalýna toliko roz
dílem: „Ty, Zabradoíku, konej svoji úlohu, buď
mám štítem svým kněžstvím, baď mouřenínem,

alo ještě podobánoj, budeme té ještě nějakýčas potřebovati.“ Tato úloha kněží bude se
rýsovati tim určitěji, čím více agrární otrann

badou prolínati„Pudry pokrokářské a volnomyšlenkářské; úlohato tragická a ponižující.
Jest přece jisto, te v agrární straně na ven
kově dnes epojojí se všechny protináboženské
živly, uoilujíce ce v oi uplataiti ne hospodář.
skou prací, ale ve svých důsledcích podvrat
nými ideami Nemíníme urážeti agrární stranu,
ale pozorujeme, Ze stává se jakýmsi vetešnic
kým tržištěm, na které skoro každá otrana na
venkově hází něco se svých ošumělých existencí,

» *.
Volba na Ohlumsbu.Výsledek nepřekvapil,

očekávali jeme ho. Ale jest s podivem, že kan
didát náš dostal tak málo blasů. Kandidators
měla býti vyhlášena dříve a k docílení sluš
nébo úspěchu nutno vědy pořádati pilně vo
lební schůze, které působí vydatně. Nejde dnes
o to, že kandidát náš propadl, ale vtírá se tu
otázka, jak v onom volebním okresu jest po
staráno o katolický tisk. Otázka tato měla by
vzata býti v pilnou úvaha od tamějšího
kněžstva. Nelze, rozumí s6 samo sebou, žádati
na kašdém knězi, aby veřejně organisoval, ale
tolik molino očekávati, že každý, jenž oemá

volání k veřejné činnosti, bude všade usi
ovati o rozšíření katolického tisku. Nejsou-li

místa obsažena novinami katolickými, mohou,
jsko agrárními, tak dobře ovládnuta býti i no
vínami nejhrobšího kalibru protikatolického.
Nikdo ae nespoléhej na pevná kořeny, jimiž
tkví náboženství v srdci člověka ; špatná četba,
hlodajíc delší čas, podvrátí v člověka, co zdálo
se pevnýmjako skála. Jest tu třeha stálého
dohledu, stálé píle, jest potřebí i obětavosti,
sby katolickému tisku byla ražena cesta na
všechny strany. Koěr, jenž věc tuto opomíjí,
těžce zanedbává jed.u ze svých nejdůležitějších
povinností a sám dočká se, že půda pod ním
úa osadě bude se kolisati a že náboženské
zájmy nebudou míti opory.

Dopis z Prahy.
Těžké „oblalobyna assanačného referenta. Po

slední schůze sboru obecních starších v Praze
poušil jeden s nejstarších členů obecního za
stapiteletva pražského, městský radaí p. Václav

Leda, k těžké obžalobě na známého assanač
míbo referenta obce Pražské, magistrátního

radu J. Schwaba. Tento magistrátní rada
pro val řečník — vedl a vede vo sku

tečnosti celon pražskou asssnaci, a sice sám,
ač jest assanační komise již po dlouhá létu
v činnosti. Jako na posměch této institucí ani
jí neuznával za hodna evolati, leda jednou za
rok, ačkoli se kapovaly objekty v asauačních
obvodech přímo za veliké miliony. Magistrátní
rada p. J. Sobwab byl všemocným rozhodčím,
00 66 má státi a co nemá, arčoval, které ulice
mají býti vykoupeny, městská rada echvalovala,
obsoni starší povolovalí penise, a as9anovalo
ee beze všeho plánu, boz rozerbo a přímo beze
smyslu. Následky tohoto jednání ukazoval
řečník na vzrůstajících dluzích města Prahy,
na úžasné a stále stoupající drahoté bytů vů
zemí agsanačním i na jiných věcech, vymyka
jících se alucha Širší veřejnosti, jak pravil.
Obviňování assanačního referenta bylo prová
seno hlasitými poznámkami souhlasa, s věeo
beoné překvapila pak odpověď starosty p. dra.
Groše, jako vždy v takých případech neroz
bodná, ba, přímo řečeno, noslaná a nemastná.
Městskému radovi p. Ladovi náleší zásluhu,
že aspoň jednou poakázal na činnost všemoo
ného assaračního refarvnta, na něhož nikdo do
posud si netroufal ze známé uzkostlivé citli
vosti vůči okolnosti, še referent jest vysnání
bobrejského,

+
+

Prásdné divadlo pří slavnostnímpředstavení.
Nebývalý případ odehrál us v Práze v úterý
14. června v Národním divadle, kde tohoto
večera bylo konáno slavnostní představení na
očest památky 550. výročí založení sboru mě

ských ostrostřeloů pražských. Divadlo při
o slavnostní představení za obvyklého

lesku © předehrou a živým obrazem, a sbor
ostrostřelecký, jenž uzakoupil všechna místa
v divadle, divným řízením osudu zapomněl
dáti je do prodeje — ač po lístcích byla po
ptávka vzhledem ku vzornámu představení
„Valdštýna“, Smetanovu pochodu i živému
obrasu. Stalo se proto v dějinách Národního
divadla vůbec poprvé, Že zssedly v přízemí
asi tři desítky osob, že lože mimo královskou,
v níš byl arojkníže Karel František Josef, dále
místodršitelovu, městské rady pražské a asi tři

lože v drahém pořadí, dále mimo dva novisáře
De prvém balkoně a tři osoby na balkoně dru
bém, všechny ostatní prostory zely úplnou
prázdnotou — — Byl to pohled, jaký tak hned
60 nesapomene, pohled přímo příšerný. —

Leč ještě další okolnosti zasluhují zazna
menání: Kdyš jiš pánipražští ostrostřelci ne

tarali se o naplnění hlediště, mohli prostě
stky rosdati, což byly by jich bohaté fondy

sborové scela dobře enesly — a takto divadlo
k vůli sáchraně svého epolečenského postavení
nupiniti; tím závašněji padá přitom oa váhu,
že pozván do divadla arcikníže! — mohli
aspoň — jako vojíni — dodržeti čas, a býti
v čas v divadle ti, kdož d> divadla vůbec pří
Hlí — a oěměli trousití se při živém obraze
do hlediště! Jaký te činilo dojem, to pochopí
každý, kdo zná společenské požadavky při
takých přilešitostech na váhu padající. Rosepi
sujeme se o tóto věci výstražně, ježto nepod
ceňojeme zásluhy ozbrojených sborů měštan
ských v minulosti ani přítomnosti — k těmto
náleží i vydržování zdatných hudebních kapel
obory měšťanskými v Praze I na venkově,i
společenské vystupování při růzoých okolno
stech. Proto mělo by dbáno býti všeho, co
tradicionelní vážnost sborů těchto udržuje a
nepodkopávé, a sice dbáno tím více, že jsou
a množí se nepřátelé těmto sborům na všech

stranách. .
Doufejme, že pochopí ti, jimž tyto řádky

jsoa určeny.

Obrana.
Masarykovy mázery © manšolství.

Předešlou neděli 12. května promlavil prof.
Masaryk k německým a českým židům v praž
ské Plodinové burse o reformě manželství. Na
největším českém filosofa je již znáti vliv če
desátky; jeť jiš stařecky povídavým a zapo
míná, co kdysi zcela opačně za pravdu pro
hlašoval. Možná, že vůbec realisté prošívají
těžkou mozkovoa krisi. Na Macharovi aspoň
jsme jasně dokázali na nesčetných přípapech
abnormality a dnes počíná j Masaryk nás psy
chologioky sajímati. Není pochyby, že v mozku
realistů není to všecko normální. Jak si máme
také vykládatí výroky vyškolených realistů,
které jsou v sřejmém odpora 8 pravdou? Buď
darebná prohaanost aneb slabost rosumu mo
hou beze stado veřejně poličkovati zřejmou
pravdo. Neohceme rozsusovati, Co za dvou
těchto věcí, či snad obě, jsou vadou realisti
ckou, ale patrný sklon k rozumovému i k mrav
pimu úpadku realismu čiší ze všech veřejných
projevů realistů.

Trafme se věsk od svého všeobecného
zorování ka projevo Masarykově v Plodinové

urse a k řeči jeho na říšské radě. Masaryk
dle „Času“ mezi jiným řekl: „Nm manželství
není jen spojení těla, ale i duše. Tu intimní
spojení dvou spřízněných duší nezná církevní
materialistický názor na manželatví.“

Jediný pobled do manželského církevního
práva by poučil slovataého filosofa, že „soublas
dvon duší tvoří podstata manželství“ Použití
práv manželských není podstatou sňatka, ač
nesmí býti předem toto použití nějskou vadou
vůbec vyloučeno, protože by tato vada byla
proti pravému určení manželství. V církví také
vědycky bylo ideálně oszíráno na dachovní
povahu manželství, jak to dějiny všech věků
církve dokazují. Nemůžeme za to, že alovatný
flosof mluví neinformovaně o věcech, kterým
nerozumí.

Staré psané i kamenné památky dokazají,
že manželé křesťanští prvé dni v manšelství
věnovali modlitbám, zdržnjíce se manželského
obcování. Mnozí manželé hnedle z počátka,
Jiní po čase svého manželství slibovali čistotu,
jak o tom sv. Jastin a Tertullian svědectví
podávají. V katakombách sv. Kalista v Říně
nalézají se četné náhrobní nápisy, jež svěděl
o panictví v manželství křesťanském. Uvedeme
okázky v českém překladě: „Vincencie, odpo
dívej vKrista! Modli se sa Foebu a za panického
muže jejího.“ Jíný nápis s r. 291. ovádí pro
slulý archaeolog římský Rossi ve své sbírce:
„Dobře a mile šila jsi se mnou, panickým mu
žem, ženo neposkvročná, Cervonie Silvano. Od
počívej s dušemi svatých. Pochována o kalen
dách dubnových, ve třetím roce konoulátu Ti
beriova a Dionova.“

Staří křesťané dbali tedy vlos na duchovní
otránku nežli ne tělesné styky, protože měli
před očima děsnou mravní zvrhlost pohan
ských dob.

Názory středověké na čistotu manželského
tivota líčí životopis av. Alexis, vepsaný as v 9.
století, Alexias byl syn bohatého Římana za
vlády císaře Theodosia Velikého. K přání ot
covu saenonbíl se s krásnou a vsnešenou dív
kou žimskou, jež ge zvala Sabina. Na večer
po eňatka však opustil choť svou hned po
svatební hostině; ponechav ji prsten na Da
mátkuse slovy,abyv nebi ma jej vrátila,od
plal do Edessy, zasvětil se dobrovolné chadobě

a žil tam jsko žebrák po mnoho let. Náhodou
pak vrátil ee do Říma, nepoznán jes vstoopil
do doma otce svého a jménem Alexiovým pro
sil jej sa přístřeší. Konal tam práce druhu
nejojššího, obýval komůrko pod schody a choti
své Sabině, jíž se též nedal poznati, vypravos
val o Aleziovi a jeho otrastipiném životě. Po
17 let strávil Alexios pod schody v otoovském
domě jako ojšineo a žebrák u veliké pokoře a
sebezápora. Když se mu přiblížila emrt, prosil
o péro a vylíčil stračně průběh svého živote
i utrpení ode dne, kdy opustil svou nevěstu a
otoovský dům. Poděkoval rodičům i manželce
za poskytnaté přístřeší a doložil, že předchází
je do nebeské vlasti.

Dějinycírkevní znají též panická manžel
ství, kteró uzavřeli ov. Valerian a Cecilia, Au
reline a Natalia, Chrysanthus a Daria, Jiodřích
a Kavigunda. Nejen starověk, ale i křesťanský
středověk dovedl pro vyšší, ideálnější oíle za
pírati přirozený pohlevní pud; proto vybudo
val stkvélé kaltural pomulky.

Naše doby, prosycené požitkářstvím, kla
don při manželství blavní váhu u4 pohlavní
fankcea ideální opojení daší podceňují.Kdyby
duch prvotního křesťanství plnil nitro věřících,
nečetli bychom tolik nedůstojného nářku v li
stech modernistů na obtíže coolibáta a tolik
uestoudného podezřívání kněžského bezženství.
Dnes vyznavači smyslného materialismu pova
žojí pud pohlavní za středisko svých snah a
proto neostýchajíse frivolněnapadati přezdív
kou farisea každého, kdos jejich chtíči nesou
blasí. Moozí docela obviňají církev, že prý
manželství zatracuje 8 za něco hříšného pro
hlašoje. Dokázali jsme svrchu, že právě nao
pak církev proti bladařům svatost a dovolenost
manšelství hájila. Žecírkev též panictví u jed
notlivců hájila a výše cenila než-li stav man
želeký, to je odůvodněno evangelickými radami
v Písmě svatém odporačovanými a povahou
věci. Nebude přece někdo se domýšleti, še
manželství vyžadoje většího sebezápora než-li
zachování čistoty. Uo pak těžším jest, zaslouží
větší úcty a vážnosti. Žecírkev manželství
nezlehčovala, dokazuje to, že i druhé manžel
ství po smrti některého manžela dovolovala,
ano jeho oprávněnost dokazovala proti Monta
nistům z čení av. Pavla, jenž vdovám drahý
sňatek dovolil slovy: „Nemohou-li se zdržeti,
ať se vdají, neboť lépe se vdáti, nežli se páliti.“
Proto přece však přísný křesťanský dach ve
druhém manželství zřel jakýsi druh nezdrželí=
vosti. Hermův spis „Pastor“ s 2. století praví
o druhém manželství: „Kdo v ně vstupuje,
nehřeší; ala kdo zůstává tak, má velikou sláva
u Boha.“

Bolnietve připraveno © obrovské
poměžité smmy zcela pocbybeným tržním
zpravodajstvím ©„Venkova“. Agrární tento
denník byl už dříve zdronjícími doklady a
svědčen, že poškodil značně majitelo chmelnic
nesprávným barsovním zpravodajstvím. Někteří
lidé čekali, že „Venkov“ si dá později trocho
větší pozor. Leč orgán Práškův má pilnější
práci — must horlivě bojovati proti sedlákům
křesťansko=sociálním a proto mo na důkladnou
výchova hospodářskou nezbývá. Věra úžas jímá
nestranného pozorovatele, který vidí, jak vy
hliží ten agrární pokrok, jímž se agrární listy
tolik ohánějí! Tolik zpátečoických kotrmelců,
tolikrát poškození nejživotnějších zájmů če
ského rolnictva| Dietáři agrární ovšem Sesta
rají aspoň o to, aby jejich vlastní příjmy se
neztenčily. V tom směru vyvinají činnost nej
horlivější.

„Národní Listy“, které svým liberalismem
a politikou nejsou od agrároíků daleko, po
vvítily důkladně na strašné nyoější následky
zpravodajství „Venkova“ pro rolníky. „Venkov“
místo co by se byl poučil, rozčilil se do krajní
míry. Poněvadž nemobl proti pádným faktům,
uvedeným v „Nár. Listeoh“, uvésti věcné proti
důvody, pomáhal si z bryndy způsobem zcela
demagogickým. Psal o „zběsilém se vrhání na
rolnictvo“, ačkoli článek „Nár. Listů“ právě
roloíky hájil — proti trestuhodným bursovoím
správám Práškova a Zázvorkova denníko. Ale
od jádra sporu „Venkov“ utíkal. Dne 14. t. m.
napealy „Nár. Listy“ : „Způsob, jakým zpra
vodaj „Venkova“ „dělal“ na burse náladu a
jak si liboval zdrželivost prodavačů-rolníků,
toť vlastní jádro věci, z něhož by nyní tak rád
vyklousl . .. Zbývá ještě vypuřádati „dare
báckou lež“, kterou nám „Venkov“ vytýká,
jako bychom prý necitovali přímo ona mista
z něho, kde dělal náladu pro vzestap cen 0
bilních a echvaloval zdrželivost majitelů-rol
níků. Odkazujeme jej tedy opětně na Číslo ze
7. t. m., aby bylo viděti, kdo „darebácky Ule“.
— A „Nár. Listy“ dále uvořejňojí důkazy tak
pádné, až s toho bude bezstarostnému „Ven
kovu“ horko. Obilí měli rolníci zavčas již loni
prodati a nenechávati je v sýpkách, protože
situace ukazovala na brzké klesání cen.

Leč „Venkov“ psal 1. září 1900: Jest
svláštní, že lze znova 8 zoova opakovat starou
nechatoou komedii: nakupovat bezprostředně
po žních za ceny podivnhodně stlačené a způ



sobitl na jaře stejně podivabodné stonpání.
(Zatím v tomto jaře ceny klesly! Pozn. red.)
— Doe 15. sáří: Všechny známky vedoa k ji
stotě, že mlýny musí se nyní obrátiti zase
zvláště k domácímu obilí. Lze opravdu již
nyní poznávati zvýšenou poptávku po české
pšenici i žita. —©. října: Poptávka po pšenici

i žitě Jest neustále čilá. Mlynáři hledí sekrýtna pozdější měsíc ná<upem pšenice ruské. O
čekávají vysoké ceny. — 9. října: Celý směr
světového obchodu nese se k oíli, který jsme
předvídali hned po šních: k dalšímu stoupání
v měsících zimních a us jaře. — 22. ledna:
Prodavačí pšenice jsou u nás krajoš sdrželiví
v pochopitelném očekávání, še ceny pšenice
budou ještě stoupati. —28. Jedna: Bvětový trh
se upevňoje. Mlýny a epekolanti sakupojí ve
Jliké množetví pšenice na pešťské burae na říjen
1910... V Praze také obchod hledá hospo
dáře, kteří by byli ochotni prodati pšenici
z příští sklizně (11). .. Jak patrno, obchod se
chystá na obstojné ceny při pšenici a s toho
důvoda je natno, aby rolníci připravili se letos
na velký osev jarky.

Takových a podobných ukázek nespráv
ného zpravodajství „Venkova“ vybraly „Nár.
Liety“ šestnáct, ač jich mohly uvésti ještě více.
Zprávy ty jsou od 1. září r.1909 do 23. ledna
1910, Nyní se u nás chytejí za hlava hospodáři,
kteří obilí neprodali. Teď si je buď musí ne
chati nebo prodati za cenu nepoměrně nižší,
než jaká byla na podzim. A k tomu všemu —
co ztratili na úrocích! Kdo měl uloženýchzá
sob za 8000 K, představme si, co by měl nyní,
kdyby byl prodal na podzim a peníze dal na
úmor dlabu nebo si je oložill

A kdo poukázal ua to, jak „Venkov“ rolnictvu škodil, najednou jest ocejchován jako
„zběsilý útočník na rolnictvo.“ Atakovým bez
charakterním agrárnickým matením pojmů má
se rolnictva pomocil

Politický přehled,
Státní rospočet v sněmovně. Dne

13. června ve schůzí poslanecké sněmovny
skončena byla generální debata o rozpočtu.
Baron Bienerth při tom promluvil delší řeč.
Ohledně otázky vlašské právnické fakulty pro
hlásil, že v nejbližší době podá vláda návrh,
který uspokojí všecky strany. Nejvíce se roz
hovořil o národnostní a jazykové otázce v
chách. Za nejlepší formu řešení jazykové o
tázky povašaje dorozumívací konference. Li
toval však, že 6 nich právě zase sešlo. Vláda
chce se pokusiti o sjednání národního smíru
na základě rozšířené pracovní většiny. Smíra
lze dosábnouti jenom kompromisem, který
mosí býti vtělen ve formu zákona. Nedojde-li
ke smíru na základě dohody stran, pak 8e jiš
musí najíti Jiná cesta, Bar. Bienerth pořád 8e
ještě otěšuje, že dojde ke smíro, ale přes to
Jinak nepodniká sám nic, af si a Němci
vyřídí vše sami mezi sebou, a občas zahrosía

zodpovědnost těžkou evaloje jen na — Čechy.— Předsedapolského kola dr. Glombiňski pro
hlásil zde, že Poláci napnou všechny své síly,
aby byla utvořena silná parlamentární většina
a parlamentární vláda. — V podrobné debatě
o první skupině (ministerská rada, císařský
dvůr, kabinetní kancelář, říšská rada a říšský
soud) dostal se k slovu dr. Myslivec, prohlásiv,
že jest pomluvou, praví-li 80, že lidová sně
movna nepracuje. Vláda obdržela od této sně
movny všechno, pro lid nedosáhl však-parla
ment ničeho. Odmítal nové štvanice proti neroz=
lučitelnosti manželské, při čemž dostal se do
erážky s posl. Masarykem, který na nedělní
Štvanici pražské, pořádané Volnou myšlenkou
pro rozlačitelnost manželství, aby se od o
statních Jišil, řekl, že je pro nerozlučitelnost
manželetví, ve svých výkřicích ve sněmovně
vyslovoval ge však pro rozlučitelnost.

Trestuhodná nedbalost oposice. V úterní
schůzi' usnesla se posl. sněmovna314 proti
189 hlasům, aby se přešlo z rozpočtové debaty
povšechná v debatu rodrobnon. Vláda měla
tedy 2bhlasovou většinua právětolik soházelo
jen českých poslanců při hlasování. (Z klabu
agrárního scházelo 11,x mladočeského 8, z katol.
národního 3 — hr. Thun a Tvarůžek přišli 6

m.po hlasování následkem opozdění vlako aŠachl jest nemocen, — « radikálů echázeli 3 a
pak hr. Sternberg, Jihoslovanů 9). Celkem
goházelo 119 poslanců, z nichě na 70 patří
oposici. Ve stranách vládních nebylo tolik
mezer. Vítězství vlády joví se tedy zásluhou,
vlastně vinou ©Oposjce, která se jeví jea
slovy, nikoli však v rozhodné chvíli skutky,

-hlasováním. -Bude-li se slovanakéá oposice bít
e vládou tak, jako právě nyní, pak vláda Bie
nerthova ještě hodně dlouho zůstane při vesle.
Kdyby oposice byla pohotově, byla by situace
už vyjasněnější. Zamítnutípodrobné debaty roz

tové jest vlastně zamítnatí rozpočtu, před
oha paksamítnotá nemůže jiš v témže zase

dání býtdána oa denní pořádek. Natným dů

sledkem odmítnatí podrobné debaty bylo by
pak buď rozpaštění sněmovsy a provedení ros
počtu $ 14, nebo aspoří odročení sněmovny a
odstoupení vlády po provedení rospočtu $ 14.
a povolání vlády nové. Nešlo tedy o pouhou
formalitu, jak někteří tvrdí. — V dopolední
schůzi sněmovny 16. června povolen vládě di
sposiční fond 239 proti 312 blasům, tedy vět
šinon 37 blasů. Oposice slovensko-soclalieti
oko-rusinská nebyle opět na místě. Scházelo
31 oposióních poslanců, meri nimiž 10 Čechů
(Čipera, Maštalke, Relchstidter, Sternberg ;
sgrárníci Hirsch (přišel pozdě), V. Kotlář, Sa
blík, Staněk (omlnven), Špaček a Velích (při
čel pozdě); socialisté Černý, Hybeš a Jaroš;
dále scházeli 4 jiní socialisté a 4 Rasini. —
Voličové měli by nyní rásně vystoupit proti
nedbalým svým zaste : buďto být vědy na
místě anebo se vzdát mandátů|

Otáska vlašské fakulty právnické působívládě stále velké obtíše. Bar. Bienerth pobrozil
něm. nacíonálnímu vatu demissí, nerozhodoe-li
se provládní návrh (aby fakulta byla zřízena
ve Vídniaspoň prozatím na 4 léta) a Nene Fr.
Presse zapřísahá Němce, aby nerozbíjeli ny
nějšího systému s byli vládě po vůli.

Bosna.Zemský sněm slavnostně zahájen byl
15. t. m. zem. náčelníkem bar. Varešaninem.
Mnoho domů v Barajevě bylo okrášleno pra
pory. Když zem. náčelník po zahájení sněma
vracel se do kovaku, vypálil naň na Cieař.
mostě s0c. dem. Bogian Karajič 6 ran s revol
veru, z nichž včak žádná náčelníka zem. ne

pok ka Nato útočník šestou ranou sám sebeusmrtil.

Zprávy organ. a spolkové.
Blešno. Sdružení české mládeže křesťan.

800. uspořádalo ve více obcích zdejšího okresu
echůse agitační, při kterých usteveny byly sku
pioy mládeže. Obětavě úkola toho podjal ne vidp.
dr. Šulc, vldp. Konečný, dp. Petrásek a Jiní. Čle
nové detředního výboru, pokud byli s bradeckého
okresu, připravovali půdu ve vískách. Dne 6.
června svolal ústřední výbor do Blešna manife
stační schůzi mládeže, při čemě ustaven byl okres.
výbor mládeže. O 3. hod. odpol. zahájiltajemník
Sdružení p. Orlický sobůzi, uvítav skupiny mlá
deže a katol spolky. V řeči své ponkasoje na

mna schůze,oceňuje horlivost našich stoupenců.dllí slovo vldp. Konečnámo, který vykládá nutnost
organisace katol. lidu, Mčí dějiny našeho houtí,
vybízí přítomné, aby pracovali pro naše boutí.
Bouřlivý potleskdloubo trvající svědčí, še řečník
mluvil lidu do duše. U stolku řečaického staví se
slč. Hana Čermáková. Uchvacujícím líčením nut
nosti organisace našeho dorostu dobývá si slečna
srdcí všech přítomných. Dlouho trvající potlesk
je odměnou dívce, která poprvé vystupujena řeč
piště, aby se bila sa naše svaté ideály. Mozi
přednáškami dostavil ee starosta Sdružení dp. Pe
trásek. Promlonvá o zakládání skupin, vysvětluje
stanovy, vykládá program Sdružení; vysvětluje 0
kresní organisaci a navrhuje, aby zvolen byl vidp.

Konečný,farář z Pouchova,př ou, p. Fe
« Bakoviny místopředsedou,: Jakl Jau se Slez.Předměstí, jednatelem, dále dovýboru p. Jošt ze
Slez. Předměstí, J. Martinec z Třebechovic, Hniek
z Blešna, sl. Ema Vávrová s Třebechovic, s M.
Juklová se Slatiny. Navržení byli jednohlasně zvo

lení. E doslovu přihlásil sejetem ještěfarář vldp.Konečný a p. Otčenášek s Jílovice. Schůze by
o 5. hod. tajemníkem skončena s ihned přikročeno
k zápisu nových členů s k vybírání na časopis
„Dorost“. V Blešně utvořena skupina mládeže o
96 členech a na tiskový fond vybrán) 1956 K.
Po ukončení schůze byl věneček mládeže, při kterém
obětavě hrál -hudební kroužek katol. jednoty
s Třebechovie.Schůze účastnilo se přes 400 lidí.—ý.

„Worest.“ Usnesením plenárního výboru

dáván časopis „Dorost“, který bude prozatím
přílohou „Štítu.“ Bude vycházeti dvakrát měsíčně,
vždy 2. a 4. čtvrtek v měsíci. První číslo vyjde
14, července, Prosíme veškeré stoupence hnutí
katol. mládeže, aby tento podnik dobrotivě pod
porovali; prosíme, aby bylo na Časopisepří podni
cích spolkových pamatováno adáváme zdeza vsoř
skupinu mládeže královédvorské, která bude kon
cem června hráti ve prospěch časopisu divadlo a
skupinu vŠonově, která uspořádá věneček ve pro
spěch tohoto podniku. Horlivě koná sbírky alč.

osařová, která odvedla opět sekretariátu drobou
sbírku ve Slavětíně K 16'20 a třetí v Dobrušce
E 10, p. Orlický sbírku v Blešně K 1956. Pro

síme, aby jednotlivé skoplay jiš v době nejkratšíudaly nám t odebíraných časopisů. platné
ročně při odebíránínejméně 10 výtisků 1K za 1
exempi. Složní lístky zašleme na požádání. Jinak
peníze nepoukazujtel

Mládeš. Veškerým skupinám byly jiš člen
aké knížky rozeslány. Žádáme zbývající skupiny,
které posud seznamy členské neposlaly a zápisné
mají zaplscené, aby tak učinily v době nejkratší.
0řečníky hlaste ne sapoň8 dní předem,poněvadš

ším žádostem můžeme btíží vybověti.

Urosorhujemo na ojesů mládste dno 17. Července

t.r., konaný v Hradci Kr. dopoledne v Borromaeu,

a prosíme,aby jiš dnes se male skupinyppvovaly, aby účast byla největší. Řečaiti budou
sástupcové stavu dělsického, rolniclého a intelii

e. Letáky budou rozeslány v době nejkratší.
utěšeně zkvátá, sačeš vzdávámo sašim

člnovaíkům vřelé pry m Veškeré dotazy budtešHzeny ma sekretariát SdruženíČeské mládeže křesé.
sociální, Hradec Králové, Adalbertinum.

Česká Skalice. (Opozděno).Křesťansko
sociální mládež českoskalická pořádala poslední
neděli v krětou koncert temburašů « Hradce Kr.
který se nad očekávání vydařil. — Pořadatelatvo
vzdává uctivý dík všechněm, kdož se o zdar kon
certa přičinili, Jest to v první řadě důstojný pan
farář Bakoš, který jako obětavý meceniš vyse

snažil seo jeho uskutečnění, jako měsíc před tímnerospakoval se podporovati uskotečnění koncertu
českého kvartetta pěveckého z Prahy, jemuž stály
v cestě překážky svědčící o malém reapektování
českých umělců, kteří !více než osmi sty koncerty
a hlsvně svým uměleckým tournée kolem světa
šíří slávu českého zpěvu. Díky všem, kteří přes
všechno „varování“ pamatovali Kolárových slov:
Sám ovobody kdo hoden, svoboda sná váší ti

každou“. Kaplan Hlaváček,
Bychmbark. V neděli dne 12. června

pořádána u nás přičiněním p.starosty hi vd zeZderaze schůze hospodářského sdružení
zemědělců. Ač k vůli echůzl v Proseči jsme 86
masili sejíti dopoledne, přece bylo pěkné účasten
ství a to hlavně mužů « částečně i jinochů. Před
sedou byl starosta rychmbarský p. Hromádko.
Velmi zdařile a případně mluvil p. Krejčí s Hrazan
o hospodářském postavení a savépomocirolniotva.
Zvláště poukázal na sávasné rolnická společenstva
a jmenovitě na odbočky hospodářského adrašení
křesť. rolniotva. Zdůraznil nutnost náboženské
borlivosti a mravního povznešení. Vybízel s panem
Krejsou k další horlivé práci.

Chvajemee. Skupina sdružení veakovaké

mládeže ve hvojencí sehrála dne 5. června známon venelohbru„Jakou našel Jakub motlu ns slou
Tekla.“ V prostranné místnosti pí. Vaňkové tísnilí
se návětěvníci ze Širého okolí. Zastoupeny osady
Holice, Chvojno, Ředice, Rokytno, Bejšť, Hoděšo
vice ano i Štěpánovsko. K toma přispěla hlavně
ta okolnost, še hrálo ne odpoledne aže bylo příz

nivé , Všichni účinkající zhostili se dobře
svých úloh a poskytlibojnou pastvu všem, kdož
rádi se sasměji. Odměňování blučným potleskem
po každém jednání ano i mezi hrou. Jen ka cti
slouží skupině, že všechna divadla, jichž od za
ložení skupisy sehráno 8 a při nichž vystřídala
se veliká většína členstva, úplaš uspokojila obe
censtvo a že návštěvy i přes ogitaci nopřátel so
maoží. Máme i pevnoa naději, že příseň tuto do

vedou ei členové skupiny uchovati a žes příkíapodzimuopětpostarajíse opěknépobavenísvých
přátel

Lid. spolek Lkřosí. see. v Kolíně
pořádá v neděli dne 19. června t. r. rodinnou vy
cházku odpoledne do zahrady restaurace p. Ka
chaře (os Čerčance); koncert, v meriaktí solovy
výstapy, taneční zábava s tombols. Kučelník k di
sposici. Zvuu se členové a jimi uvedení hosté;
nechť přijdou i členové okolních spolků k přá
telaké zábavě! Vatupné sa osoba 20 hal. — Dne
B,červencedebatnívečírekvhostinciup. Vízpera

(přední místnost) o 8, bod, s přednáškou o M.anu Hasovi. — Sehrali jsme dne 16.květnat. r.
ve prospěch dostarení chrámu“ Páně v Pečkách
p./dr. tamže v sále u Karla IV. pohostinsky div.
představení „Paní revíruíková a její Tomy“.Odbor
divadelní svrchu uvedeného spolku ve své snaši
vosti vyhověl vyzvání spřáteleného spolku v Poč
kách a počtem 15 čl. sehral novinku velice kor
rektně a s naprostou jistotou k plné spokojenosti
sůčastněného obecenstva místního, jež vyplnilo sál
do posledního místečka a přesné výkony odměňo
valo stále potleskem.Nebylo znáti, že jsou to
oobotnici, neboť provedení bylo jako od vyško
lených již herců, zvlášt nutno zmíniti se pochvalně
o předsedovi p. Zd. Koudelkovi, jenž byl palmou

večera. Svým přirozeným humorem rozesmál přítomné kašdou chvíli a byl mu nato vděk drakráte

p otevřené scéně na jevo dán. Z úst obecenstvaylo možno vyčísti přání: Na brskou shledanou!
Věem místním organisacím strany.

Tyto duy rozeslány byly všem místním organisa
cím strany oběžníky, v nichž je vyzýváme k volbě
nových funkcionářů organisace, zdali tak po sjezdu
neučinily. Dále budiž od stoupenců strany vybírána

daň stranydo některého stupně a to: I. stupeň2 haléře, IL stupeň 4 bal., IIL stupeň 6 hal., IV.
stapeň 8 bal., V. stupeň 10 bal., VÍ. stupeň 30 b.
Čtvrtina vybrané daně zaslána badiž ihned výkon
nému výboru BÍramy na Adresu „ slovanské
sáložny v Praze“ (slošní lístky jeme přiložili), dru
bou čtvrtinu nechť si mlstní organisace ponechá,
třetí odvede okresní organisaci a čtvrtou organi
saci krajské, je-li již ustavesa. Každé přiblúšené
orgavisaci zasíláme 40 členských legitimací, kus
po 2hal. Oznamujeme současné, že se schvál ením
výkonného výborustrany zakoupena byla pro ú
čely a vlscky potřeby strany knihtiskárna. —
Proto vybísímetaktéž naše stoupence a
nisace, aby občas komali abírky na náš
fond a zaslali vybraný obnos pokladníku strany,



je jest p. Jos. Šindler, úředník na Král. Vinodech čp. 818, badiš | daň strasy zasí
láns, nemá-li ně organisace eložní lístek

Českoslovanské záložny.“ Organisace, které Vý
Řonnému výboru dorad se mopřihlásily, ooobťtak
v brsku učiní, aby v seznamu ofgamisací strany
vedeny býti mohly. Výkosný výbor české strany
křesťansko-soctální v Prase.

Kupte ol tonto oplo:

Karel!V.jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Sahala, Cena 3 K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

o
Zprávy místní a z kraje.

Generál. visítace a sv. biřmování
ve Wikoriátě vrehlabském. V sobotu 25.
června zavítá J. E. nejdp. biskup dr. J. Dou
brava do Harrachova, v neděli 26. června do
Jablonce n. J., večer vždy v Roketnicí; 27. do

jedne Jablonec, 28. Studenec, večer vždy ve
tudenci; 29, 30. června a 1. července v Kalné,

večer vždy v Kalné, 2. července v sobotu ve Vi
-dochově, čímě J. E. ukončuje svou letošní apo
štolakou cestu.

Schůze městské rady dne 13. června.
Místním odborům Ú. M.
dáno bylo avolení k uspořádání dopoledního
promenádního koncertu v městských sadech
na Žižkově náměstí v neděli dne 19, t. m. —
Sdělí se s řiditelstvím městského dívčího lycea,
že c. k. ministr kultu a vyučování udělil to
muto ústavu právo veřejnosti, jakož i právo
konati zkoušky dospělosti a vydávati státně
platná vysvědčení máturitní na dobu škol.
roku 1909—10. — Vzato bylo na vědomí, že
o k. místodržitelství schválilo udělení nadace
J. Bartuška posluchačům lékařské fakulty
české university v Praze a sice míst č. 2.a4
po K 600— ročně, pp. J. Kracíkovi a 0.
Piokovi. — Žádost p. Ant. Devátého za udě
lení konoesse hostinské pro jeho dům čp. 289
v ulici Mýtské postoupena byla živnostenskému
odboru. Uděleno bylo povolení k užívání novo
stavby na para. č. 4 bloku IX. p. Dru. Josefu
Vocáskovia na paro.č.9a 10 vblokuVIL
Spolku pro zvýšení lidového blahobytu. — Dá
se povolení ku stavbě dvoupatrového domu na
paro. č. 6 v bloku 0 p. Fr. Černému, staviteli,
svolí-li obecní výbor ku změně parcellačních
podmínek. — Vzato na vědomí, žeo. k. místo
držitelství král Českého námitky p. Jos. Rů
žičky, pekaře zde, proti tomu, jak se při volbě
JIL sboru voličského dne 10. prosince 1909
před se šlo, zamítlo jako nepodstatné. — Po
voleno bylo p. Vilému Krotkému, aby zřídil
dřevěný portál na domě svém čp. 133 a p. S.
(Ganzovi, aby postaviti dal železný portál na
domě svém čp. 134 na Velkém náměstí —
"Těloovičné jednotě „Sokol“ v Novém Hradci
Král. propůjčí se borovina u rybníku „Plachta“
pro okrskové ovičaní a dámskému pěveckému
spolku „Eliška“ městské sady k uspořádání
koncertu voj. hudby dne 26. t. m. odpol.

Přetěšování městského důchodního.
Všeobecně se uznárá, že náš městský důchodní
p. Vojta je zahrnut celou řadou vedlejších —
ovšem placených funkcí. Již se mu ulehčilo při
bráním výpomocných sil s zavedením jednoduchého
"úřadování v důchodě, ale pokroková politika nic
nedbá na úlevy, které mu obecní správa poskytla
-Anakládá na přetíženého úředníka městského nové
a nové povinnosti. Tak v poslední době mají se
na obecním důchodě podpisovatí všichni pespoko
Jeaci s nynější výbormě a svědomitě vedenou
obecnou dívčí školou. Že tím vznikne pro p. dů
chodního nová nemilá práče a značné zdržování,
netřeba ani podotýkati.Proto tážeme se v zájmu
drahého úřednického aparátu p. starosty, zdaš mu
je známo, že v obecním důchodě jsou vyložen
archyko tnímpodpisůmo zdažpřipusti,
aby byl eM důchodní nad avé síly přetěkován na úkor zdatnostive hlavním svém povo

lání? Poplatníci.
Matiční slavnost v sadech na Střel

mlel v Hradei Králové koná so jiš v neděli dne
19. £ m. s bohatým programem. Hudba Kaklenská,

„Osvěta lidm“ chytře a obmyslně snaží se
pozorovati v naší odpovědí ma dotasy boykot proti
obchodníkům „jiného politického tábora.“ I nikoli
— sde nešlo o politickou otranu, a to tím méně,
poněvadž žádný s pp. knihkupců k naší politické
straně se nepřihlásil. Nejedmalo se sde vůbec o
osoby, ale o věc. Až bude některý knihkupec
systematicky a jako na výsměch stále do předu

ovati brožury antisemitské, ozvou 80 židé
taky, aťuž náleší prodavačkterómakoli táboru. —
Zároveň vůči kolujícímn klepu, še lokálka jest in
spirována s kruhů obchodních, prohlašujeme, še
bychom takové našeptávání rozhodně odmítli.

Mine rozum vlastní a odpověděli jsme správně a
nezávisle těm Župujícím mašínojm, kteří se tázali.

Výletkřesťanoko-soclálníhospolku
paní a dívek „Auešky“. Vsdor nestálémupočasívydařilsei letosobvyklývýletvkaždém
směru, takže slušný kazsovní přebytek sůstalpropodpůrsý namocenskýfond. Zdar spolku byl ovšem
podmíněn věnováním četných dárků peněšitých |
v potravinách pro buffet a obětavostí dám 5 vý
boru, které převzaly. úkol při prodeji potravin,
losů, pohlednic, růží a:d. Člemové jednoty katol.
tovaryšů a odbočky věsodborového sdružení ob
starali zábavnou Část programu a koulení 0 oeny.
Hudba p. Vanického našla dosti obdivovatelů při
tanečním vínku. Výbor spolku vzdává uctivé díky
všem spolupracovníkům a spanilomyslným dárcům,
zejména Jeho Excellencí ndp. biskupovi se dar
2 K. Zdař Bůh!

Přátelská schůzka abituriontů krá
lovéhradeckého gymnasia = r. 1990
konati se bade ve dnech 8. a 9. srpaa 1910
v Hradci Králové. Program: Dne S. srpna: Schůzka
na uvítanou o 8. hodině večerní v malém sále
„Grand-boteln“. Dne 9. erpna: Ráno reguiem za
seuaulé učitely a kollegy, dopoledne návětéva G7
mnasis a prohlídka města, o půl 1. hod. s poledne
společný oběd v Grand-hotelu, cdpoledno vycházka,
večer společná večeře v Grand-hotelu. | Vítání
srdečně jsou všichni, kdož společně studovali. —
V Hradci Král., dne 10. června 1910. Svolavatelé:
JUDr. Bohuš Tolman, c. k. soudce v Praze,
Eduard Troniček, c. k. poštovní kontrolor v Turaově.
MUDr. Fr. Hynek, c. a k. pluk. lékař v Josefově,
který zároveň přijímá přihlášky.

Výroční szkouška žákyň hudebníškoly
v pensionátě císaře Františka Josefa I. bude lotos
dne 26. a 29. července.

Ponsionát císařeFrantiška Josefa
X. v Hradelt Králové plijímá za chovanky
slečny i dívky Školon povinné i nepovinné. V pen
sionátě jsou tyto Školy: 1. Pokračovací škola. 2.
Kurs pro vzdělání pěstounek ns školách mateř
ských s právem veřejnosti. 8. Kurs indaetriální.
4. Hudební škola s právem veřejnosti. 5. Vyučo
vání cizím řečem. Pro všechny obory státně skon

ené učitelky. Prospekty správa pensionátu ochotnězašlo.
Oheň. Ve čtvrtek 16 června ve 4 hod. ráno

vypukl v Hradci Král. na Velkém sáměstí obeň
v domě p. řezníka Holuba. Oheň vyšel ze okla
diště obavníka p. Drahoče a zničil velké zásoby
obuvi. Možno jenom děkovati sboru basičskému,
že obeň byl omezen na skladiště. Lidé bydlící
v druhém poschodí byli tak obroženi, že bylo
notno vynésti je po žebříku — usvláštěděti, jež
bázeny do záchranné plachty. Pan Drahoš jest
člověk velice chudý; jelikot-pak bylpojištěn jenom
nepatrně, utrpěl Škodu velikou. Zadníčást domu
je značně poškozena,

Osobní. Dp. František Knap, c. a k. polní
korát v Castelnuovu (jižní Dalmacie) byl vyzna
menán udělením hodnosti čest. konsistorního rady
8 právem expositoria kanovnického a fialového
i diccése Mostarsko-Davaňské a Trebinjské

v Hercegovině. — C. k. krajský soud jmenoval p.
Josefa Huňáčka,dámského krejčího v ci Kr.,
stálým soudoím znalcem pro obor živnosti krej
čovské pro dámy v obvodu c. k. krajského soudu
královéhradeckého v civilním a trestním řízení.

Neštěstí. Na novostavběobch. domu p. 8.
Ganze v pomdělí před 11.b. převážílo se na lešení
prkno, na němž stál polír p. Červený; nešťastník
8 zlomeninu nohou i rukou a byl do
přaven v šdomí do nemocnice.

Wpořitelna KHralohradecká. V měsíci
květnu 1910bylo vloženo K 288.474-32, vybráno
K 250.482 90. Stav vkladů koncem května korun
13,872.608-83. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 69.387.75, eplaoeno 28.640'16. Na bypotékách
koncem května K 10,959.220-46. Zásoba cenných
papírů K 2,606:000.—. Uložené přebytky korun
784.928-73.

Bencharakterní tisk soc.domokra
tlcký ma Pouchově. „VýchodočeskýObzor“
zásluhou zdejšího dopidovatele znovu statně se
cvičí ve lhaní. Píše dne 9. června: „Po tajném
smisení patera Jomelky pracuje na dokončení jeho
día farář Konečný « Pouchova.“ Na ty lži odpo
vídáme, že P. Jemelka naprosto z Hradce Králové
tajně nesmizel. Nebyl totiž žádným dofraudantem
rázu Kudroáčova a proto toho neměl potřebí. Zato
však prohnaný soc. demokratický tisk snažil 50
tohoto kněze zostuditi hadím způsobem a to tak
šikovně, aby se to nedalo žalovati. Teď tedy za
číná beszcharakterní tisk raÚnované ostouzení znova.
A hodně chytrácky. Něco nakonene, napoví, ale
nedopoví. Jen když mají soudruzi radost a vy
soukají si z toho nějakou jíslivou pomluvu! A
jek že pokračujepouchovaký farář v díle Jemel
kově? Vždyťpřece P. Jemelka v pouchovaké kol
latuře oeorganisoval, Působil totič v Hradci a
v místech zoela jiných. — A rudý lhář docela při
susuje vldp. Konečnému všemohononost. Prý ten
farář pořádá ve všech vesnicích klerikální schůze.

Toby byl věru takový organisátor mocnější nežcelá panie orgaoisátorů soc. demokratických.
Prý také všdycky schůze začínají soudruhem Fi
dlerem, který jako dobrý katolík neví, co vyko
mala církev dobrého pro lid. Soudruho, takhle si

blepat ua jazyk! A lhát do očí takovému moožšství
účastníků! PM všech desíti schůzích, které pas
farář posand zde pořádal, smínil se o nevědomosti

Fidlerověpouse třikrát — a to plným právem. Ateď ta prohnanostrudého pitatele, který se odva
Zujo vkládati do úst farářových nejeprostší slova,
že jich zde nelze ani opakovati. Jen tak, soudrubu,
dále ! Na rozbírání dalších lží věru Škoda papíru.
Návětěvníci sohůzí pouchovakého faráře aspoň tím
dříve poznají, na jek slabých šlapadlech chodí
zdejší soc. dem. organisace, když už ze zoufalství
si pomáhá k životu takovým bezcharakterním bale
mucením.

Třebechovice. (Opozd.) Naší pokrokáři
myslí, že dosud ned j rekordu ve aprostotě
svého dobřenického spolabratra v „HRatiboru“ a
proto se činí jen což. Jenže zášť je slepá a proto
slepotou ranila je i v posledním jejich projevu.
Z počátku lhou totiž sobé chuděrky, že naši stou
penci odsazují naši obranu a pod., trochu níže
zase skuhrají, že naši lidé schvalují náš proti
pokrokářský boj. Tak — a nyní si zopakujeme
sběhlé věci. Byli jsme vámidrze napadení, abyste
na nás poštvali a asbe lacino ieraelitům do
poračili — pro události zběhlé před více než 10
lety. Stkvěle jeme-zhatili vadi nepoctivosta ozna
čili vás sa protektory a činné účastníky oněch
bouří. Věc prvá. — Když jsme takto vyprášili
pokrokářský frak, zase mluvíte na půl bubyo
nějakých věcech zběblých prý před 5 lety. Jen se
vyslovte určitěji, dostanete na frak po drubé Spí
chali jste i další tajuplné žvanění o vyrudlém Les
tím zpšvákovi a o zobání s ním z jedné mísy.
Co tohle má býti? To jsou ty vašo čestné sbraně?
Chcete krásti čest mužům poctivým a proto jste
—s , Regenschorihostrbali jste nedávno,
DynÍ zase dle zákona agitace přidělujete mu přímo
božskou poctu (k vůli němu jdeme prý i do
chrámu !!) a proto Jste pokrytes. Své osobní pře
bmaty zalahujete i do spolků (poslední případ
v okrašlujícím spolka, dříve aféra v Orebu a Libuší)
a proto jste — sťváčí. Naši kněží byli vámi napa
deni tak potutelným způsobem, že z toho mohlo
býti i vyšetřování od nadřízených duchovních
úřadů. Lidé ti byli nevínní a proto jste — demun
cianti. Že lidé nepřísahající na váš pokrokářeký
koran u příležitosti obecních voleb použili svého
občanského práva, které přece zákon dává kaž
dému bez rozdílu, proto jste vy, mužové světla(!)
a přítelíčkové nočních výleth — pod ochranoa
černé noci nelepili na nároší ulic hanebné plakáty
a proto jste — pam/leláři. Prozatím dost. Ztéhle
mísy vlastní charakteristicky zobejte, v tomhle
zrcadle se vzhlížejte. Jako úder hromu mluví naše
fakta a člověku dobré vůle, který současně čte
Obnoru i Ratibora, musí býti jasno, kde pravda
a kde úskok, trik a koyf. Cosi koktáte také o

ýeh — tak se domníváte po způsobu Čejky
odvésti nás od přechoulcstivých pro vás věcí. Ne
podaří se vám. Vše máme v reservě pro strýčka
příhodu, Vy můžete jedině imponovati evéma ne
dorostu, který pro četné květy, jež v poslední době
ze sobe vydal, spíše vy zaaluboval název podrost.
Vám by snad jedině pomohl recept, který vám
nedávno nabídnul p. J. Hájek, mlynář. Domlaveno !

Pokroková přednáška p. prof.Ant.
Uhlíře v Třebochovicích. PanUhlíř řekl,že
jest nábošenství vnitřní cit. Proto se nemá nábo
ženství ve škole vyučovati. Kristovo učení čisté
má míti každý ve avém nitru; každý má jednati
podle evangelia. Pane professore, na alovíčko|
Všdyť přece sami pokrokáři snaží se všude 0 ná
boženatví poučovati, ačkoli jejich nechutné šva
nění nejlépe dokazuje, jek jest nejvyšší potřebou,
aby se naučili chápati podstatu a omysl nábožen
ství předem sami. Co by mělo žíti a trvati pouze
vnitřním citem bez rozumových důvodů, toma by
Be právě pokrokářinejvíce smáli. Potřeba a opráv
něnostnáboženství se rozbodně dokazovati musí a
to zvláště nyní, kdy volnomyšlenkářští lbáři chtějí
docela potírati ideu Boha a Spasitele našeho pro
blašovati za — osoba legendární. Dejme tomu, že
by katolík takovým lžem uvěřil a přece by chtěl

šití dle evangelia, přece by chtěl křesťanské ná
boženatví „cítiti“. Da) očí by se mu volnomyšlen.
káři vysmáli pro jeho nedůslednost. A přece je
p. Ublířovi nepochopitelné, bas nemožné nábožen
ství vynčovatil!! Pane profossore, jak jste Wo
vlastně dověděl, co křesťanské náboženství po
roučí? Na to jest přece potřebí delšího učení.
Sám Kristus Pán řekl apoštolům: „Jděte a učte
všecky národy“. Tážeme se: Proč 8e vydávají
tlusté knihy o humanitě? Vždyť zde daleko apíše
dostačí pouhý cít než při maohostranném hledisku
náboženském. Musí býti vědecky odůvodněno, proč
se máme náboženskému citu věnovati. Vždyť ně
které city svádějí nezkušené lidi na zcestí. Pan
Uhlíř řekl: „Přijde kněs a učí z katechismu : Bůh
jest ve třech — a já ani novím, jak to tam vlastoě
stojí. Odejde kněs, přijde učitel; ten musí, musí
dle svého vnitfního přesvědčení učiti pravdě, a
tudiž masí očiti opak — že to není pravdal —
A proč jen ten učitel musí a musí říkati, že to

ravdou není? Proč musí učiti děti těm věcem,
rým nerozumí? Pane Uhliři, právě velicí ma

thematikové a fysikové, kteří rozhodně do tří
čítati uměli, věřili pevně v trojjediného Boha.
Jestlite ani nevíte, jak to r katechismu stojí, proč
najednou tak velkopansky hned ten věroučný článek
odpravujete P Velicí filosofové pohanětí, kteří se



přidávali ke křesťanům, zajisté také dobře se se
snámili s tim dogmatem, rozuměli sčítání, ale uvě

Hliparoě. Proč? Poněvadš článek o NejsvětějšíTrojici trochu důkladněji promyalili než pan pro
fesmor. — katolicismus nám nepodal an! pů
vodního překladu bible dlouho. Ve, 00 máme,
Jest prý vydáno na základě překladu králického
s r. 1619. Tak mloví český intelligent! Tak mluví
člověk, který by měl aspoň trochu dějiny české
literatury znáti. Není ovšem divu, že bned v ná
eledujícím okamžiku di řečník šlápl důkladné na
Jasyk. „Viste Chelčického, jak šířil pravé
o odevzdání do vůle Boží a jednal v duchu No
vého Zákona“ Ale vždyt přece Chelčický žil jiš
200 let před rokem 1613 a neznal žádné cizí řečí.
Nadto už za doby husitské vyjádřil se Eneáš
Bylvina, že v Čechách bába zná Písmo sv. líp než
některý italský biskup. Odkud tedy prostí Čechové
znali tolik Písmo, nebylo-li sde českého překladu?
Husa si p. Uhlíř pochvaloval, ale nelíbí se mn
kult Mariáuský. Neví, že Hua ctil Pannu Marií
srovna tak vroucně jako naše církev? Prý také
chtěli klerikálové Masaryka dvakrát přivéstido
žaláře pro nábožensképřesvědčení!!! V čítankách

prý straší rakušácký duch. Proč prý ne má dětemvykládati o Ondřeji Hofrovi! „Víte něco o Hofrovi?
Co je nám po nějakém Hofrovi?“ — Inu, skrátka
páté přes deváté všdy s hrotem proti naší církvi
namířeným. Věru jest velikoa nešetrností pokládati
poalucbačstvo za veliké blopáky, kteří musí polk
nouti všecko. A kdyby se aspoň trochu slušně

na přednášku připravit! — Nejlepší na všem jestto, že není ani sbla pravdy na tom,že by bývalo
učiteletvo vyzváno k výkladu o činech Hofrových,
třeba že by neškodilo, kdyby děti věděli o sta
tečných činech toho poctivého a šlechetného se
dláka trochu víc než pan profensor.

Pokrekářští pp. Francové třebe
ehovští zase se na nás borší pro náš nedělníve
lice sdařilý koncert, pořádaný — o brůsa! — na
Bědovicích, až za obvodem města. Podrahé půj
deme naše panstvo poprositi o milostivé avolení,
co a jak máme činiti. P. Svoboda za celá la léta
aš po dnešní den neměl tu čest bostiti pokrokové
panstvo. Jedině Katol. jednota měla tu své pra
videlné koncerty. ale přes to aranžéři výletů do
Bělče, Újezda, Štěnkova atd. obrnují po nás nos
a přemoudré udělují nám rady. Co je pfi tom

nejlepšíbo! Neaměřaje prý jejich útok proti p.Čisteckému, restauratéru na ovicích. I toto!
Zrovna jsko po vynadání regenschorimu za ne
dlouho následovalo ujišťování, jak si ho váší 6
et. Není nad pokrytce, který se v přetvářos
dlouho evičil|

Dvejí loket v Heřicích. Známo,že
přímo revoluci křičlcí, bonřící, paavou a dravou
spůsobil nenvážený dopis v „Obnově,“ který sa
znamenal pověsti o „Vesně“, nerašeně kolající
v Hořicích. Bojkotováni společensky i ti kněší,
kteří dopis odsoudili, rozeslány do všech čtyř
úhlů světových letáky do novin, jednotlivcům.
8oc. demokraté si hodně na „klerikálech“ smlali;
ale soudružky zcela správné poznamenaly: „Kdy

by se to býka nás a De slečinok, nikdo by anirstem nehnul.“ Ačkoli uveřejnění dopisu toho
ylo chybou, přece měl aspoň ten dobrý účizek,

že epráva školy ei připomněla potřebu větší kázně
a bázně. — A ejhle! Najednou nyní Jiná škola
zdejší (obchodní totiž) stala se předmětem útoků
v samých masarykovských „Pokrokových listech“.
Nevímeteď, kterým pokrokářům věřiti: zda se
zakládají ty zprávy na pravdě, či zda omočila
péro konkurenční sášť. — Dne 20. května „Pok.

listy“ napsaly, še „po sralém wuvášenía v sájmu
vší veřejné práce“ adělují: „Většina šáků a ž
obchodní školy jsou děti nusbých rodičů . . . Tito
studentia studentky, jak bývají jmenováni,jsou
tak ubit poměry na obchodní škole, že marně
byste v nich hledali kusa samostatnosti, které je
živnostníkům nejvýš třeba a škola přece chce
tyto vychovávat.“ Prý dívky z obchodní „červe
nají se, koktají, jak malá děvčátka z obecné —
ubohé a přece pouze jednou prožívají mladost.“
Prý jsou přetěžovány prací. „Známe případ, kdy
50 proc. žáků nevyhovělo. Prosím, jest to možno
tam, kde vychází se vstříc duševnímu vývinu žáků,
kde žáci považování jsou ze lidi a ne za stroje
ns dření knih?“ Prý také se snižuje zbytečné
známka z mravů. „Potkali jeme nedávno jednu mat
ku, Šílela pláčem,-už nespala kolik nocí, co z té

holky bude poh všude jen žaloby, stesky a přece— Je to Její dítě a ne snad tek špatné. Mohlo
by nám kuratoriam sdělit, kolik už žávů od po
čátku roku vystoupilo vlivem těchto utěšených

črů? ... Pro koho vlastně staví onu ná
adnou budovu, kdyš jim všecko uteče? Ubozí

studující, abohá „kulturo, proto o tě nikdo ne
stojí l“ — Teď si však představte ten poplach!
Hned v následujícím čísle musil pokrokářský list
všecko odvolati a prohlásiti, že jest veden ústav

. dun oo berém.hod tak list usnal, že pystilikována že uvdšení přece
sralým. Tůdíž dopisovatel chtěl ústav poškodí
oderniti. Pokud my ústav snáme, panuje v ném
kázeň dobrá, třeba že p. Hiditel jako pokrokář
dívá so a patra na kulturní stanovisko naše. Jiní
pokrokáři ovšem naléhají na kázeň velice volnou.
— Tu pak jest viděti dvojí loket. Zasnamená-li
katolík nerozvážně pověst městem kolující, jent
to dle pokrokařů nejmíň „bestiální útok“, jenž

nj odražen ode věech pokrokových lidí.Objevi-lisečirápoleva s potupav pokro
kovém,pakvěcserychlo aby20mlu
všlootom co nejméně, hlavněaby si toho maobo
nevšimlikatollči.

Pokroklíská snášelivesé v Moři
eleh. Předemkozstatujemev zájma plnéhojasna,
še p. starosta tentokrát o Božím Těle byl za dů
lešitou záležitostí v Mi. Bolenlaví, tak Ze v jeho
absenci nebyla žádná úmyslnost. Jiná léta na ten
elrkevní průvod chodil a prosadil r. 1908 vměst.
radě, še byl nejdp. biskop přivítán. V příčině
praporu sdělujeme, še vídy vybízel žáky dp.ka
techota, Ten však byl o slavnosti v Sobčicích, 0
pomenuv dep před tím žáky vybidaduti. Kdyby
jim byl aspoň jiný řekl, bývali by poslechli. Tedy
na zámyslšou oposíci těško soudíti. — Leč teď
něco jiného. Kuratorium obchodní školy sakázalo
školníkovi, dobrému spěvékovi, působiti při po
hřbech, ačkoli sám ředitel školy se přimlouval, še
tou hodinkon ničeho nezanedbá a že své povin
nosti řádně koná. Leč což platno, jestliže jsou
polřby ocejehovány jako „klerikální manifestace,“
při níž působiti nesluší ae zřízemci pokrokového
ústavu. Kdo všsk těm. pánům zazpívá, až některý
s nich zemře? Pan regenschori přece Bi nemůže
vydržovati scela zvláštní sbor. Můžeme jbýti rádi,
že se najdou ještě obětaví lidé, kteří obětavě dů
stojným zpěvem na kůra i na hřbitově činí městu
čest. — Leč jeden s pánů docela chtěl, aby se
sapovědělo školofkovi 1 apoluúčinkování při velké
v kostele. Toble už přece křičelo příliš a proto
navrhovatel zůstai osamocen. Co řící takové „hu
mánní spášelivosti ?“

Pokrokáři, mladočeši a konsorva
tivel v České Skallel. Nosdršeljsomse ú
směvu při čtení posledního„Ratibora“, kde scbůze
od katolíků svolaná se odbývá nemastnými vtipy
a kde so špičkuje zcela zbytečně .p. kaplan 8 dp.
farář. — Byl jsem ns schůzích obou a chci poctivě
a věrně vysvělliti avé mínéní. Slova p. svolavatele
H. Bíla plynula ze srdce; řeč jeho jest vlastní

dřoval p. Bíl již dávno před tím. Tadíš jeat pou
bým jíslivým útokem, jestliže pokrokářský p.sa
tel připisaje autoratví p. soudci Drdovi. Tím nás
v nejmenším nezmatete Zaámo zde přece intel
ligenci páně Bílovu docela dobře dlouhý čas.
Přečkal na radnici tři pány starosty, o město se
bystře staral. Tudiíš bohudíky nemusí choditi pro
moudrost jinam. Patrno, že sám pokrokářský do
pisovalel poznal v jeho řeči mnoho všeného. Lito
vati však dlužno toho, že nebyla usnána dobrá
vůle řečníkova, která sa nese k tomu, aby Be do
Skalice vrátil starý blid a pořádek k vůli odatra
nění závad, jež prospěšné práci překážejí. Vědyť
po tom touží všichni starší a rozumoí občané přes
to, še mladá krev a jíslivý jasyk některých tak
rády bodají a boří. Jak mlovil p. Bilr „V brském
čase budeme povolání k tomu, abychom vykonali
občanskou povinnost a volili nové snstupitelstvo
obecní. Tu jest nám uvážiti dobře, koho pověříme
úkolem, by naše zájmy zastupoval a k dobra na
šemu hájil. — Zkušenost, která má býti nejlepší
učitelkou, nám potvrdí, že mnohdy ukvapená
usnešení mají nemilé následky (tóť mluveno po
všechoč| pozn.) a tím se uvalují ne poplataictvo
a jeho majetek povinnosti bez příčiny a mnohdy
jest v tom skryto prospěchářetví na úkor širšího
poplatnictva (obdobně mluvil i p. tajemník Har
mech z Prahy a nereplikoval ten pán, který vo
echůsi popřel, že tam byl!!). Jest sáslučno, by
chom se starali o to, by snak našeho města nebyl
poubou hvězdou na zdi, nýbrž aby též uvaitř rad
nice byly bvězdy pevných a čistých charakterů!
(8 tím p dopisovatel do „Ratibora“nesouhlasí ?!)
Jsme svědky mnoha událostí, kterými býváme vy
burcování s tu se objevuje otáska: Kam bichom
takto | dospěli? — Budeme-li voliti upřímně,
můžeme szadržeti i rozpínavost, příšernou -to
nemoc a přepínání flunnční síly poplataého cb
Čanstva a z toho plynouel rozháranost občanskou.
Pravý pokrok musí se bráti jistou a osvědčenou
cestou, rosamnými směry a musí se vystříbati
honby sa nicotnými bublinkami různých koj
klířských hosel (uráží snad tento objektivní výrok
v pravdě rozumného človéka pokrokového?). Pro
blédneme-li řady našeho poplatnictva, shledáma,
še největší procento jest maločivnostníkův a rol
nictve. Tito již dosti trpí vlivem nepříznivých o
koloostí. Proto jest na čase poohlédnouti se po
jejioh ochraně, a tou jest: o poplatnietvo dobře
a upřímně smýšlející obooní zastupitelstvo! (Pan
pisatel má patrně nátor: Poroučet a dávati pre
senty na účet jiného. Toť snadničké!) Zbytečné
přepínání finanční síly jest maloměstským fariaat

stvím apatní do řady lazusu! (Namítá se protitomuto objektivnímu výroku něco?!) — nice
nemá se nechati získati pro strannické zájmy a
růsné chontky falešných záměrů. — 'Proto jest
třeba v zastupitelutvu nejen lidí zkušených, nýbrž
i takových, kteří by oné skošenosti upotřebili
svědomitě a poctivě při vykonávání prací na roli
obecní ssmosprávy — bez veškerých úmyslů na
nějaký prospěch osobní. Jen takové počínání získá
sobě důvěry, úcty a vášnosti. (Jest toto důlešité
připomenutř povinnosti voličské zbytečná? ©Opa
kuji: Obdobně — a ještě peprněji — mlavil p.
tejemník Harmach!) — Město naše a občanětvo

$
v proto Jednojme otevřeně; potom

zastupitelstvo důvěroulidu zvolené... a
saatupitelstvo aby z voleb vyšlo, toma

ji nejlepšího sdara.“ — Přidal ješte p. řečník
akoasi retrospektiva — dosti břitkoa,ale sdravou

— ma směr tak svazého „pokroku“ Nedirme se,
že udejší dosti mírumilovné občanstvo dorede se
povasésti a udršeti na výši lidské důstojaosti,
k níš bsz odpora náležejí city náboženské, Kčem u
rýpati potom k vůli náboženstvído obecenatva? |
A toho úkolu se podjslo nově založené „Před
náškové sdraženl“, ktoré srůj program vyjádtilo
jako boj protintboženský. Nebojaje ge proti ná
botenatvím jiným, pouze a jedině proti aáboženatví
veliké, naprosté většiny Českoskalické. Nedirme
sv, že jednání takové, zastřené frazí „pskroka“,
odpusuje, jeko odpuzovalo i „vyplácení“ mlado
české strany v prrých dvou přednáškách tímto
sdražením pořádaných. Tato síraaa se zde přehlí
žeti nesmí! Alespoň tolik nelogiky a vákalrosti ve
svém programu nemá. A jistě že se dovede k ší
votu vzchopiti! Nedivme se, žs 1 p. Bíl ošíl slov:
„Nejsme žádným terčem, do ačhož se jen střílí,
nýbrž dovedeme Čelití na nás činěným útokům“
Po jeho řeči, kterou jsem v úryvcích podal, při
hlásil ss ke slova p. radní Vojoar. Kdyby byl
shrnal všesbny ropliky v otázka: „Patří ta slova
nynějšímazastupitelstva?“, byl by aojléps ačlail.
Ale takto žádal na fečaíkori něco, čel) on ne
tvrdil: dokázati nynějšíma zastupitelstvu to neb
ono. Konečně: p. tajemník Harmach vo svá před
nášce. „Práva a povinnosti občanů v ob.í, obecní
hospodářetví“ mluvil tak přesvědčivé a jadrně, še
četné obecenstvo čekalo na debatu. Pau Vejnar
byl tebdy přítomen (ve voličské schůzi to sapřel:
„Jak to v přednášcebylo,já nevím,já tem nebyl".
„Tv's tam byl I“, zvolal p. Kolářský; „já té viděl“
— „No tak jsem tam byl“, řekl p. Vejnar. —
Odtod asi v „Ratiboru“ nenávist vůči p. Kolát
akómu!!), a ku podiva: nereplikoval! Důsledek té
přednášky byl, že sdrožení odfeklo přednášku
čtvrtou: „O živnostenské avópomoci“! Bálo se
pravdy? Nestrannému pozorovateli při tom napadá,
Že ten, kdo © rozpínavosti klerikélů mluví, sám
ee rozpíná nejvíce. Celá debutta — mimo program
— byla vyvolána na rozbití achůze, cok dovršil
p. Sedláček a hratkou výrostkův asi 16—20.etých.
Ale rozdíl jest přece: Témhochům se néco pro
mioouti musí. Málo rozumu, bodaě byli poduéco
vání — a pak: novědomost, novzdělání — (0 ně
kterých členů — opilost!) Ale u „vadělaných“ a
pokrokových páců jest to neomluvitelné a to tím
splše, poněvadě — jak Bojiště alyšelo — „něco se

ystalo.“ Ve drahé schůzi, avolsné dae 18. června,
o níš — bude-li třeba — promlavím jindy, kladl
p. Bíl (zase jeho vlastol přednáška) důraz ša
občseskou snášelivost, vsájemné porozumění a
trochu náboženského respektování, takoačiv: „Tř
vati třeba na tom, by ge fikalo: „Spořádaná Ska
lieol“ Naprosto netaktní a nerosumný byl výrok
p. Kuntke-ho: „Poněvadž jest zde obecenstvo málo
politicky vyspělé, mlaviti nebula.“ Tím byla
Schůze zase bezvýsledná. Čí vinou, posná soudný,
nešuvaný čtenář sám.

Pokrokářská akoo v České Skalici.
8 jakou prolbamostí se proti katolíkům zdejším
pracuje, o tom svědčí dopla o naší volební schůzi,
uveřejněný dne 11. června v hradeckém volno
myšlenkářském „Ratiboru.“ Zaámý pisatel, na nějž
můžeme pratem ukázati, nepřekvapil nás ojjak
svojí vytříbenou jemnocitností. Katolíci platí zde
obrovské obecní přirážky. Proto se nikdo nemůže
diviti, že zvedli protest proti zbytečnému přetížení
poplatnictva a že svolali ne den G.června nutnou
schůsi, Oté schůzi píše pokrokáť tak brabé, jako
by psal klackem nebokoštětem. Tážeme ae pata
Baloara a pana Veigerta, kdo čiail při eohůsi nej
větší hluk. Páni v obecním zastupitelstva cítí, jak
se pod nimi křesla kolísají, proto 08 strachem celí
chvějí, proto potřebují hodněšikovných advobátů.
Kdo vlastoč byl při schůzi duševně subošený? To
přece nebyl pan Špáta, který konal avon povin
nost jako svolavatel. Leč generál sov.demokratů
přivedl asi 12 hošků, kteří nemají ani volebního
práva. Ti chtěli schůzi zaemožniti. O čem se jen
radili, než do schůze přišll? S tím vyhrožováním
jednoročním vězením jste si to popletii důkladně.
Jen si přečtěte 10. stránku v „Radci“, z níž to
bylo citováno! A pan soudse Drda? Jest výmlav
ným dokladem, jakou onášelivost sažije katolický
intelligent od pokrokářů. Nepřestali jste proti
němu štváti, pokud nežádal sa přeložení. To vaše
křesťanství podobá Be útlocitmosti ohrta, pronásle
dujicího uštvaného zajíce. Jen se podívejte dů
kladně do mionlosti, kdo vlastně 8 fanatickým
Štvaním začal vnašem městě; sami musíte uzoati,
že se musíme brániti, jestliče jem“=hlazení — 0
strými nehty. Jak jenom víte, že vdp. faráť není
voličem? Protřete si pokrokářakou mlhu, která
kalí váš zrak a nahlédnětedo voličakého seznamuI
Tam ahledáte, še vdp. farář má dva hlasy a to
se fara a pak sa zádaší. Mluvil jste, pane Bal
care, o klášteře jako o přelejrárně acosi o šlen
driánu. Pam farář se právem ptal, kdo se v tom
klášteře odaárodnil. Nikdo pak z přítomných ne
podal k tomu důkasu. Naopak jeden z účastníků
projevil potěšení nad tím,še jeho paní byla v tom
klášteře vychována. Jak se tadíž vyjímá vaše tvr
senío „přelejvárně“?Tojesturáškouproty In
telligenty, kteří posílají dítky do kláštera aútalny.
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Ciaili by tak občané i nekatolického,
kdybyta výchovasdárnánebyla?„Slašné“cho
vání soc. dem. chlapců dosáhlo, čeho chtělo, Schůse
muzila se ukomčiti. — Proto jsme svolali na den
19. června schůzi druhou, do níž se dostavil celý
štáb obecního zastupiteletva; l | p. starosta
Greši. Po ení schůze (lem baed p. Vel

rt činil návrh, aby saPedaco byl svolea pmístopředsedu p. . Sa zapisovatele p.
Balcar. Ustoupili jsme tu našim odpůrcům. Paz
Greli si ] se zbytečným rozčilením proti naší
organissci. Kdypak tak ostře potepal skutečné,
křiklavé chyby anedůslednosti pokrokářské? Jest
liše však se vyjádřil, še nikdy naší organitace
neusná, proč jenom uznává oprávněnost těch or

gazlnecí. které jsou zřízeny na potírání naší svoy ? Schůze byla boařlivá s my jsme musil
odrážeti plno nespravedlivých výtek.

Čáslav.Fohřebředitelec.kgymm.p. Jos.
konán byl sa veliké účastí v úterý dne

7. června 1910. Uprostřed cesty sastižen byl však
právod pradkou bouří s líjavcem, takle většina
účastníků byle nucena odříci se rozloučení na
nádraží, kam tělesné ostatky semjelého bylydo
vezeny, aby dopraveny byly do rodinnéhrobky
v Milovicích u Lysá n. L. Kondukt vedl vdp.
vikář A. Schreiber se Žlebů za přítomnosti vdp.
bisk. sekretáře Jeněka s Chotusic a všech míst
-ních duchovních. Poslední čest přišli vadáti zemře
lému mimo zástupce všech úřadů a korporací
také četní členové sousedních středních dětavů,
a avláště u významném počtu učiteletvo okresu
Čáslavského, ješ projevilo tím vděčnost k svému
bývalému svědomítému c. k. inspektoru. — Dru
hého dne 8. června konán byl pohřeb +p. ředitele
v Milovicích, jehož za vedení místního dp. faráře
a p.katechety ústava zůčastnily se Široké vrstvy

"občanstva a školní dítky s pt. pp. učiteli. Ú
brobu promlavi! dojemně p. prof. A. Pokorný
připomenuv, koho ztratily v zennulém rodina,
žactvo i sbor. Zádušní mši sv. i pohřební obřady
provázeli krásnými spěvy žáci vyšš. gymnasjspod
Hsením docesta zpěvu p. uč. Jos. Boka. V 5.
roce věku svého udoláa bolestnou, dlouhotrvající
chorobou, odejel na věčnost, zamechávaje po sobě
památku borlivého učitele, svědomitého inspektora
a ohleduplného ředitele. Čest jeho památce! —

ú městská rada, ješ rozmnožena byla na 8
členů, rozdělila si referáty obecní takto: pt. p.
Jeřábek: vodovod, kanalisaci, dlažbu; p. Minařík:
břbitov « a»dy; p. Masil: museum, archiv, kni
hovnu obeení;p. Lobeč: policejnízáležitosti; p.
Procházka: boapodářství; p. Stoupa:stavební
referát; p. . Tesař: fnaace; p. Žatecký:
chudinatví. P. parbmistr JUDr. Zimmer: právnické
a votní záležitosti. Vedle toho zvoleny správní

ně pro plynéran, jejíž sálešitonii-opět na sebešál p. Kralié a pro Dosíkovo divadlo Náměstkem
pŘrkmistra a prvním radním jest p Minařík.

Čáslavské. Naše upozorněnína. systema

n se otlrání o katolíky v rubrice čáslavskéhonadepsané „vůslicos“ dopálilu opisovatele
oměch štvávých zpráv tak, šepo způsobu všech

krokářvkých veličin odpověděl — nadávkami.
dpoušlíme mu ahovívavé ty velebné kutoy atd.,

Beboť každý se vyjadřeje dle výše svéha vadě
Jání. Upozorňojeme ho však, že listy jako „Sa
mostatnost“ Či div se, světe, „Osvěta lidu“ nébo
mějské italské časopisy a JA „Aiino“ mohon býti
antoritou v olrkevné dogmatických věcech smad

jem, nám však naprosto ne, kdyby se chlobily-sebe větětmí styky e kněžkými kraby. Gratalu
jeme mu k neobsáhlým stykům, dlá nichž „rá“
$e dnešní Vatikán jest úplně v rukou Jesuitů,
aě-li to není jenom výplod uolovsky poblázněmé
fantasie. Co se týče toho, če bychom mu brámili
volbě myslet,to se mýlí; pro nát a sa nás, ať
ei myslí, co obce a jak chce, ale ať se nesnaží

Jem nesmyslné, splašené a co hlavního — Ižvcě paáti,
jak to dosvědčuje zrovna ta zpráva £ Nové Paky,
v Obnově přece již vyvrácená. Ku konci bychom
si přáli, kdyby nám laskavé pověděl, kdo ae kupěl
otín u ým citem; koupili bychom mu bo
také trežičku,a pak o kterých klerikálníchpo
hlarárech má v avi staré zkušenosti, že při
rozličnýchpříležitostech chodilik didům s ueti

U poldáalm, Arohomje moli bokerpalovpa Uposorniti, to mechali

„pénůmdopisovatelům| 7 M ve
-| Velobní reach v

bravet. Praví staré ví: „Pro pravdu-Be
lidé nejvíce hněvají“ Tohodoklad podárá nám
Čáslavská „Pravda“, která vší mocí chce, aby si
JÍ svět všímal. V posledním čísle dopisem z Ronova
LD p I dal úplně průchod trému vzdělání
a u ve spůsobě surových a sprostých na
dávek, za něž by se věru nemusel styděti ani
pekařeký učešaékse Žižkova. Pánové mohli jedno
duše. napěgti: „če,ne, fgble nejí prava, my jsme
nebospědařili obecní kapitál, my jsme vše nozištaě
vedli; můžu se o tom každý přesrěděsti na obec
mím úřadě. Jest nám nejseno, zda správa ta po
dána byla 8 vědomímbývalého p.utarosty, který
po volbě r. | prolkáněpátí Mdimi seriosními :
„Motli by Jedno přijít;abych něco po
dobného, t. j. starostenství, na

Rakousko jest zemí nemožností a ČechyRa částí
BRakougié nagotejbakte npěeí takévětě mi prot čena eSO Ařamouavá

secharakterem. Pánové, jimš se zelíbí aynějí obecní správa, mobli si věimnouti, že od t.
1907 až do této chvíle nebylo ani jedné správy
v porinách ani o vítězství anebo o něčem podob
ném. Zachovali jsmo úplný apolečenský takt, jak
nám kázale slušnost. Upozorňujemevlídně (snad
muozí pánové si toho nejsou ani vědomi a neměli
k tomu ani příležitosti, aby se přesvěděili, jak

Pyličajichpom o Jsou), že, objerí-li ce zprávavyličující poměry nesprávně (pomíjíme sprostáctví,
Jimž dýše dopis z Ronova m. D. v „Pravdě“, neb
každý dá jen to, co mé), dáme průchod pravdě,
totiš kopitolám,které jit skoro tři rokyležívna
em stolku. Doufáme, že upozornění stačí. Co ná
sledovati bude, af ten, jebož se týkati bude, přičte
těm, kteří chtí nesprávně veřejnost informovat
dopisy do „Pravdy.“ Ať pak se neřekne, že my
chceme lhát! Dodáváme: Jako ve volbách do říš.
rady chtěli evangelíci vóstí komando, tak maradu
podobného vysnání v sákalisí pracují lidé, kteří
by uá v O4. roce věku svého mobli míti svůj
vlastní rozum a úsudek. Divíme se také, že fank
ciosář katolického spolku mocně zasedl na židli
drahou; úevíme, zda výhoda uhlí, či obecního do
vozu štěrku, či ještě jiný alib jej okouzlil. Bylo by
nám milé vysvětlení. Sdělujeme a veřejností, by
nám vytkla, t. j. uaší správě obecní, chyby a ne
dostatky a projevila svoje přání a my slibujeme,
že, nebude-li to na velikou ujmu poplatníků aka
tolické věci, milerádi vyhovíme. — Jitrocel.

Poděkování do Ronova m.D. Já po
depsaný, Šťovíkze všech šťovíků nejšťovíkovatájší,
dovoluji si tímto uctivě poděkovati panu dopiso
vateli do minulé „Pravdy“ za sladkosti, kterými
mou kyselon náturu častuje, zvláště však za re
klamo, kterou méma nepatroému dopisu dobrotivě
a bezplatně: prokázal. Zároveň ojíštuji, že ani
motrák takových sladkostí ze mne náhbonělhojím
velebené strany neudělá a prose jej, aby mým
budoucím dopisům tutéž pozornost a hněv svůj
Věnoval, snamenám ae muy úctě černým inkon
stem — Šťovík.

Kobylnice mZábeře. Charakteristiccým
obrázkem lásky agrárních předáků k malému lidu
Jest událost, které se stali právě svědky naší ma
lorolníci a domkáři. Před volbami slibovalo pau
stvo ze seleného tábora těmto soasedům bory
doly, mesi Jioým také to, že budou moci sro
bodně užívati obecaích pastvin. Když však bylo
po volbách, zapomněli na všecko a sousedé, kteří
w kravičkemi vyšli na obecní pastvu, musili se
bezodkladně „pakovati“ domů. Není divu, že toto

(oonání vzbudílo saalonšený odpor, jehož výrazemylo vystoupení z basičského abora, v němž do
sad malý lid sloužil různým veličinám za šabří

čekk vn se k obecními okresnímhodnostem. Ostatnídůslodky nedají na seba čekati.
Kutná Hera. Potěšitelnýmzjevem jest,

že naše s hasičskévskutkustatečněse cho
vají a svobodu náboženského přesvědčení svého
hájí. Na známé usnesení pokrokářské většiny Ú
střední jednoty basičeké, že žádný sbor pod tres
tem vyloučení průvodů církevních se nesmí účast
niti, odpověděla rázně naše Šapa avoroým usne
sením, Že všem aborům Župy se ponechá dosa
vadní právo dle libosti na průvody církevní cho
diti. Proto velitelství sbora kutnohorekého poslalo
oběžník po členech sboru e výslovným připome
nutím, aby zcela dobrovolně se váčastnilí „Bošího
těla“ jen ti členové, kteří sami budou cbtíti. Na
šli se také sřad hasičstva „dobrovoloíci“, kteří
b-z poračení představenstva obcházeli přiblášené
členy a vybrůžkou, še žádný dobrovolný hasič na
„Boží tólo“ v uniformě jíti nesmí. Výsledek jejich
agitace byl vskatka velkolepý: Na průvod „Bo
ího těla“ přišlo následkem toho hasičů mnohem
víos mežli jindy a bylo sajímavo pozorovatí, jak
někteří páni dříve reptající proti, ns rychlo bá
zeli se do uniformy ze strachu, aby snad sapo
sled celá „sbytečná klerikáloí paráda“ noodbyla
se — bez nich.

Bylany u Kutné Mory. Místníobor
dobrovolných hasičů elavil dae 12. června pa
mátku svého 25letého trvání Za tou příčinou si
vyžádal, by na oslavu toho byla slouševa v 8 h.
ráno m:e 6v. v kostele ov. Trojice, již celý abor
ce súčastuil. Mši aw. sloužil kaplan dp. Paplham.

Červené Jamoeviee. Sbor dobrovolných
basičůkonal. dae 5. Červaa výsnamoou slaváost
posvěcení spolkového praporu. Na mámástí, které
nabývá vkusného vzhledu počí okrašlovacího 8p il
ku, byl zřízen oltář, od něhož v 10 hod. dp. fa
rát Bartoš promluvil ardečaou řeč o významu ha
sičatva. Myšlenka basičská, spočívající na zásadí
„Milovati budeš bližoího svého jako sebe samého,“
vyrůstá s oábošenství Kristova, jehož církev nám
ji hlásá. Jaou tedy sbory hasičské nejvlastnějšími
dítkami církve. Radostao tudíž, že sbory hasič
ské k matce své církvi se hláví, jakož činí i náš
sbor, když dává avětiti prapor svůj ozdobený obra
tem av. Floriana. Nato posvětil p. farář prapor,
pak přítomní hodoostáři a sástopci spolků zatlou
kali hřeby s příslašnými hesly. Z úst baelčů nej
častěji zaznívalo beslo: „Bobu k oslavě a blíž
nímu k ochraně.“ Učastenství občanstva místního
i okolního bylo veliké, rovaěš bylo přítomno
mnoho sborů basičských z dalekého okolí. Tím
nepochopitelnější a přímo zábednou jest nepříto
woft váístního p. Marosty obce. Oož pak jest p.

starosta tak velikým přítelem ohně a epalování,
že 60 musbor hasičůnelíbí? Jistě že kašdýsta
rosta 1 v té nejsepadlejší Lbotě by porašoval za
svojí milou povinnost súčastniti se takovéto slav
ností a tak dokázati, že váží si sboru hasičského,
který tolik zásioh si sískal o místní obec a ve
spojení s ostatními sbory i o celou vlast, Ostatně
zásluhy basičetva jsou tak mepopiratelny, že je si
jich vědom každý školák. Po vykonaném svěcení
matka s kmotra praporu pí. Štěpinová, choť řídí
eibo učitele a pí Vramá, choť velitele sboru, ode
vzdaly přápor nově posvěcený do vlastnictví sboru.
Všichni přítomní zbožně pak súčastnili se slavné
mše avaté, kterou sloužil dp. farář Bartoš a assi
steucí dp. kaplana Dvořáka a dp. kazatele Ma
šiny, býv. sdejšího kaplana. Při mši sv. byly ří
zením p. ředitele kůru a učitele Táborského pro
vedeny krásné spěvy. Odpoledne konáno veřejné
cvičení, při němě projevila se plná zdatnost a vy
ovičenost všech členů abora, pozoruhodný byl též
výcvik ženského dorostu; udatné hasičky v účel
ném kroji svém činily se statečně. Velitel eboru
p. mistr kovářský Vraný může býti hrd na svůj
sbor, který rozkazy jeho vykonával velmi sručač
a obratně. Diváci též neskrblili pochvalou. Zvláště
lichotivých projevů přízně dostalo se p. veliteli
Vranéma od přítomných odborníků basičů. V ar
dečné sábavě setrvali pak přítomní v obou mísí
ních hostincích při koncertě a taneční zábavě.

Chrudim. 210. valná hromada I. českého
spolku pro zvelebu včelařatví,zahradnictví a chova
hospodář. zvířeotva v Chradimi koná se v neděli
dne 19. června 1910 o 9. hod. dopol. v botela
„Da Bídé“ v Chradimi. Pořad: 1. Zahájení schůze.
2. Rokování o těchto otázkách: a) O chovu drů
beže hospodářské. (Přednese p K. Škoda, c. k.
vrchní kontrolor poštovní v Něm. Brodě.) b.) O
pěstování orocného stromoví, (V rozhovor avede
p. V. Bílý, učitel zabradnictví na zem. střední
hosp. Škole v Chradimi.) c) O rojení včel. (V roz
hovor uvede předseda spolka) 3. Volné návrhy.
Hojné účastenství žádoucí.

Dašice. (Různé zprávy.) V Komárověuho
dilo při pondělní bouři minulého týdne do statka
p. Fr. Trly; blesk vjel do sednice, roztříštil dřevo
kříže na stěně, stranou na lavici sedícl hospodyni
omráčil, kdežto dítóti lešícímu zrovna pod křížem,
neublížil. — V Koštěnicích utopilo se tříreté dítě
J. Tučka, domkáře, v nádržce vodní na obci. Ro
dičové mají opletání s úřady. — V Dašicích máme
učitele jinověrce, který nechoe nechat děti svá
tHdy modliti so Zdrávas. Dokud byl zatímně na
Kladrubsko, dělal kříž, s dětmi zpíval katol. písně
a vodil je do kostela. Nyní, kdyf má defnitivu,
jiš jest upřímnější, otevřenější. Ale, pane učiteli,
kde jest pokrokářskádůsledaost? Dřívjste se pod
voloval příkazu o nábožensko-mravní výchově, zá
vasek jste na sebe dobrovolné vzal. Proč to vóecko
bylo? K vůli zajištění existence; lidé totiž ráško

mohou věřiti,že jste se činil po katolicku z psvědčení. Jaké tedy bylo vaše jednání před defi
nitivou? Sami pokrokáři říkají, že klerikalismus
est užívání náboženství k účelům uvětským a

otařským. Nemyslíte, že tedy nějaký ten prášek
klerikalismu byl i ve vašem jednání?

Skutečske. U Plíšků v Oflendě mají u
stavení jasan. Ve středu 8. t. m. přihnalase boaře
„od „Hestin“. Stará výměnkářka Doležalová, žena
80 let stará, šla Óerstva zavříti okénko. V tom
sahřmělo, blesk zasáhl jasan, s jasana přeskočil
do světaice na trám u stropu a srazil k zemí
jmenovanou starou výměnkařku pí. Doležalovou.
Nalezli ji u postele na zemi. Jen zachroptěla a
byl konec. Lékařská pomoc byla jiš maroa. Ne
nadála ge asi nikdy, že tak krátký bude při ní
odchod s tohoto avěta.

Senožaty. Sv. missíe,kterou od 29, května
až do 7. června konali u nás OO Redemptoristé
(vdpp. superior Fr. Blaták, Fr. Polepil a Plahař
zPrahy), měla požehnaný výsledek. Horlivou práci
dpp. missionářů spláceli vděčně věřící hojnou ná
vštěvou kázaní a horlivým přijímáním sv. svá
tostí. Z 2000 duší, jež tarní osada čítá, povinných
k av. zpovědi jest asi 1850, poenitentů však bylo
1395; z tobo viděti lze, fe celá faraí osada až
na několik, kteří se vyloučili, sv. svátosti přijela,
a že i z okolí k ar. zpovědi som přichrátali. Nej
dojemnější ze slavn>stí missijních byla slavnost
posvěcení misslonárního kříže. K ularvnosti tó za
vítali ndp. opat šelivský Salesius Roubíček, pro
vázen vdp. převorem a novici, tóž četné ducho
venstvo z faraostí gjugodaích ©Průvod u migsio
nárním křížem, který krásné ověnčený nosli Ser
pami oadobeal mládsusi se Ssnožat a přifařených
obcí, a jejž provázolo přes 100 běloskvoucích dra
žiček, obecní sastapitelstvo a spolky, čítal přes
4000 účastníků | Když se průvod ve dtyřstapu
kolem městečka rozvinul, manifostoval nádherně
katolické smýšlení lídu domácíhoi ce.ého daleltého
okolí. Ndp. opatovi a všem vld. pánům, jakož i
Bl. sastupitelstvu městečka korporativná 80 do
stavivšíma k této katolické mamfestaci badtož
vzdány nejvrouccější díky! Za vše, co vdpp. mis
selonáři avon apoštolskou horlivostí a neúmormou
prací vykonali pro farní osadu sonožatakou, pro
jevaje přifatený lid a duchovní správa nejerdečnější
dik a volá vděčně „Zaplat Bůhi“ — Vradost ze
zdara av. missle vmísila so však žalont nad strátou
feditele sdejšího kůru p. Aogustina Veselého, býv.



Hdícího učitele v Mladých Bříštích, který ve
čtvrtek dne 0. červoa se s tímto světem rozžebusl
a v neděli odpol. za obromného účastenství lidu
Da zdejším hřbítově byl pochován. V Pánu sos
nulý byl muž křesťansky emýšlející, zbožný,
vaby přímé, horlivý milovník hudby a spěru ko
ntelního. Čest budiž jeho památce|

Pokrokoví Iháři = Nové Paky. Po
tři týdoy chrlily sopky pode jménem „Cas“, „Den“,
„Pochodeň“, „Pokrokové listy“, svůj páchnoucí
obsah na nenáviděného „klerikálního kohouta“ a

pako Jesnitn“,dp. Jetmara(vizsoc.dem.„Pochodeň“). Nyní, kdy tyto umravňující čawopisy
6e odmičely a číhají ra novou kořist, by se opět
na ni vrhly, máme za vhodné vylíčiti onu událost,
která zavdala příležitost k surovému napadání,
vlastnímu jen onóm známým ntrbačným tiskovinám.
Jako všude jinde i u nás jest u kostela katolic
kého tabulka, na níž psána bývají jména těch,
jimž zvoněna hodinka. Kdo by nevěděl, še na
kostele katol. zvoní se jen katolíku? To neví jen
p. Pavlovec, obstaravatel pohřbů « 99%/, katolic
kých! Proto snad jen z nevědomosti vyvěsil tam
úmrtol oznámení jinověrce, odpadlíka, ačkoliv jsou
sde návěstrí tabule a jen ne tyto dle usnesení
městské rady mají se růrná oznámení lepiti. Když
věřící v bojném počtu přicházející na májovoa po
božnost se tím pohoršovali, poslal dp. Jetmar s vě
domím p. faráře kostelolka k p. Parlovcovi, ne
obce-li míti nepříjemnosti, by ono úmrtní oznámení
dal dolů! Poněvadž nebyl doma, vyzval p. Pavlovec
ml. kostelníka, aby je dal dolů sám, což kostelník
učinil a dal je do kapsy! A nyní, laskavý čtenáři,
účíň si obrázek o pravdomluvnosti „Casa“ a „Dno“,
O „Pochodni“ a „Pokrokových listech“ ani ne
mluvíme! P. Jetmar nařídil prý strhnouti, kostelník
strhl, pošlapal, je to u soudu, sa takové surové
Jednání zaslubuje páter Jetmar středověký trest,
tak zní „policejní vyšetření“. Škoda, že vyšetřu
jieí pol. revisor Joa. Mládek v několika na to
dnech odebral se na věčnost. Bývali bychom si
poavítili na to policejní vyše l 8e nám
naskytne jeltě příležitost. Vždyt „Pochodeň“ má
radost, že to jest až v Jičíně a Jetmar nejméně
bude na kole lámán a ma rožní smašen. Věsk
strachy uš bledne. Jen aby se pak „Puchodeň“ i
„Cas“ neblamovaly! Prozatím radíme trpělivě če
kati! Jen tolik však předem můžeme Říci, že onen
dopisovatel do časopisu „Den“ za takové narové
nspadání sasluboje středověký trest. Ale odpuatíme
mu, neví, co činí. Víme, odkud jest.

Různé zprávy.
Zpráva © katolickém sjezdu prone

obvyklý nával nutných prací v knihtiskérné ponč
kud se v tisku zdržele. Bade však již brsy dc
(ištěna s rozeslána.

Protestní schůze proti listu av. Otce o
sv. Karla Bor. V neděli, 12.června odpoledneko
náne byls v Berlíně protestní sobůze proti listu
sv. Otce Pia X. o sv. Karlu Bor. Súčastnilo se jí
rý ke 4000 osob, mezi nimi četní professoři prot.

bohosloví. Po několika řečích echrálena byla re
soluce, kterou se odsuzují žádnou provokací ze0
důvodněné papežovy útoky ma reformaci A Da
protestantiamas, a vyslovuje se nad tímto počí
náním papežovým nejhlubší úžas a rozhořčení. —
Na schůzi té nebyli jen liberálové, nýbrž i prot.
konservativci,možnoÍstoupencině ébocentra.
— Nový doklad, jak bylo nutno také k vůli pro
testantům odložití násov katolickýI

Příchozím a lázeňským hostům do
Luhačovic! Kdo choe lacino a se vším poho
dlím vLuhačovicích pobýti, toho upozorňujeme na
bótel „Viktoria“ našince p. A. Zichy. 21 pokojů.
Osvědčené, výborná a laciná domácí kuchyně. Po
vos při každém vlaku. Litovelské pivo. Kušdý
bude spokojen.

Sondraní © sondruních. Jak snámo,
hlasovali němečtí sociální demokraté proti videž
ské škole Komenského. K tomu podotýkají velmi
trefně „Dělnické Listy“: „Němečtí soudruzi se
probřešili. Probřešili se na našich dětech, prohře
šílí se ma našich organisacích a probřešili se na
rakouské sociálné-demokratické internacionále. Vy
stihnou, že svým hlasováním odvrátili od nás na
dlouhý čas maocho českých dělaíků, kteří nejsou
dosud organisování a budou nyní hledat útočiště
raději v národních organisacích, mezi radikálními
nacionály? Avystihnou, že vštěpojí takovým způ
sobem v ardce mnoba set organisovaných českých
dělníků nedůvěru ve Bpravedinost rakouské soc.
demokratické internacionály? Zejména německý
dovinism bude klást stále větši odpor každé do
bodě a vyrovnání, kdyš stoupenci jebo vidí, že
i němečtí nociálnídemokraté hlasují proti apravod
livýme požadavkům. Čeští dělníci po krejcárkách
sbírají na škola, když nekoná povinnost obeo,
země,stát. A kdyžsena státu chce sapoňsab
vemte, sby jen nemusely se mačkat ty mozolsě
vydělané krejcárky od dělníků — postaví se ně
mečti soudruzi proti tomu.“ — Ale politické ko
mando Adlerovo čeští soudrosi stálo na sobě nosí!

První praňská Zaručovací Banka
w Praze, Příkopy č. 14., usavřele, Jak 8e nám
aděluje, několik větších, zajištěných a velmi vý

nosných obchodů « má v důsledku svých dobrých
spojení příležitost ujmouti we financování jistých
transakcí, které samy o sobě budou zaručovati
bance jíš v prvém roce trvásí velmi dobrou pro
speritu Aby mohla banke vyborěti nárokům na

čiMným a opírati se o vlastní kapitály, ros
bodla se správní rada na základě usnesení valné
bromady a státního svolení vypšati II. emieei
akcií tohoto ústava v nominale per K 400. Kora
stanoven pro staré akcionáře na K406 —, pro
nové na K 410-— Přihlašovací listicy 80 na po
dádání ihned zašlou. Spláceti možno až do 81.
prosince 1910 v libovolných částkách. Na splátky

y budou svláštní potyrzenky. Ze složených
obnosů nahradí se úrok 4"/,*/, do 81. prosince
1910, 1. ledna nastává nárok na dividendu. Četné
přihlášky již došly a lze doufati, že i tato emiase
skonči s velmi přísnívým výsledkem.

Společná výprava de Egypta atd,
kterou povede Jaroslav Karásek, c. k. uč.tel .tělo
cviku v Brač. jest zajištěna. Vyjede se B. čer
vence a savětíví se: Badapašť, Bělehrad, Sofie,
Catihrad, Alexaadrie, Knbýra a okolí, Jerasalem,
Jericho, Mrtvé Moře, Betlehem a na spátečofJoesté
Atheny,Corfa a Terat. Jesta trvá 30 dní. Vobnosu
1060 korunjest sahržuto velmi slušné zaopatření,
jízdné, vetupné, povozy i spropitné. Podrobný
program cesty na požádání. Přihlášky se zasláním
celého obnosu co nejdříve.

Zápalky zo slámy. Nemaléhovýznamu
je nový vynález anglický, jeně jmenovité vsbledem
k samýšlenému státnímu monopolu sápalek sasla
boje pozornosti. V briteké Ilodii objevena totiž
tráva, jejlš stébel dá sa výboruě poušíti na zá
palky. V Sbolapura jest již továrna, která tyto
sápalky vyrábí. Stóbla trávy rosřežou se strojem,
ns to se Ď miout vaří v parafiou a potom ususí.
Když oschnou, vloší se rozřezaná stóbla jako
dřívka dosavadních zápalek do svláštních rámů a
ponoří se do zápalné hmoty.Po opětném usušení
ukládají se do krabiček. Do jedné krabičky vejde
se více nežli 80 zápalek Výroba je velice levná,

takže jeden veletnosl(12 tuctů) krabiček stojí 46centů, t. j. asi 1-20 K.
Poklady na dně mořském. VLondýně

zakládá se právě „National Salpage Aseociatioa“,
jež bude míti za úkol prozkoumati potapěči vraky
indických lodí, potopených u mysu lobré Naděje
před sbudováním Suezského průplavua pátrati

cenvých předmětechna dně mořském. Spole
ost obdržela již od kapské vlády formální povo

lení. Kapitán Gardiner, jeden z ředitelů společnosti
seznal £ osadních archivů, že tam uatonulo skoro
7000 lodí a jen 197 bylo opět nalezeno. Z těch
prozkoumal 92 a obdržel svláštaí dovolení k vy
zvedautí cenných věeí. Vrak č. 1., praví ae ve
aprávě kapitána Gardinera, obsahuje 720 slatých
prutů, 1400 prutů stříbra a 9 beden sdrahokamy.
Vrak leží vdobrém stavu ve hloubce drou až tří

vazeů. Obsah vraku odhaduje se na20 milionů
K. Cena obsahu vraku č. 2. páči prý se na 4 mil.,
č B. na 14 mil. a č.4. na 16 millionů K. Kapitán
Gardiner doufá, že Ise tyto poklady vyzvednontí
v šesti měsících nákladem 200.000 K u každého
vraku. Společnost bude míti 1,800.000 K základ
ního kapitálu.

Zasláno do Náchodska.
V nedělí, dne 26. červua t. r. v Ohod. ráno

budeK ŮA vmé Gvoraně
krátký jek ; přednášeti badoupp. dr.
Beyl a dr. ale Prosi se o účast nejhojnější. Po
něvadě je kura v neděli, apozorňují se účastníci,
aby svó náboženské povinnosti vykonali o ranních
ulušbách Bužích. Kdo by potřeboval bezplatný
nocleh, nechť se do 24.-t. m. přihlásí u p. Josefa
Středy, předsedyPolitického klubu křesť. sociál.
vNácbodě, Riegrova ul. 6. 164.

(Zasláno)
Provelání.

Přemnosí účastníci společných našich poutído
Prahy a na Sr. Hora u Příbramě jiš min roka
dovolávali se pouti nové. Letos ještě více touha tato
projovována s proto bede s úohvalou
nejdůstojnějšího Biskupokébo Ordinariátu v Hradci
Králové ze dne 13. června 1910 č. 6081

4.veliká společná pouť na Sv. Horu
u Příbramě a ma.posvátná místa

. v Praze.
Osvědčíme opět v těchto tak rosrašených dobéch

jerněvíru otcůavých a vyprosímeal pro sobe pro
středniotvím Matičky nebeské a Svatých Patroaů

českých pošehnání Božího,
Ku pouti té sveme uotivě k účastenství mej

hujnějšímu.
Předběšný : Veobota dne 2. července 1910

ráno vyjede s Hradce Král. svláštnío 7. hod. 50 min.
vlak. Účastníci mobou přistoupiti i na stanicích dal
ších směrem ku Praze. — Hodine odjezda jest tak
volena, aby v Hradci Králové mobli přistoupiti i ú

častníci s jinýchstanic 1 předHradoemKrálové.
Jízdnícene (isa děti) za jísdu aš do Příbramě

n jest: ZHredoe Králové7 K 60k., uPraskačky
rbanio 1 K00h, aDoběvajo-Srrovátky 1 A ©Káramic 6 K 90hb, s Chlumce© K 60 h, m0 je

6 K60 hb,sLibšoval © K30 h, sV.Oseka © K00h,
s Libice 6 K90 h a s Poděbrad 6 K60 h.

ZvláštnívlakzastavívPraakočos7 k.97m.,v
Dobřenicích 8 h. 07 m., v Kóraaicích 8 hb. 17 m.

v Chlemci 8 b. 39m., v Žišelicích 8 h. 39 m., vLib.
žoval 8 £. 85 m., vo Vel. Oesku 9 b. 18 m., vLibici
9 h. 23 m. a v Poděbradech 9 h. 31 m.

Jeti mofno pouze tíratopčateickým Vlakom,jiaeklístek jísdaí je bez ceny a ničehobyse saň nehradilo,
ani utráta se nosahrašuje.

: Podorzpypřijedeve©6hoď.30m- :poadělí dne 4. dorvence vyjedeme uPříbramě
kol 5 k. ranní do Praky. průvodu půjdemedo rel
chráma sv. Víta, kdeš všichni duchovní zajednoa obě
tovati budou mší ar. Po ní bude epolečná návětěva
a nctěsí věech posvátných památek ve velechrámu,
v klášterním chrámu m bl. Elekty, v Loreté a ne
Strahově. — Uzlíme jinak dosud nepřístopoou novo
stavbu velesvatyně — vůbeo věnován bude tento

den jen posvátným místům na Královských Hrad.
ča — pá Pojodnavyjede,60jal 5.hb. s rekrabychom p em ja večerních +
byl jiš v HradciKrálové. vuný .

Prosíme úotivě Veledůstojné duchovaí Správy o
dobrotivé spolnpůsobení : zúčastnění se uvadeníprů
vodu lv přípravných, hlavně sepisování di
jmen přihlašnjících se a vybírání dsstoznéhoa včssně
nasílání do Čerailova,nejděledo 21, června. Pozdějším
přihláškám nebylo by modno vybovětí.Přihlášky d
80 snaléním obnosu a udáním jména. y dat

Rašte také ti, kdo by ol př
Sv. Role. oznámiti, kdo byei přál kázati na

Blissípodrobný pořáček odělíve každému účastníku spole s leg.timaci, jejíš stráta se nozahraeje,
skrze důst. foral úřady všem přihlášeným najednou.

ochotně J 
en se nojpovědía 00třebaopro

Dikanský úřad v Černilově. Dao 16, června 1910,

Jam Fr. Seldi, déhas.

NB. Adminletrace “ přij
přihlášky ku pouti „Obaovy“ přijímá z ochoty téš

Listárna redakce.
Čihošť. Až příšě.

Přijmu řádného, statného
dělníka

krejčovského
na celoroční práci ke stravě od 5 do 6 zl. plata.

Ponejvíce se dělá kněžské práce.

Jan Michálek,
biskupský seminář. v Hradci Králové.

TY NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM |!

jsou světoznámé lihoprosté
MARŠNEROVY ŠUMIVÉ

" LIMONÁDOVÉ BONBONY
(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové a
mařínkové) ku přípravě znamenitého osvěž.

lihuprost. nápoje.

Iullsl

puí
8 8lo
tehrn.

ndnliL

Vůnde k dostání, kde jsou plakáty s ochran.
známkou,jiá je opnúřem 1 každý jedu..

bonbon.
Boční výroba 60 millionů kusů.

LU-$HN, parfamuje dech. KLAHRON, nej
vzšenější lahůdka nové doby. BOUCMÉEH

A LA REISE, PEPPERMINT-LOŽEN.
Veškeré druhy ČOMKOLÁD MLÉČNÝCH,
KU VAŘEBÍ IX POCHOUTKOVÝCH

výtečné jakosti, nejlevněji nabízí

Vácisvské mám. (proti Primasům
Vídeň VI, Thoobaldgnase č. 4.

Varhanáře,

© truhláře©

Václav Poláček,
stavitel varhas s harmonií v Rychnověn/EE



Příloha
Kulturní jiskry.

- Jaké smají bibli! Německé protestanty
nejvíce mrzí Omomísto v poslední encyklice pa
pedové, kde se praví o zakladatelích Latberovy
pasky, že „bohem jejich bylo břicho“. Papež ci
toral — uv. Pavla, a ovavgelíci to nepoznali.

V čem vlastně unáležňímoderní
pokrok © Mě) by se jeviti hlavně v pečlivé
snaze odborníků, sby se ve sróm povolání na zé
kladě nejnovějších moderolch výzkumů zdokonalili
a nové významné světlo do svého specielního od
boru vnesli. Nynější doba vyžaduje i cd osvěděs
sých intellig-ntů tobk příslušnáno studie, že na
jiné věci jim zbývá příliš málo času. Jaký jestto
tudiž pokrokář, který nechá odbor, za nějš je do
cela placeo, „plavat“ a místo toho béhá po leda
bylém přečtení několikapan fAstůraznášetí avětlo“,
jemaš daleko míň rozamí než vědě nej?lastnější?
Kam dojdeme, af učitelé místo skládání ontných
absušek budou všude přednášeti o vzniku světe,
lékaři o detailech bositské historie, techoikové 0
původu bible, malífi o vzniku křesťanského ná
boženství? Přes všechny chlubné fráze o pokroku

pro kulturní život brozaou sboubou. Představte si
Jen Masaryka, který mrtvolu Anežky Hrůsové ne
viděj, ale přece poučoval učené lókaře o způsobu
a povaze zranění téže disky! Nebylo to přímo
komická, kdyš týč universitní professor poočoval
právníky a polleii, kde by bylo záhodno bledatj
stopa po půrodcích vraždy? Je to v pořádku,
stape-li se sbanorotělý pokrokářský továrník
městským tajemalkem nebo zbankrotélý agrárnický
statkář správcem či účetním učkterého ústavu, fi

| nsněního podnikn? Jest to něco pro národ zdra
vého, jestliže propadlý čebo vyhoaný 'stadent pa
soje se na pokrokového vůdce některého okresu nebo
kraje? Kdo bude jet vykonávati pro národ práci
nejpotřebnější, nejbližší, n. joalebavější, badou-li
intelligenti raději utápěti svůj talent ve štvaní neš
jej věnovati na nehlučnou, ale důležitou práci po
sitivní? Jak mnoho kultarní půdy leží úhorem|
Nejnovější malý obrázek. Nadpokrokářský or
ganisátor, obvodní lékař dr. Kraicz na Moravě,
jemuž = úst přímo prší fráze opokroku, „objewl“
v pečlivé úzkosti a studentů trachom (nakašlivou
očoí nemoo). Z té příčiny zakázána hochům ná
větáva ústava. A snad by do konce roku do skoly
vkročiti nesměli, kdyby jedaa zcela konservativní

. matka nedala pokrokáfský objev Kraloxův pře
skoumati. Zejela 6e studentem do Olomouce k lé
kaři, který sl víc všímá védy neš „protiklerikál
alho“ boje. A tea uhodl po bystré kontrole, še
hoch trachomem netrpí. Když pak katolický tisk
uposorati, fe jak někdy pokrokářské věda ná
padně si zašilká, uevycrátil dr. Kraicz se zprávy
té věeného nie, sato však si ulevil slovy o „slobě,
nenávistí, metě.“ — Tedy obrásek velice poučný.

Bakensko machraňají zbamkrotě
lým protestantismem k nám vysílanípruští
vikáři, ač byměli domapráce dost a dost vo
bracení moderních pohanův. Kam dopracovali to
tito hlasatelé o učení Lutherova v kritice
učení Kristova, líčí jasně dvoraí kazatel Stůoker,
duše věřící, v jedné ze svých přednášek (Welche
Gefahren drohen dem kirchlichea ©Bekenntnis
seitess der modernen ©Tbeolcgie) následovně:

-+ , Naše ovargolická cirkev spočívá na slově
Božímjako ba svó jediné autorité... Moderní
theologie z toho všeho pobořila skoro vše, Před
50 lety vedla boj proti vyznání reformátorů, od
25 let proti apoštolskémuvyznání; dnes platí její
boj proti podstatů křesťanetvé. Písmo av. doavěd
čujo nadpřirozené sjevení Boží; moderní theolo
gie vo svých nejostřejších zástupcích popírá vňecko
nadpřirozeno, každý zázrak, a tím každou autoritu
bible, jež ji jest jen kmiboa plnou pověstí. Kristus
zůstává při tom jen velikým náboženským hrdinou,
který nám sdělil sice některé pravdy, alei mnohé
bludy. Vět ina z tobo, co Písmo o něm vypravuje,
je v očích oněch radikálních theolegů nesprávno;
maohboz toho, co Kristos sám řekl, udá ce jim,
že je vzato ze všeobecné pověry tehdejší doby a
Udorému názoru jen přizpůsobeno. Krdice, dle
mínční této moderní theologie stojíme 06s00u cvaN
gelickou vírou, se svým církovním vymáním, shi
storickým křesťanstvím před ničím . .. Moderní
thoologové pracují vekutku k tomu, aby vyznání
naší církve a tím i církev samu v jejím dosa
vadním stavu rozvrátili a svá méndní postavili na
místo reformátorakých avědectrí.“ Horší bilance
enad nějaká křesťanská církev se dožíti nemůže,
To je hotový bankrot náboženského ducha, rychlý
spád k náboženské anarchii, k nevéře. A lidé pro

speení timto nevěreckým a ovětáckým docbera přizejí k nám, aby katolíkům Alásali „čistéevan
galium Kristavo“. Můte býti větší ironie? Směšnost
a drzost tohoto jedoání nahlížejí | poctiví prote
stanté sami. Pastor Damman píše (v „Licht und
Leben“ 1904): „Poslláme-ll nevěřící, světdcká ví
kdře do mladých evangelických osad rakouských,

p P vekutkuškodakaždéhobaléře,Ji pro tototi oběťajeme. Je věru lepší, kdybylidé ti (od

padlící) sůstali klideá tím, čím byli, nebo co
tnožno nejdříve se vrátili zpět ko své církv!, neboť
všdy lépe opatří jim svěřené duše římští, cěřící
kněší, než němečtí evaugel:čtí kazatelé tobo druhu,
jak jsme jedaobo s nich, nám od evangelického
spolku poslaného, v kostele siyšeti musili“ Tak
ee daleko pokroč.lo, že popírači Krista nám
chtějí Krista hlásati, še n čitelé Písma +ám Písmo
nabísejí, še nekřesťané s nás chtějí madělati kře

m, ovnitř jsou vlci hltaví“. — L

Žáložna v Hradoi Králové

úrokuje vklady 4*/, až 4'/,*/, dle výpovědi.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Hospodářská hlídka.
Zemědělský odbor říšské rady konal

9. června schůzi. Hlasovánoo návrhu dra Setóp
fera, aby stráně « Alpách byly dány obcím a jed
notlivcům a vošel pak v jednání o návrhu na za
mezení soustavného rozbíjení statků a jejich par
celaci. Ostře útočeno na vládu, že nobrácí lomu,
aby mimo maohs jednotlivod, kteří provozují par
celaci po živnostnicku, aby velkostatkáři a kapi
talisté vůbec nerozbijeli usedlosti selské za účelem
rozšíření svého honebního území. — | Zástupce
vlády poukazoval na moobé nové zákony honební,
přijaté v různých somích, mezi jinými na Moravě,
které takové poškozování středního rolníka zno
možhojí.

Koupě velkostatků. Pozorahodnýmzja
vem jest koupě velkostatků čeakými obcemi. V mi
nolých dnech koupilo město Polička velkostatek
Svojanov (sepsaný v zem. deskách) v hejtmanství
poličském una samém národnostním pomezí od
Němce F. Haascheho. Ve dvoře Rohozenském, pa
tHeím velkostatku, jest šolfereinská škola, silně
podporovaná bývalým majitelem, Haasche dostal
za panství svojanovské 400 tisíc korun. — Stejně
české zastapitelátvo města Žirovnice v Čechách
jednomyslným usnesením 2. května £. r. zakoupilo
za 1,200.000 K od Leopolda braběte Sternberka
velkostatek Žirovnici. Koupě velkostatků českými
obcemi jest nadmíru důležitá. Česká půda dostane
se takto leckdes £ rukou německých do českých.
Obce mohoupak rozparcelováním aspoň některých
pozemků přispěti k rozvoji stava rolnického, k udr
žení malého lidu na venkově, který získav takto
kus půdy ko své obživě přilne k domovu svému.
Nadto pak chudí obce nebo nezaměstnaní najdou
u obce nepoň nějaké obživy, saměstnání. Ty pe
níse vynaložené obcí na koupi velkostatku sáročí
se ku všeobecnému prospěchu několikeronásobně.

Ce lze pomorovrati me rohu. Roby
skotu hovězího prodlošují ae pozvolaa stálým
varůstem pratopkovitých výrůstků na patce roba,
ješ větší neb menší jsou, podle toho, jak vydatně
Be svíře krmí. Čím je výživa bohatší, tím menší
jsou rýhy, kteréž naznačují roční přírůstek, pakli
zvíře neupotřebuje živin k účelům mimořádným,
jakými jsou stelnost, větál výkony v tahu, větší
dojivost a pod. Zuačí tudíž roh krátký a bladký,
že bylo zvífo dobře živono a že je z plemene u
šlechtilého. Z tvara zevnějšího lze soudit na do
jivost a plodnost dobytka a jeho stáří. U
dlechtilé zvíře má Bice rob přihrablý, ale krátký,
hladký, a ročními kroužky velmi plýtkými. Kolik
na roba kroužků, tolik telat měla kráva. Čímjsou
roby prstenů blubělob, význačnějších, lze souditi na
velikou dojivost. Rýhy plýtké prozrazojí malou
dojivost. Je-li mezi prsteny čí kroužky značná
vadálenost, byla kráva jalová. Smetala-li něko
Likráte, jeví se ua robu plýtké kroužky těsně vedle
sebe. Pravidelné, stejně od sebe vzdálené kroušky
svědčí, že kráva se pravidelně každý rok otelila.
A poněvadž jelůvky se běhejí ponejprr ve stáří
I—1!/, roku a telí ce zpravidla ve stáří 1:/,—2/;
roku, povstává první kroužek v 2—3. roku, takže
dosti přesně stáří krávy určiti Ise podle počtu
kroušků na robn. Spilování těchto kroužků je
marné, anyť pak na spilovaných místech jeví se
nelesklé plochy a podvod je patrný.

Slechtění vlašských ořešníků jeu
nás dosud málo známo. Naši sadaří se domnívají,
še ořech netřeba šlechtit — a mýlí 6e. Ne
z každého jádra vyroste strom, jehož plody jsou
tak ušlechtilé, jeko má ořech otcovský. Často se
s jádra vypěstěnýstrom svrhne. Máplody malé,
slopku jako křemea tvrdou, tlustou, jádro nepe
trné a nechutné — plané. Aby se tomu předešlo,
třeba ořešaíky šlechtit, štěpovati. Děje ae to v ten
způsob, še i—2leté semenáče ořešníka opatrně

kopeme, bezprostředně pod krčkem ostrým no
dikem sřísneme s pak do rozštěpu, pološtěpu neb
na kozí oožku zasadíme ronbek se stromu, jehoš
plody jsou vzácné jakosti Za ronby bereme leto
rosty v délco 10 cm, jichž vrcholový pupen je
neporušený, tedy konce letorostů. Roub se ováže,
vojskem Štépařským samaže a šlechtěnec do atu
deného pařiště zanadí tak, že šlechtěné místo 3 -5
cm jo v semi. Pařiště se pak zakryje oknem.
Jakmile ořech vypačí, větráme pařiště pozvolna.
Když výhon dosáhl délky 10 em, okno se odstraní.
V jesení anebo příštího jara šlechtěné stromky so
přesadí na zábonky. Ořechy šlechtíme v dubnu,
dříve než začnou pučet.

Je sušení sena v kopkách výhodné?
Velice. Sušení sena trvá zice něco déle, ale za
to deštěm Ze nervyluhuje, nabývá zvláštní vůně
Jemné, stává se záživnějším, nestravitelné dřevo
vioy je méně, obsab rozpustaých živin se zvýši,
zejména látek besdusikatých značně přibude, po
sklizní seno příliš nezvlbne, nezapaří se povážlivě
na Benníku, nestachne a dříve se hodí za jesle.
Nebof čerstvů aklizené seno, jak známo, za píci
se nebodí, nýbrž 4—6 neděl musí na ožení ge
vykvasiti. A toto kvašení s velké Části se vykoná
již na louce, když při sušení akládáme seno do
kopek.

Drahá hříbata. Dno 6. t. m. konánubyla
v Napajedlích v zámka bar. Aristida Baltasziho
dražba plnokrevoých ročních hříbat. Za 26 hříbat
utrženo celkem 340.000 koran. Nejdražší hříbě
prodáno bylo za 41.200 koran.

Ohřest lékem. Chřest (špargi) jako la
bůdka a potravina jest známý, má však též vlast
nosti léčivé. Řecký lékař Galenos odůvodnil v před
nášce, že povzbuzuje činnost ledvin a uklidňuje.
Novější výzkumy objevily jeho výborný účinek na
srdce, jehož činnost uvolňuje ; proto jej francouzský
lékař Fonasegrives nazval něprstníkem mezi po
travinami — Náprstník, Digitalis jest výborným
lékem srdečním. Také Altichieri v Revue clima
tolog'gae doporučuje požívati jej nesolený a bez
octa, ocet účinek jeho na srdce oslabuje. Nejlépe
doporučuje ohřest v páře nebo ve vodě vařený a
radí pítivodu, ve které se vařil, jako lék proti
chorobám ledvin místo mléka,

Statky zapsané v deskách zomských
v Čechách obsabují 3 mil. jiter. Počet statků
těch jest nyní 1086 a průměrnou velikost lze po
čítat na 2846 jiter. Jen 552 statků má méně než
1000 jiter; 360 počítají mesi 1001 až 5000
jiter, 108 etatků má mezi 5001 až 10 tislo jiter;
38 mesi 10001—15.000 jiter, 12 mezi 15001 —
20000 jiter. Dva statky počítají i přes 60.000
Jiter! | Jednotlivé tyto statky obzvláště svěřenské
lze počítati i dle čtverečných mil; kníže Schwar
zenberg, vévoda kramlovstý, má 235.000 jiter avě
řenských statků, Krumlov sám obnáší 85.000 jiter
neb 8 a půl čtver. míle, Třeboň pak 4 čtvereční
míle. Oba Fůlrstenbergové mají 70.000 jiter, Liech
tenstein 63.000 jit, hrabě Valdštein-Vartemberg
60.000, Lobkovio 60 tisíc jiter. Většina těchto
statků platí 10.000 až 20000 K, 54 pak 20—
60.000 K, ano dva statky i přes 150.000 K po

zezikové daně přímé, s přirážkami více než jednoutolik.

B. Melichar,
datelstrí, antikvariát

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje svůj velký sklad knib

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

koihoven.

Velký seznam pošle se na
požádání sdarma a franko.



Školský obzor.
Na e. U. a v Hradci Král.

bude zápis do I třídy dne 1 Července od 11—13
bod. dopol., zkoušky přijímací od 2. bodin odpol.;
dne 2. července zápis od 9—10 a zkoušky od 10
hodin. — Po prázdninách bude zápis dne 9. a 10.
září od 8 hodin.

Zópls žáků do I. třídy e.k. reálky
y Mradel Hrálevé bade před prázdninami
v pátek dne 1. července od 11—12 bod. dopol. a
v sobotu dne 2. července od 9—10 hodin dopol.
v ředitelně ústavu. Přijímací zkoušky budou vy
konány doe 1. července odpoledne a due 2. čer
vence po zápise. Podrobnější zprávy jsou vyvěšeny
v bodové ústavu.

Českoslovanskázáložna VDraze
Spálená ul. č. ©.

přijímá
wklady na 4'/,9/, úrok bezvýpovědi,

: „ 4549. © 8SOdenní výpovědí,
„ 4/4 „ 860denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčkyppodiváakupajez

oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slobmíomiFi pošt. spořitelny, kterézašlou se na požádání. — Záložna pod

KONCESSOVANÁ

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ

EL BNER, VRUDED KRÁLOKÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

i I SOUKROMÉ, DŮVĚRNÉ, ::PŮJČKY
NA HYPOTÉKY 1 ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ.

Kupte sl obsažný spis:

„Úkoly sociální
politiky"
Sepsal Dr. Fr. Reyl.

Cena spisu 3 K, pro abomenty „Cas.
Úvah“, římo objednávaj.cíu adminlaace
104,slova aHanko.
Administrace „Čas. Úvah" v Hradci Králové.

LELEEEERLRRDRUJANA

V únísobízapsané společenstvo 8 ručením obmezeným
w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
== za 449 až B, ==

úrok a to dle výpovědi,
(WP“ Složní lístky ns požádání zdarma. "UWUhls“
TTTTTTTTETTKETTTTI

Inž.C.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodgj okoupi

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřenéobnosy
oo záruku

správnosti provedení.

na svůj účet za hotové

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

Varhanyz.
evropská harmonia

v každé velikosti, krásnéhoa plnéhohlasu za
ceny solidaí doporučuje a uctivě nabísí

stavitel varbhona barmonii

v Rychnově n. En.
Opravy, přestavby a ladění.
WW- Mojnolidnější provedení. "UW

Rozpočty s cenníky na požádání a boz závazku.EDee
Odchodem dosavadního ředitele kůru do čínné

služby učitelské uprázdnilo semísto

ředitele Kůru
farního chrámu Páně
wDobřenicích.

Faral osada čitá 13918duší, příjem z ušívání
13 korců dobrých polí se stodolou a štolových
poplatků. Vyučování hudbě přinese příjem vedlejší.

Žádosti do 15. července badtež podány
farnímu úřadu.

Pp. v místě na Severozáp. dráze.

Ů I

EU NO PR N ONV RUENU IN MBROP Mo

B ÍCOCV
: poznamenati

ME podnikfirm 8: JOSEFJEZEK :
: th KÁMKaSLAO) Tele)115 :01111let CV)

22201 Tea no72-109oáze oooEr-Te08Coo daolo

Hospodářské

stavení

ově zřízené a účelně i pro letaí byt upravené,
i o 14 korců arr. polí sa výhodnýchpodmínekevně 86

pronajme, popřípaděpredá.
Bliží v kanceláři

JOD, A. Ando,
advokáta vwHradci Králové.



Doporučujeme

Veškeré plechové

budobní nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

w Josefově
(dříveK. J. Saibert.)

Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
tarec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
housle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobvé potřeby. Struny nej

jakosti. Harmoniky tahací i ústal ve velkém
běra. Klarinety, pikoly, fiótny, oboa jen lepší,

p laděnédrahy. Pro slavné obcea spolky:bubny, trabky, povelky, pomocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychlevyřisují.

vlněných látek

Též na splátky bez zvýšení cen!

oltářů, kaantelen, křížových cest

zbotoruji úplně

Fioy Bu jednání vuji úplně bezplatně a

REDXCBDXCSBXEBDXE65X
g

ŽJan Horák,
$ soukenník $
x v Rychnověnad Kněžnoux

dle roční onT kollekcinejnovějších druhů pravých

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
No. zemských.

i Cetnůá usmámí zvláště z kruhůvelodůst. duchovenstva svědčí © poctivé ob

dobu více než třiceiletého působení.

i Učiňte, prosím, malou objednávku naskoušku.

E"es na mulátky na taláry.
X G6DXCSDXABDXG8X

W.

Josef Stěpan,
odborný pozlacovač pro práce kodkelní

v Pardubicích,
vemstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

i veškerých chrámových předmětů,jakož i

k opravě pomníků, železných
: máhrobníčh křížů,

Zlasení píama a. různých veaka se malo

nová chrámová zařízení
+ kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.

dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromzová
mlétní modailie z výstavy v Pardubicích.

zasílá na požádání vždy m

+ 3 uluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho

sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám colá

ON> Závod založen r. 1808. BE

Již vyšlo!
Obrana úcty
Svatojanské.

$psal Dr. Fr. Reyl — Cena 8 bal. Při hro
mědoých objednávkách větší slevy. Objededvky
vyřizuje administrace „Časových Úvah*“

v Hradci Králové.

Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v c: Králové ověřilo mné dodávati

pá přírodní vína k obětem mše av.vám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uberská a rakouská
vínaza 1litr po60,68, 72,80,90hal.a

výše tranko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI. u
Mnoho pochralnýčh dopirů po

4

Žádejte obšírné cenníky.

w
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

kosle. poramonů
prádle, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčimní vo výrobnéch (nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referenci a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné ae vyprošuje.-l
Kněžské kolárky a náprsonky!

|

Ia

Klatoveké prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravat — Deštsíky — Kapes

ky — Dámaké pasy. — Kožené zboží
— Modní hřebenové Boupravy s jehlice
do účesů tarbanových a pod. sboží na

bízí modní a galanterní závod

Fejel £ Byčlště
— Wradec Králové, Diradelní ulice. —=

M- SkSS344Hí„4 ELH
s: © LEE hědegšn4 u M: sE šek
zu = jihtysslš: E
33 S okzšbcšěkok
E "7 pš boiláska“

“ —-EEE

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

vně

Adojakosti, aÚoporýv í-$

© Prmí český katolický zárod ve Vídnl

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

€ stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a

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

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

se vše franco.

i -i : Ubu m
um Kupte oi za K 1:70 důkladný oplé mmm
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci. Králové

Paramenta.

srůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
MiCenníky, vzorky i roucha hotová na nkázkuf

/ se na požádání franko zašlou. |
nnanjTAntniTí

Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům4Svolnjes!dopo
ruěiti veškeré kortelní nádoby a
nášinía to: monstrance,kalichy,
olbáře, nádobky, ky, pacifkály,
svícny, lampy, telnice, kropenky
atd. své © oby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

me v původníintenciav ohni zlatí a ří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázka franko bez závoznosti koupě.
Vše ve posllá posvěcené, Prdes rpiční,

Shlad veškerýchslatých a stříbrných klenotů,jako :řetěnů
madonek, kříšků, prstýnků,náramků atd. 2:Notářské

. proleny, tabalárk y jídelní náčiní sestříbsapravého"T. o všdyna Ď
Bteré zlate,siříbro a drahobomyhupuje zanejvylší ceny

JAN STANĚK,
pnalřa cloolour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.



A

Akciový kapitál K 10,000.000—
Provádí veškeréobchody

METROČunonou| UDMTŘÍ bomvoedBp MĚLrar em| oo

JAN STOUPA V PRAZE,
—— Jinděišokául. 1.,

doporučuje:

Důstojní pániduchovní se u zotňojí, že ve.
velicekrásnéKajině : P

MB“se prodá i

železnéokládacípo- Bolennémmycívy 5 u- © NÍ aa K,stele od . .K 780 —

železnéskříňovépo- železnénosí dol po případě I pronajme.
steles Sdíl.matrací Jalezné stojany ns Dotasy zodpoví
od... .K2— dstyod . K1l—

Úplně zařízená lůžka od K 38— farní úřad v Slatinanoch
Skudecípolí sedátka u Chrudimě.
zahrad. sklád. kčavěky

pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,
P. T. duohovenstvu zvláštní výhody.

Duch
katolické

Obnovy.
psal

Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelnéhobiskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
přosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stálo dvěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran722. Cena 4 K.

aa
do důvěrných schůzí

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

(8 dostali :se levně

v Bakupské knidekámě v Hradci Králové,

Ao [
(J. Sylvaterův

odborný
— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních,

PRAHA-L,
č. 146 st, Malá Karlova
ul. čís. 30nové blíže Ma

náměstí,díS a
městí pod loubím) dopo

ručuje se

lu dodáníoken chrá
šího aš k bohatému fi
puralnímu provedení a

sos 6 30 Šelesnými
rámy, sítčm:, vsasenímí.

i

všízávnznestiku definitivníohjednávce.
OMP"Nesčetná veřejná| písemnápochralnáuzná L<

Založeno roku 1836.

Učedníka
na klempířství

z řádné rodivy přijme

Ant. Fišer,
klempíř v EXradoi Aran.
—

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

Biskupská knihtiskárns.

Hradec Králové,
Palackého tř. 80,

protiGrandhotelu.Grandhotelu.

Určitě uskjarníalotní

: zkuste "“""
Továrnískladlněného abari. zboží!

Obeluhanaprostoroelní.:

, |
StanislavJinásk, 36



: latné čtvrt roku2
Číslo 25, | Předplatné ze ot ka 3

Nadhání se mu voda z několika stran.
Jedni agrárníci ae representnjí jako lidé velice
pokrokoví pobodlným seděním a tleskáním při
volnomyšlenkářských schůzích; kde jest ves
katolická, tam se pošle ochotně mrštný jazyk,
který vykládá, jak si sgráraíci váží katolic
kého náboženství. V místech, kde katolíci pc
dřimují e 8oc. demokraté rámusí na veliký
buben pokroko, hned se pošle řečník osvěd
čající velikou lásku k utiskovanéma dělnictva
a radikální odpor proti „klerikalisma“. „Všdyť
jeme taky pro to, aby škola byla naprosto
sbavena vlivu klerikálního.“ Kde jsou Češi,
tam sgráraíci ce došují, že jsou nejlepšími vla

bách potřebují porasiti českého protikandidáta,
tam lákají Němce tak přátelským úsměvem,
Ze jsou Němci hned hotovi ke kompromisu.

Nejvíce si slibovali agrárníci od vlivné
Ústřední jednoty hospodářských společenstev.
Kdo má v rakoa obrovský finančoí podnik,
kdo může rozdávat dobře placená místa a sub
vencovati pohodlně tisk, ten je věra vlivným
karalírem. Takový člověk nalezne hojnost po
nížených sluhů. Leč v posledním čase přes
všecky hluboko vyhloubené strohy voda opa
dává, šikovcě narafičené kolo ekřípá, dřevo
s něho padá. Přinášelo 8e do mlýms jmooho
aroj, z něhož se pro podílniky semlelo málo

mouky.
„Národní Listy“ dokázaly, jak nesprávné

bria spravodajetví „Venkova“. A tak rolejciobilí neprodávali, čekajíce, še na jaře prodají
za vyšší ceny. Leč úžasné ge zklamali, protože
nyní ceny snačně klesly. Do zcela bludných
představ nebyli přivedeni ani tiskem mlado
českým ani pokrokářekým, ale — agrárním.
„Venkov“ge brozně rozčilil nad zrcadlem, které
mo „Nár. L.“ přidržely. Věděl, že byl jejich
posudek pravdivý, což přecejasně potvrzovaly

samy agrární zprávy z konce minalého rokua z letošního ledna,
Jak so vymatiti? „Venkov“nadávala na

posl mimo jiné, že „Nar. L.“ láleřína rolnicivo.akovým podvodným a nectným knyfem strká
chycený vinalk rolníky před sebe, aby mu byli
záchrannou hradbou. Ochrana rolnictva proti
nešikovnému zpravodaji nazve 86 láteřením na

FEUILLETON
Zlodějská obec.

Napsal Jalins Váňa.
(Dokončení).

»Že se mi právě to namanulo do rukye,
v duchu zase mrzel se učitel,

Pan učitel navrhl pantátoví jiné, pěkné a
tento zeplativ, odešel s ním.

"Paní tchýně spěchala k vlaku. Bylo štěstí,
rámus tím ukončen. Dala rozkaz, sž přijede povoz,
aby čuňátka bedlivě vozka naložil. V průvodu
dcery brala se k nejbližší stanici. Hořela hněvem.
Nejlepší selátko pryčí

Pan zeť si oddechl. Centový balvan spadl
s něho. Když p. řídící dokončoval vyučování, po
silnici ku škole kráčel závodčí, po boku s ním
starosta s radním. Pan řídící byl »doma«. Žeto
tchýně udalal Nemohl se zdržet smíchu při po

„hledu na skupinu tří zastenců práva a bezpečno
sti v obci, v jejichž útrobích zmizel corpus de
licti, pečené selátko, +No —ti ho jistě nenajdou«,
smál se, obrácen jse ku stěně, aby školáci nevi
děli usmívající se tvář svého vychovatele, jindy
přísnou. Ukoačil, s dítkami se pomodliv. Udiveně
děti pohlížely, pozdravujíce pány vcházející do
školy. Též lidé z příbytků vybíbali tušíce, že se
něco »šustlo«.

Správce školy vyšel jim vstříc s úsměvem
zoačícím, še ví, co vlastně chtějí. eZatrolená věc,
jest to udáno«, podotkl závodčí tiše. »Ještě štěstí,
že mám službu; bude kratší proces. Jen vážně
do toho, pánovél«

Řídící otevřel kuchyň a vedl »bezpečnoste

V Hradci Králové, dne24. června 1910.

rolnictvo. V záchvatu velikého vateka vytýká
agrární denník „Nér. Liatém“ správy denní
plodinová burey, které sám dorpá ze stejného
pramene. „Nár. L.“ napsaly dne 17. t. m. věc
nou odpověď, k nímž dodávají: „Dnešním
svým příspěvkem k „věcné“ diskusi pastonpil
„Venkov“ taktiku zloděje, který chtéje okla
mati jiné, běží schytajícími a volá ze všech

plio: „Cbytte zloděje l“ Tím aleda“ nijak nedokázal opak toho, co jsme tvrdili a také do
lošili my: že úmyslně provozoval nepodaře
Don spekulací A la hansge a anímoval ke zdr
želivosti naše rolnietvo k nezměrné nynější
škodě jeho.“

-© Ostatně by měl „Venkov“ slyčeti, jak jej
nyní čebnají při ovém sklamání sami agrární
rolníci! :

Tedy agrároí mlýnek přes všecko chytré
přemýšlení z mladočeského srní otrub nena
dělal; zato se jen hodně přiškrtil.

Vo svém bola hleděl rosemleti na prach
cifry naší Zemské jednoty. Napsal dne 18. t.
m, že Zem. av. vydělával na sboší4 procenta,
ale agrární jednota pouze tři čtvrtiny. Na to
však odpovědéno v „Cechu“ dne 20, června ve
lice případné neodbytnými olfram:. Zem. svaz
totiž byl při stejné i lepší jakosti zboží laci
nější než agr. jednota. Na pf.vagon superí:
efátu při stejných procenteah kyseliny fosfo
rečné dával Žom. sv. o 100W levněji oež agr.
jednota. V době snížené obpy u Zem. svazu
sgr. jednota prodala 1361 v ů. Tedy výdě
lek by byl při dražším prodávání 135.100 K.
Jak mohla agr. jednota při obrovském ob

chodu vydělávatikory %,procenta?Ještě aek toma sama přízhává, Zem. svaz také pro
dával cent petroleje stejná jakosti s petrule
jem jednoty o 2K laciněji. Podobně se to má
a ostatním zbořííik.Dále poukazuje katolická
odpověď na veliké ztráty jednoty, utrpěné na
cenných papírech, Svaz úrokuje svým raiífei
senkám vklady 4%, o '/„“, více neš agr.
Jednota.

Jednotaštárá,elídiapátrá, jak bymohla
denuncovati Svaz. Bylo by lépe, aby místo ne
plodného vyzvědačství raději obrátila celou
pozornost k výnosnějšímu hospodaření. „Ven
kov“ ge dne 20. t. m. sám přiznal, že se byl
zeptat (?) u úřadů, zda Svaz předložil bilan

vždyť již 10. června předepsána svasu daň.

ženušky hlavního nočního »nobl« poberty. Tváře
všech byly ouřední,

»Pánové jdou k nám k vůli krádeži čuňátka?
Skoro to nestojí za řeč. Myslila jsem, že to máti
nechá, chlácbolila jsem ji. Ale nejvíc ji dopálilo,
že prodané, nejlepší jest pryč. To si pochutnali
na něm ti hmatáci. Věřím, mlaďoučké a křeboučké,
Škoda ho je, že mu mladý věk zkazili.«

»Pojďme se podívat na dvorek, zda-li jsou
tam stopy«, podotkl pan starosta, vážné pohlížeje
na mrkouvšího pana domácího, dávajícího znamení,
aby se ušlo raději ženskému kázení. Za přítom
nosti ženušky řídícího prohlédnut chlívek, dvorek,
sbledáno, kudy zlodějové lezli. Leč na ušlapané
stezce zmizely stopy.. Závodčí vše do kniby zna
menal.

»Podíváme se po vsi, pánové, snad přijdeme
někomu na stopu«, vyzvel závodčí eprávu obecní
k odchodu. Potřásajíce ruce obou domácích, dali
s Bohem. Odešli.

Na maxla tentokrát se nešlo.
byl ve službě. Výprava po vsi minule se ovšem
cílem. Ostatně kromě službu konajícího mexlisty
rádi večer ulebli všichni účastníci hodů selátko
vých.

Asi za čtrnáct dní dostali ve škole zprávu,
že máti přijede z obchodních cest a sice ve středu.
Bylo radosti v domácnosti řídícího! V prázdné
chvíli napsán tajné oběžník maxlistům na partičku,
Všichni se podepsali s radostí, že přijdou.

Máti ve středu byla v kruhu svých milých.
Byla v dobré náladě, »Mohli bychom se jednou
podívat společné na besedu«, prohodil skoumavě
sel, va sice do hostince.

»Mezi tu zlodějskou bandu zdejší? Nikdy

Inserty se počítají levně,
Obnova vychází v pátek v poledne. , v

Proč se jenom starají o bilancí Svazo pomalu
víc než o vlastní? A pak tolik energie a dra
hého času vyčerpávají házením polen pod nohy.
úspěšné práci Svazal Hned, jakmile se jed
nota dozví, že jí chce raiffeisenka odstoupit
k Svazu, vyšle revisora (na Kudrnáče a Stu
líka ovšem bylo času dost), který se snaží
hrozbou =«jiným způsobem odstap zadržeti.
Také se slibují sabvonce našim raiffeisenkám
podpodmínkou,žezeSvazuvystoupí.A tohle
že by měla jednota ve stanovách? A těch le
táků proti Svazul .

Zkrátka poplašené běhání, cholerická u
gitece, podezřívání a protesty egrárních mly
nářů se stopňojí, z čehož nejlépe patrno, jak
to v agrárním mlýoko skřípe, jak žentour ne
dělá dobrota. Kdo stojí na pevných nohou, ne
utíká se k pokoutným a obmysiným kn)fům,
protože vydatná práce chválí ho sama. A když
pokrok — tedy předně pokrok v otázce hc
spodářské. Papírové protesty proti „klerikali
emu“ a „tmě“ nezalepi lidu oči a — takový
sport přece obstarají za agrárníky vydatné
pokrokáři jiní, jimž svojí konkarenci agrární
tábor ztěžoje existenci a kšeft.

Výroky Kristovy a rozluka
manželská.

„Volná Myšlenka“ obrací znovu podvratnou
činnost proti křesťanskému manželství. Ve
echůsi za tím účelem dne 12. čer/na v Praze
v sále Plodinové bursy konané nesměl ovšem
gcházeti profesorMasaryk, který svou troškou

biblických vědomostí,či spíše evou povrchnosti
měl dodati celému jednání vědeckého podkladu.
Uváděje slova Plsma av, vykládal, že prý Kristus
sám připoaští rozlaka manželskou a že církev
římská v přímém rozporu 8 ačením Kristovým
stanovila „dogmatický a kazonistický názor“ o
nerozlačitolnosti svazku manželského.:

Naše, připouští opravda Spasitel v ně
kterých případech rozlaku manželskou, anebo
prohlašaje svazek manželský v Novém Zákoně
se naprosto nerozlučitelný?

U sv. Matouše (5, 31—32) praví Spasitel
ve svém horském kázaní: „Řečeno pak jest
(v sákoně Mojžíšově): Kdo by propastil man
šelka svou, nechť dá jí list rozlačovací. Já
však pravím vám, že každý, kdo by propustil
manželku svou vyjma pro smilství, avádí ji
——ó=

ne, milý zeťoučku[« křikla tchýně, jako by šidlem
do ní píchl. »Vše zmařeno«, pomyslil zeť. Z ne
mile situace vytrhla manžele ženuška. Objala máti
a prosebně zvolala: «Maminko, půjdeme, uděláš
mi to k vůli,«

»Vidíš, nikam nejdu, jen se doma s dětmi
obírám. Aspoň jednou za časven z domu neškodí»
Něžná máti nemohla již prosbě odporovati. »Půjdu
s vámi na všeobecnou žádost«, dodals. Pan zeť
zajásal.

V hostinci nastalo vítání. Společnost +max
listů« seděla již v rohu za stolem. Bylo obsazeno,
Objemná šenkýřka s paní starostovou vyzvaly
dámy do klubu ženského vedle v kuchyni. Ho
stinský postoupil místo řídícímu, na něhož čekáno.
Obojí společnost se výborné bavila; dámy při kas
fičku, páni při křenovém pivečku. Pan zeť dal
nalít čtyři kalíšky »dámské« a vešed do kuchyně,
vyzval dámy do šenkovny s podotknutím, že něco
nového zajímavého uslyší.

Napověděl něco ženskému pokolení, to tábne
jako magnet. Natáhly zvědavě krky, nechaly ho
voru a již přesídlily do šenkovny. | Maxlisti tušili
záměr svého druha. +Dnes, pánové a dámy, jest
den smíru. Konám milou povinnost, chtěje drahou
máti smířiti s naší počestnou obcí.«

»Nechcete-li mne odtud vyhnati, ani muk
dále o té krádežile Tchýné hněvem zrudle, mo
hutná postava se zvedla se stolice.

»Nemějte za zlé, paní tchýně, všichni ob
čané zdejší za to alodějstvo nemohou«, dodal na
oko výrazně starosta.

oVšak jste se pěkně postarali o vypátrání
zlodějů. To jste toho nachytalil Takhle omaxla«
brát dovedete s chytat džbánky za ucha — v tom
jste chlapíci.« Hlas mohutné tchýně hřměl čen



veisoložetví, a kdo by propaštěnou pojal, cisološí.
K objasnění těchto slov dlažno podotkaontí,

že vzhledem ko porušenosti, která nastals po
pádu prvnich lidí, a „pro tvrdost ordce“ lidu
israelského dopustil Bůb ve Starém Zákoně,
aby manželství v aěkterých případech smělo
býti rozloučeno. Kdo včak propustil manželka
svou, byl povinen, dáti jí list roslučovací, Tak
stanoveno v 5. koise Mojžíčově 24, 1—4, a
Spasitel sám se o tomto starozákonním zvyku
zmiňoje, když Zidům, pokoušejícím ho a táza
jícím se, „proč roskássl Mojšíš dáti list roz
lnčovací a propustiti“, se vší rozhodností od

ovídá: „Pro tvrdost srdce vašeho dopustil
ojšíš propouštěti manželky vaše, ale 8 po

eko nebylo tak.“ (Mat. 19, 7—8; Marek 10,2—5).
Proti tomuto sákonn Mojžíšova, jenž po

voloval propuštění manželky pro cizoložetví,
staví však Spasitel zákon nový. Manželství při
vádí k původní dokonalosti, jak na počátko
Bobem zřízeno bylo jako doživotní spujení
jednoho muže s jednou ženou; problašuje vý
slovně tento svazek manželský za aerozlači
telný: „Cv Bůb spojil, člověk nerozlačaj“
(Matoně 19, 6; Marek 10,9), a připouští ponse
« důležité příčiny jako pro cisoložetví rozvod
nedokonalý, jejš právo nazývá rosvodem od
stolu a lože.

Nelze tedy manželu takto rozvedenémo
za života spolamanžela uzavříti nový eňatek
8 jinou osobou, a ačiní-i tak, není to eňatek
manželský, nýbrž epolužití oizoložné, poněvadě
původní svazek manželský jako nerozlačitelný
trvá dále.

Takto a ne jinak rozuměti jest výroku
Kristovu svrchu uvedenému: „Každý, kdo by
propustil manželku svou.vyjma pro smilství,
uvádí ji v cizoložství, 8 kdo by propuštěnoa
pojal, cizoloží.“

Slovo „propastiti manželku“ nezaamená
a nemůže ani zaamenati v těchto slovech Spa
sitelových rozloučení samého svazka manžel
ského, nýbrž poaze rozloučení manželského
spolažití čili t. zv. rozvod od stolu a lože, jak
rozbor slov těch nade vši pochybovet doka
zoje. Všimněme si nejprve první části výroku
Kristova bes oné výjimky, bez oněch slov
„vyjma pro cizoložství“, pak téže prvéčásti
8 onou výjimkou, a konečně části druhé.

a) Spasitel tedy praví, že v Novém Zákoně
platí toto ustanovení: „Každý, kdo by prc
postil manželku svou, uvádí ji v cizoložství.“
Tak zoí výrok Kristův i u sv. Marka 10, Ila
u sv. Lukáše 16, 18. Smysl jest následující :
Kdo se s manželkou („d stolu a lože) rozvádí,
uvádí ji v nebezpečenství, že zcizoloží, totiš
že ona byvši propaštěna a opuštěna prením
možem, přidrží se muže jiného, a proto muž,
který ji propustil, je do jisté mtry původcem
a příčinoojejího cizoložství, je vinen jejím
bříchom. Cizoložstvím pak se nazývá spojení
ženy propuštěné s drohým mužem proto, še
prvý svasek manželský jako nerosloučenýa meros
lučstelný dosud trvá.

b) Pouze na tato prvou část výroku Kri
stova vztahují se slova „vyjma pro smiletví“,
t. j. pro cizoložství. Spasitel jimi obmezoje
své všeobecné rčení: „Kdo by propustil man
želka svou (vyjma pro smiletví) uvádí ji v ci
zoložství“, Kdo propouští manželku svou (rog
vádí se s ní od stolu a lože), je ředy všdýčky(O O jo
kovnou a slova jako kladiva dopadala na hlavy
maxlistů.

»Máti, nerozčilujte se, hněv škodí. Chci vás
usmiřití s obcí. Nuže slyšte: pachatelé krádeže
jsou již známi. Co dnes dáte k lepšímu, když
hlavního viníka a jeho pomocníky seznáte ře pro
nesl zeť.

=Co si přejete, platím všecko, zvím-li jméo
toho zloděje 1 pomocníkůl«

soudek piva a dobrou večeři?«
»Dám«, přisvědčila, dychtivě pátrajíc, kobo

označí zeť.
»To aelátko z chlívka jsem vytáhl já sám.s
*Co že? Vy, zeti? A kdo jsou vaši pomoc

píci ?«
»Zde pan starosta se šenkýřem a blídsči naši

pan závodčí s panem radním.«
Celá společnost dale se do smíchu. Překva=

pená tchýně zvolala: »A tohle jsem měla vědět
dříve.«

=Pak bychom hyli dnes za pátrání po zlo
dějích žádné odměny nedostali«, podotkl pan zeť.
»Právě jako dnese, pokračoval dále, »šel nám tehdy
msxi od ruky, piva dost, ale špatný základ a
hlad jest těžká věc. Hnal nás, máti, ku krádeží
až do chlívka. Alei dnes jsme potřebovali podklad
a proto i vaši pomoc. Tenkrát se nám otevřela
dvířka od chléva se selaty a dnes ať se otevře
vaše taška s peněsi.c :

»Odpouttím vám, lstivý zeti, a ostatním
pénóm pomocníkům vašim též ze srdce. Tuk
snobl« zlodějům musím dát pardon '«

enkovnou zuhřměl z úst »mazlisiů« a »po=
čestných zlodějůe nadšený přípitek na zdraví a
s.ěsti dobré a vsm řené paní tchýně,

vinen jejím hříshem, čijedi oměpo progaštění
ojiným malem vcizološství, a jes tekráte
nemá muž šádné viny, když Žena proto pro
pustil, že tato již dříve cisoloživší, provisila
se proti věrnosti manželské; v tomto případě

Be80ky sama. jrok 1e) Že tentovýrok je vný,vysvítá
s druhé části alovEristovýc ©o M bez

výjimky Ko atašé ne„praví: „de bypojal, ci * Žena propaštěná jským.
kolí způsobem a zkteréhokolie důvodu, tadíš
1 Benapropoštěná pro cisološetví,je řady6 ea
dále vásána svaskom s prvýmmulem

můžem jiným.
Druhé místo, jehož se přívrženci roslaky

manželské rádi dovolávají, je a se. Matouče
v kap. 19, v. 9, kde Krwtus praví: „Kdokoli
proposti mábželku svou leč pro cizoložství a
pojme jioou, cizoloží, a kdo pojme propuště
nou, cisoloží.“ Předně podotýkáme, že některé
z nejstarších rakopisů řeckých slov „leč pro
cizoložství“ vůbec neovádějí; jiné opét podá
vají slova Kristova v tomto znění: „Kdoboli
propustí manželka svou leč pro cizoložatví,
uvádí ji v cizoložetví, a kdo pojme propuště
nou, cizoloží.“ Pak se tato slova co do smyslu
i co do znění shodují úplně s prvním výro
kem Kristóvým shora vysvětleným.

Než sní výroku Kristovav tom snění,
v jském jej podávají jiné řecké rakopisy a dle
nich Jatioský překlad Vulgaty a váš překlad
český, nelze vyušiti pro rosluku manželskou,
jak následojící úvaha ukáže. Třeba totiž míti
na zřeteli, že evangelista ov. Matouš byl ro
dilý žid, že psal své ovangeliam původně he

že tudíž užívá zhusta | rčení hebrejských,
která jsou nám někdy inéně srozomiteloa. A
právě místo, o něž sde běží, skytá nám pří
klad t. zv. hebraisma, že totiš některá slova
dvěma větám společná místo dvakrát pouze
jednou 8e kladou. Ve výroku Kristově, jak jej u
vádí v 19. kap. sv. Matouš: „kdokoli propustí
manželku svou leč pro cisoložství a pojme jinou,
cizoloží“, mají prvá a drobá věta týž podmět
a společné sloveso „cizoloží“, které natno dva
kráte vyjádřiti a proto třeba celý výrok Spa
sitelův rozvósti tímto způsvbem: Kdokoli pro

ustí manželka svou Ječ pro cimoložství, 0i£o
oží, a pojme-li jinou, cizoloží,“

Pak je smyul slov oásledající: Kdokoli
propastímanželkusvouz jiné příčinynežpro
cizoložatví, cizoloží, ačkoliv jiné manželky ne
pojal; oizoloží totiž, že uvádí propaštěnou v
nebezpečí cizoložství, jak nahoře býlo již vy
evětleno. Kdokoli však propostí manželka svou
pro cizoložetví u jinon pojme, cisološí, ne proto,
že první propustil, (bylé k tomu oprávněn jejim
cisoložstvím), nýbrž še jinou pojímá. Tím tedy
Kristus všeobecně praví: „Kdo propustil man
želkusvouz kterékolivpříčinya jinou pojme,
dopouští ee tím cizolužstvr, a kdo pojme pro
puštěnou, též cizoloží. Tak prohlašuje svůj, ad
kon, še svasek manšelský nelse rosloučiti se žác
ného důvodu, a že oizološství je pouze důvu
dem k rozvodu od stolu a lože.

Že takto rvzaměti jest výrokům Kristo
vým a sv. Matogše a nikoliv fak, jak je vy
kláda! professor Masaryk, toho stkvělým do
kladem jsoa jasná slova téhož Spasitele u
jiných evaogelistů, jakož i určité výroky sv.
Parlu, kde se vůbec o cizoložství jako o dů
voda k rozluce mauželské ani zmínku neděje.

Čtemeť u sv. Marka 10, 11. 12: „Kdo by
propustil manšelku svou a jimow pojal, císoloží
proli ní, a jestliše byJena propustilamuše svého
a sa jiného se vdala, císološí“; a u 6v. Lukáše
16, 16: „Kašdý, «do propouští manželka svva
a béře si jinou, cizološí, a kdo vi béře pro
poštěnoun od muže, cigoloží.“

Sv. Pavel pak píše v lista k Římanům
7, 9—3: „Žena, která sa muše (vdána) jest, do
kod nuž živ jest, vázána jest zákoném (inau=
Zelským); pakliby umřel maš její, osvobozena

muš, sleuti bude cisološnící, bude-li a jiným mu
Šem; pakli muž její umře, svobodna jest od

dc=.i 8 jiným mažem.“ A v prvém listu ke Ko
riatským (7, 10—11) přikazoje týš apoštol ná
rodů, odvolávaje 8e na ustanovení Spasitelovo :
„Těm pak, kteří jsou v manželství, přikazuji
ne já, ale Pán, aby žena od maže necdcházala;
pakli by odešla, ať sůstane nevdéma aneb uf ee
Sas smíří s mušem svým. A muž nepropouštěj
manželky.“

Zde tedy máme výroky úplně jasné a
určité. A zásadou všeobecné uznanou vědy
hermeneutické (t. j. vědy, která dává návod
k správnému výkladu písma) přece jest, še
místu nejasná třeba vyložiti dle míst srosami
telných a jasných, V našem pak případů má
tato zásada tím větší oprávněnost, poněvadě uvv.
Marek, Lukáš a Pavol psali posdějí neš sv.Matouš.
Znali tedy uš evang. Matoušovo, věděli dobře
o výroku Kristově tam uredenóm, věděli ©o
oné výjimce, týkající se cisološství. Proč ted
sami neuvádějí onó výjimky, když pojednávají
o svazku manželském? Proto sajisté, že byli

přesvědčení, be dieušsní Kristovu 
želský je ampřeslo. Kerosloěitný ©be i
ov. uše alorš „vyjma pro4 poaflství“
vstabují ce na rozlaku masčelskou, nýbrů to
Hkona rozvod nedokonalý od stolo a lože,

Professor Masaryk by tedy měl své cho
traé věďomosti tiblícké poměbed prohlonbiti
8 sejména osvojití si abeceda hermoneatiokoa,
než zase vystoapí, aby hrál roli ačeného ry
kladače Plsma. —

*

Obrana.
Vymasnažíme se všemi sllamí, aby

nábošonský mír byl zachován! "Fakse
hovořilo na všech Stváčských schůzích, jež byly

y © Německu ij v uzevíraném úsemí
v našem království proti nové papežské ency
klice. Panatičtí protestanté, kteří dlouhou doba
řádili proti naší církvi a kteří rozpoatali vá
Šnivý příboj pod běslem „Los von Rom“, na
jednou se staví frisejsky do míramilovné
pózy, jen aby ge jim štvaní ještě lépe dařilo.
Po náboženekém móra pojednou volají volno
myšlenkáři a protostají ti „nrážkám“ Lo
thera a jeho pomoonéků. Takmarkýrojí snahu
po náboženském pohoji lidé, jimž jest proti
náboženské Bávaní donsím oblebem a kteří ae
neostýchali nepoctivě slebčovati samoa osoba
Kristovo. Nikde oatěch schůzích se neřeklo,
žepapeš.oLwtheroviajehostompencíchvyslovil

plnou odůvodněnon sterými fakty. Mohl
dle, nejnovějších, přesně vědeckých výtěžků hi

„storie mloviti ještě otevřenějí.
Po náboženském míru volají na schůzích

židé, kteří nejvydatněji podporají svými penězi
fanatioké řáděnívolnomyšleokářských tiskopisů.

ř „A jen sa každou cena nábošenský mír |“
. volají ferrerovci, lteří: řádili skoro ve všech
- ntátech evrovských enrově proti katolickým

knáším, když španělští lačkovéodsoudili strůjce
bestiálních krutostí do žaláře nebo k emrti.

Věru. farizejetví protikatolických randá
listů nezná nikdy mesá Volají: „Chceme ná
boženský mír“, jen aby 80 jim podařilo hodně
popíchnooti spodní. vášaě proti katolíkům.

„V Aši konána. protestaateká schůze, v níš se
"k vůli encyklice bodně štvalo proti katolické
jefrkei a pak. saperiutendent Albert u pomníku
: Lutherova. měl promlava, v níž se dovolával.
!oohrany císafovy pro evangelíky. Ach, vy abozí
evaogeličtl beráncit Kdo vám kde po vydání
té encykliky oblišoval? Dály se snad proti

vám takové curové randály jako proti katolí
kům po popravě Forrorově? Zato však právě
v den toho protestantského vjezdu musil býti
chráněn před „snáčelivostí ovavgelickou“ kato-
lický spolkový dům i kostel četnictvem. Kéž
všichni katolíci si avědomí dokonale z častých.
zkušeností, še nejhoršími násiloíky jsou právě
protikatoličtí fanatikové, kteří k zaslepení davů.
mojí svobody plná ústa.

Datá hlava nejlépe se pozná podle ka
lafonových blesků, jež ústa její vypouštějí. a
dle oeomyloických tvrzení, jimi se prozras
suje brositánská igaorance. Zde křiklavý. do
klad: W „Case“ dne 19. t. m. piše se 0.8v.
Kateřině Sienské: „Byla prvým člověkem,
z jehož úst padlo slovo „reformace“ a jedi
vým, jenž nebyl sa to Římem utracen.“ Tyble
fráze jsou ostrou fotografií ubohé dušičky za
tížené protikatolickou motolici, která nedovo
luje evobodně myelitia vážně i nestranně stu
dovati. Taková motolice. jest tyranem, který
žene k nejkomičtějším kotrmelcům. Masary
koveký aotor jest pevně přesvědčen,žečtoucí.
realistiští modláři s údivem prohlásí: „Jak
stručně a přec výstižně řečeno l“ Ano — „U
vědomělost“ masarykovských nadšemců dů 60.
voditi na protikatolickém provázku- kamkoli
jako brav. .

Jinak věsk soudí člověk,který ještě zdra
vého rozumu nestratil. Po reformaci epolečen
ského živote volali v Římě jiš křeetaní prv
ního etoletí a byli za to osmrcování imem
— ale tím antickým, pohanským. Před sv. Ka
teřinou Sienskou byly celé zástupy nadšených
reformátorů, kteří bylt za svou práci od kře
efanského Říma chválení. U nás to byl na př.
Arnošt s Pardabic, který slovo „reformace“
často vyslovoval, aniž byl apálen. Od sěho
byl docela ostanoven zvláštní „Oorrectoroleri.“
O reformaci usiloval Tomáš Štítný, Konrád
Waldhauser a Karel IV. teké už před Kateři
úvu Sienskou a nábodou také jim nebyla soby
stána hrsnice. Současně s velikou avěticí ne
toliko slovo „reformace“ vyslovoval, ale i prak
ticky reformoval Milíč z Kroměříže. A ne hra
pici neskončil, V XVI. století veliký Igaác s
Loyoly vyslovil též orčítě zásadu: „Deformata
reformare, reformata confurmare, conformata
confirmare!, (Znetvořené reformovati, refor
mované nspořádati, uspořádané upevsáti). A
že jak on tak veliké zástupy jeho žáků refor
movali pokleslé mravy důkladně, to dosréd
čojl sami oekatoličtí učenol. To by bylo po
prav! A coš av. KoarelBorromejský v témšo
etoloti ? Za pronikavou reformační člnanst ma



nebylohrošeno katom; oaopaknabízenana pastolec.
i proč se schásele hierarobie k věeoboč

nému sjezdu do Pisy jiš před tím, než byl Has
o své spátečnické nábledy od církve sousea?

E blevní program jednání si vytkla heslo:
Reformatio la capíte et in membris!“ (Refor

mace v blavě i v údech!) A žádrý kat sŘíma
nepřišel shromášděné otce oběsit. A coš nynější
Sv. otec, který vyblásil celému orštu blavní
ell ové snahy: „Obnovit všecko v Kristu“
Soad se teď nad ním bade dokonce konati eír
kovní popravčí sond!

Ostatně dokazovati vyvroholenou prolha
nost masarykovské fráze lidem nezaslepeným,
kteří znají « dějepisn aspoň tolik, co ohlapeo
s měšťaoské Bkoly, jest naprostoa sbytečností.
Leč přece patrno, že jest potřebí přinčovati
dějepisné abecedě právě — duševní aristokra

U sedící v hrdém sebevědomi Ba masarykovském Olympu.
' Kateřina Slensá „byle prvým (11) člově

kem, z jehož úst padlo slovo „reformace“ u
jediným (11), jenž nebyl za to hímemotra
cen.“ Kdyby tyto dvě nehorázné lži vyslovil
před samým pokrokářským professorem malý
Gymnasiste, dosta) by za 8v0a pozérskou igao
ranci okamžitě nedostatečnou. Ale — protoše
tento atentát na sdravý rozam proslovil neo

myloický „Čas“, padačte na kolena a z brosu
nový historický objev ei vtiskačte bluboko v
paměť! Vědyt realistické dratina stále lačně
stidí po nových frásích. Todíž k objeva no
vého talmového zlata užije se třebas kopáče,
kterým ae rozryje sad, pěstovaný dloahou dobu

od nejvážnějších ačenců. horlivěJinověrel a boezvěrel heriivé re
formují manželství katolíků. Na říšské
radě naší ohystá 8e projedoání pilného návrbu
Ba „reformu“ manželského práva, platného pro
katolíky. Podateli jsou: 1. šidé: Karanda a

Gross; 2. bezkonf3sse: bar. Hock, Glockel,
Einspinner, Doberaig; 3. evaogalíci:Masaryk,
Mablwerth, Gither a nejčistší s nejdokona
lejší protestantský apoštol Wolf. Dile losvonro
místé: Kroy, Ši. Stransky, Harold, Woeideab+
fer; atarokatolikem Jest Bsadl, řeckého vy
zváni jest dr. Trylowski. Pak jsou ještě čtyři
smýšlení neurčitého. O reformě zastaralého
manželského práva židovského nepořádají tito
starostliví otoové předaášky ani v parlamontě
sni na voličských schůzích. Jim jest předním
příkazem a zákonem fání židovských zed
nářů badepešťských, italských, francoasských
"a volných myslitelů židovských ve Vídoi, kteří
Joa fanatickými nepřáteli uašeho národa. AE
němečtí volní myslitelé okáří aspoň trocha
olta pro naše národol prá?e, ak už spíš avě
říme, že jejich snaha po roziuce, prýšti « li
dumilností a nikoli s fanatickézáští vůči všemu
katolickémo. Zatím nyní při boji sa „reforma
sace začínují Němci parádovati před českým
poblikem v Praze oa čelných místech a sklí
eejí za německé řeči český potlesk. To snad
má být počátek lepších časů pro národ 1?

Politický přehled.
Slálná rospočet v podl sněmovně. Minalý pá

tek schválila sněmovna drabou skupina roz
počtovou t. sv.politickou (ministerstvo vnitra,
apravedinosti, vyučování a zeměbrany). V debatě
mluvili většinou Slované, ale při tom vzájem
nost slovanské na radost Němoů oplskala. Dne
91. června přijala sněmovna IL ekopinu roz

a t. sv. hospodářských ministerstev (0b
ohodu, orby, železnic 8 veřejných prací) 8
jedná se o IV. skupiau rozpočtu, t. Jj. opří
apěvku 08 epolečné záležitosti, o micisterstvo
fivancí, o nejvyšší účtárně a zákona „pensijním
a ftanočním. Ministrfinencí ryt. Biliňski hájil
svůj plán a šádal vyřízení celého finančního

lánu nechtěje činit žádného rozdíla mezi vel
m a malým finančním plánem. Aby projede

sání finaučatho plánu učinil parlamenta slad
ším, prohlásil, že 6e pomýšli ne některé úlevy.
Rokování o rozpočtu jest téměř bez významu,
rospočet se krátce promrskává,

Slovanská oposice oporou bar. Bienertha. Bar.
Bienerth jest se Slovanskoa, oposicí epokojen.
Při hlasování © drahé skupině rozpočtu byla
oposice slovanská tals elabě navětívena, že bylo
raději upaštěno od návrbo Da zjištění hlasů.
V týdnu jest to už potřetí, co slov. oposice ne
byla ne místě. Lavice mladočeské byly vůbec
prázdny, seděli v nich pouse Čech a Motolka,

rolků sobázelo Šest, E lid. pokrokového
klobu polovice (3). z Jihoslovanů jak obyčejně
scbáseli poslanci <Dalmacie s Přímoří. V plném

ta byl přítomný klub katolicko-národní 8
ekopios Masarykova. Pobled oa oposici byl
přímo žalostný. Strany, které nejvíce hrozily
a kčičely, přihlasování scházely. „Vůdce náro
da“ dr. Kramář, který min. dr. Hochoubar
geovi hrozil, še mu okáže, také 60 ani nouké
mal.Za takové slovanské oposice dočká 80. bar.
Blenerth ještě dloahé vlády.

Hrosby bar. Bieneriha účinkovaly. Svaz něm.
křest. toapii na usnesení němec.

nacionálního srazu, který 399proti 16 blasům
usnesl 0e podporovat vládní návrh na sbudo
vásí vlašské právuické fakolty prozatímně na
4 leta. ve Vídní. Hrosby bar. Bienertha demiasí
a změnou nynějšího něm. byrokratického sy
sténra tedy účinkovaly.

Vládní očšina ládá vý Za podporu
vlády požadují Němci, ještě před skončením
blasování o rospočte, aby předlohy národně
politické odkásány byly výboru. Vlaši ohtějí
svoji právojekou fakultu a na konec přišli i
Poláci s požadavkem zaročení stevby donajsko
oderského s nechtějí se spokojit zatím ani pa
desáti milliony K na meliorace v Haliči. Vláda
jest ovedena těmito požadavky do úzkých.

Vlašská právnická fakulte. Bar. Blenerth
žádal předsedy čes. klubů, aby čeští poslanci
nedělali obtíší zřízení vlašské právnické fu
kulty; ale nebylo mu nie slíbeno. Naproti tomu
Jihoslované šádejí zřízení slovin. docentor na
české uoiveraitě v Praze a na polské v Kra
kově. Dále ohtějí prohlášení, že skoušky v Zá
hřebě složené badco míti platnost v Rakouska
a že slovinská universita bode sřízens. Za ta
kových podmínek propastí předloha o zřízení
vlašské práv. fakulty.

Ndrodní rada česká konala v Praze vý
račoí schůzi. Odtud vyzvány všecky vrstvy
čes. národa bez rozdílu, aby ve všem veřejném
životě zařídíly své jednání tak, aby oikde ne
utrpělo právo národnosti české; a zvlášť vy
sývá všecky čes. klaby poslanecké i politické
strany české vůbec, aby společným úsilím uči
nily všecko k obhájení nedílnosti našeho krá
lovství a k záchraně rovného práva čes. národa.

Ryt. Madejskí, ministr vyačování v mini
eterstva Windischgritzovu, zemřel.

Bosenskému sněmu předložen byl zemský
rozpočet ns r. 1910. Výdaje obnášejí 74,297.713
K, příjmy 74822.409 K.

Krélská otásko. Řecká vláda vyzývá Kré
fany, aby vyhověli požadavkům ochranných

mocností. Rusko preje evolání pozemníhovojska sa Krétu. — V Čořihradě zahájen byl

HRecbecný bojkot řeckých lodí, kopců a místDosti.

Francie. V posl. sněmovně francouzské
došlo k velikým skandálům. Poslanec Chasse
Dilaine (pravice) napadl stav učitelský, jemuž
vytýkal novlastenecká smýšlení. Z toho roz
Poatale se ve sněmovně na levici bouře,ili

Zprávy organ. a spolkové.
Nárední slavnost a akademie v Čer

milevě. U příležitosti ukončení Jabilejního libo
sadu kol děkanského chrámu Páně uspořádala mi
nulou neděli „Katol. národní Jednota“ povznášející
slavnost. U velkolepém průvodu ubírali se účast
nici s preporem ahudbou, dívky v národ. krojích
a „Orel-Brynych“ částečné v krojích do chrámu
Páně, kde zapěny liteni> k Božekéma Brdci Páně
8 assistencí a po udělení požehnání vzdán bold
nejvyšším representastům moci duchovní i světské
zpěvem papežské a rakouské hymay, načež ma
lebný průvod ubíral se obcí za zvoků hudby do
místností spolkových. Započala hudební a pěvecká
akademie 8 pestrým a bohutým i uměleckým pro
gramem. Ouvertura činila počátek. — Příčinu
slavnosti po té nastínil vadp. předseda Jan Frant.
Seidl, poukázav k výzmamu jubileí z r. 1908;
vůjobni provolsli trojvásobné nadšené „Sláva“
vznešeným jobilárům. Po vzdání díků všem, kteří
přičinil se o uskutečnění parku jubilejního, při
čemě potleskem vzdán dík veleb. p. J. L, Petrá
skovi za neocenitelné a tak obětavé práce při sa
řisování libosadu po dobu tak dlouhou, pokračo
véno v dalším pořádka akademie. — Byl umělecký
a pečlivé sestovený, takže účastníci z duchovních

pošitků ani novycházeli.Skladby orobestráloí, zpěvy
sborové i solové ladně přispívaly ke stupňování
celkového dojmu. Vděčné posluchačetvo ne
skrblilo potleskem osvědčeným silám epolopůsobí
cím, tak že moohé čísla musjla se opakovati.
Lesk celé elavnosti dodaly umělecké výkony na
Šebo milého a obětavého přítele a hostě dp. J. Ba
buly, jenž doprovázen vesmés naší výbornou pia
nistkou pí Anežkou Hojoou přednášel vybraná díla
nejpřednějších umělců na honele a violu. Tóž zahrál
BS citeru. Každé číslo svědčilo o procítění my
šlenky skladatele, coš jevilo ae zvláště v neoby
čejném přednesu a budební technice. Velikou hu
dební zdatnost osvědčil p. ředitel kůra a kapelník
p. J. Vunický. Zpěvy aborové, smíšené i mužské,
solové i orehestrální hudba sa osvědčeného řísení
sápasily o palmu vítězství. Jednota můše se ho
nositi svými silami, které ve svých výkonech stále
výš a výše postupují. Škoda, že pro omezenost
místa nemůžeme jednotlivce po zásluze ooeniti.
Díky věem! Vel. pp, Petrásek i Macháně spoko
jeně mohou patřiti na výsledek příčinění svého.
— 80 rychle střídených čísel akademie udrželo
neobyčejaé četné shromážděné obecenstvo v po
vspesené náledě až do konce. Jen litovati jest, že

prostorný sál memohl pojatí aspoň dvojnásobný
očet poáluchačů. Aby se i jim vzácného a umě

eckého požitku dostalo, bude se na věcobocnou
žádost akademie konatí opět dna 10. čČervemne
v Bnkovině.— PřísnivcůmJednoty i mílým hostům,
kteří i s daleka přišli, vsdáváme srdečný dík. Ve
černí věneček udržel účastníky akademií nadšené
až do pozdních bodin.

Nymburk. Zdejší katolický vzdělávací
spolek bude dne 14. srpna t. r. pořádati slavnost
svěcení praporu. P. t. bratrské spolky se žádají.
áby na týž den ničebo nepořádaly a hojnou účastí
k imposantnosti této pro mladý katolický spolek

důležité slavnosti Aa Bližší informace,pozvány e plskáty budou v nejbližších dnech ro
zosílány.

Zemské rada katolíků v království
českém vypivuje soutěž na sepsání lidové písné
(mešní) buď pouze textu, nebo textu a melodie
k oslevě svatého Václava. Nejlepší tří práce po
etěny budou cenou 6, 3a 2 dukátů ve slatě. Práce
cenou poctšné stanou se majetkem zemské rady
s právem reprodukce. Lhůta konkursní končí dnem
20. července t. r. Práce soutěžné zaslány baďtež
do této doby oekretariáta Zemské rady katolíků
v Praze II, Myslíkova ul. 5. Výsledek soutěte
bude veřejně osnámen.

Zezomeké rady katolické. Uanesenopří denníku „Čech“ vydávati periodickou přílohu
„Věstník zemské nepolitické organisace katolické“,
která vedle informativních a obraoných článků bude
katol. spolkům a pracovníkům spoleblivým rádcem
spolkovým a organisačním. Ve „Věstníku“ zodpo
vídány budou takó veškeré dotazy, týkající se
zájmů všeobecně katolických, spolkových, kultur
nich atd. — Vzato na vědomí provolání ku VII.
všeobecnému sjezdu rakouských katolíků v době
od 9.—11. t r. v Inšpruku a bude dodáno die
cesním výborům. — Obšírně projednáváno 0 pro
hloubení a oživení oslavy av. Václava. Péčí zemské
rady vydána bude „Svatováclavská čítanka“. Ob
novena svatováclavská komise. Vikariatoím
důvěrníkům zaslány budou brožury proti nemrav=
nému tisku a redakce listů budou dožádány, aby
věnovaly stálou pozornost pornograickému literár=
nímu bejlí.

Zprávy místní a z kraje.
Schůze městské rady dno20. června.

Návrh na novou úpravu lidové koihovny sdělí se
s osvětovým odborem. Ve příčině umístění nové
vojenské plovárny vyčká se vodoprávního fizení.
O žádosti p. Ant. Tůmy, starosty města Vysokého
Mýta, sa povolení k dopravě osob pomocí auto
busa z Vysokého Mýta do Hradce Králové, dáno
bylo c. k. okres. hejtmanství vo Vysokém Mýtě
vshledem k výhodnosti zamýšleného provozu pří
znivé vyjádření. Schválen byl návrh fagady pro
novostavbu ©„Dělnického domu“ na „Střelnici.“
Protest p. Václava Horáka proti povolení dra
botního přídavku. 3100 kor. učitelstva ve schůzi
obecního zastupitelstva dne 17. května 1910 před
loži se okresnímu výboru. Žádost cukráře p. Joa.
Zábala o konsessi k nalóvání jemných libovin po
stoupí se živnostenskému odboru. Uposoraění o.k.
okres. hejtmanství ns objevení ae furunkulosy u
ryb pstrubovitých na řeče Orlici sdělí se zdejším
rybářům. Schváleny byly poplatky za montáž po
čítadel a sice pro menší počítadlo (do 5 Amper)
b E, pro větší 8 K. Správě elektrárny bylo ulo
ženo, aby mon'éři a dělníci opatření byli kopír.
knižkami, do kterých denně vykonaná práce, při
jmutý a odvedený materiál budou zapisovány,
aby doba pracovní byla v nich od zákazníků po
tvrsena a aby účty vypravovány byly dle us4e
ení elektr. odboru a městské rady. Za příčiůou
kladení potrubí pro vodovod užitkový odstraní se
materiál z ulice Karlovy. Vyhověno bylo žádosti
spolku „Pokrok“ v Hradci Králové za svolení
k výletu do lesa. Výkaz pokladní hotovosti ze dne
13. června 1010 vzat byl na vědomí.

Studontky lycea a společenské
vedělání. Minulý pátek byly stadentky lycea
zdejšího u sv. přijímání v chrámu Panny Marie.
Chovéní velmi maohých atadentek jak při mši av,
tak po sv. přijímání bylo pohoršlivé, tak že urá
želo nejen náboženské city přítomaóhu lida, nýbrž
poličkovalo přímo všecka pravidla o slušném cho
vání studující mládeže pří veřejném vystupování.
Do kostela Panny Marie chodívají na bohoslažby
stadenti, vojíni s též trestníci z posádkového věsení,
ale šádaý z uvedených ueporušuje zásady Spole
čenské slušnosti tak křiklavě, jako plečinky z ly
cea. Necháváme stranou úplné příkazy nábošen
skóho smýšlení, nýbrá appolujeme jea na primi
tivní požadavky slošnosti a žádáme, aby z lycea
vycházely aepoň tak normálné vzdělané povahy,
by nepůsobily svou odparnou posou ošklivost. Nu
obviňujeme sama školu, že snad vede studentky
k takovému chování, asp ň řiditelství úkoly vážné
vystupoje proti přestřelkům přepiatých blav, ale
žádáme zejména od slečen učitelek, aby svým
vlastoím příkladem poučovaly svěřoné žákyně, že
vedělání nespočívá v lehl >važnémzlebč ování všebo
toho, co celým národům je ovato. Lyceum je
drabý obecní podnik, jenž je dostatek způsobilým

| k tomu svou povahou, aby vzdělání žikyd pro



hloabil; proto nemusil by býti předmětem tolika
útesků. Ovšem škola musí býti prodchnuta rědo
mím, de ku vzdělání nestačí snad odříkávání na
dřených pouček aneb bromada knih pod paždím,
nýbrž že nutným je též ušlechtilý a vážný cha
rakter. A tu pro chování v kostele odporačojemo
slečnám z lycea slovo muře, jenž v pokrokových
kruzích má uznanou vážnost a jenž vaposl: „Ná
boženství jest nejvyšším a nejudlechtilejším čini
telem při výchověčlověka, největší sila civilisace.“

na filceofa, když je vám lhostejným blas Cirkvel
Poenslonátcísaře Frautiška Josefa

I v Hradci Králové přijímáza choranky
slečny i dívky školou povinné j nepovinné. V pen
slonátě jeou tyto školy: 1 Pokračovací škola. 2.
Kurs pro vzdělání pěstounek na školách mateř
ských s právem veřejnosti, 8 Kurs indostridlní.
4. Hudební škola e právem veřejnosti. 5. Vynčo
vání cizím řečem. Pro všechny obory státně skou
šené učitelky. Prospekty opráva pensionátu ochotně
zašle.

V penslonátě Škol. Sosteorv Hradel
Král. pořádají se v neděli 26. a ve středu 29.
t. m. veřejné produkce žákyň školy hudební. Za
čátek vždy o 4. hod. odp. Hra na piano, housle,
citeru s Čísla zpěvní. — Vyučování ve škole bu
dební počíná již od 1. září. Vyučuje se bře kla
vírní, spěva solovéma 1 v kroužku, hře na housle,
citera a j.

Městské průmysl. musonm v Hradci
Král. oznamuje otevření výstavy obrazů M. Ji
ránka od 22. června do 3. Července 1910 v čí
tárně musejní denně od 9—12 a od 2—6, v ne
děli a ve svátek od 9—12 a od 2—5 hod. Vstup
volný. Katalog 10 h.

Kurs knihařský zahájenbudov Hradci
Král. dne 27. června 1910 a potrvá do 10 čer
vence. Vyvčovati v karsu bude p. L. Bradáč, mistr
koibařský a odborný učitel v Praze. Vyučování
bude denní od 8—12 a od 2—6 hodin. V neděli,
dne 3. července a ve svátek dne 29. června bade
ee vyučovati jen dopoledne od 8 —12 hodin. Celkem
96 vyučovacích hodin.

© Argentině a našich vývozních
stycích s mí bude přednášeti 1. července t. r.
v HradciKrálové v místnostech obchodní akademie
pan ředitel Perute. Současně budou udíleny našim
vývozcům inf rmace o obchodních poměrech v Ar
gentině, Obchodní, živnostenská a průmyslová ú
středna v Hradci Královénpozorňujena tuto před
nášku a zve interesenty k hojné účasti. Přednáška
přesně v 11 hodin. dopoledne.

Věelařským spolkem
Králové a okolí pořádaný a v neděli
JO. t. m. zahájený kurs včelařský těšil
se hojné návštěvě, zejména pánů učitelů. Přítomní
byli: 1 dáma a 51 pánů. Pokračování kurau v ne
děli 8. července t.r.e přednáškami: 1. Roje

přirozené a umělé. 2. Chov včel výběrem. 3. Chovloven plemenné stanice. 4. Nemoci a nepřátelé
včel. 5. Vosk a med, jejich falšování a rospos
návání faleifikátu. Přednášky konají se v I. po
schodí v 5. třídě chlapeckých škol. Začátek o 8.
hodině. — Odpoledne praktikum ua spolkovém
včelíně o 2. hod. 1. Chov královen. 2. Dělání u
mělých rojů. 3. Vyváření vosku. 4. Lití a při
pevňování mezistěn. Absolventům včelařského
kursu vydávána budou přednášejícími kočajícími
učiteli včelařství frekventační vysvědčení.

Utemul. V sobotu dne 18. června o 6. hod.
večer skončil náhle mladistvý svůj šivot v po
tměšilých vlnách rozbouřené Orlice „U mlýnka“
na Slez. Předměstí p. Alois Dabm, typograf
Fiskupské knihtiskárny. S úsměvem na tváři šel
86 po práci vykoupat; žertoval, nevěda, jak smutná
chvíle mu nastává. Marné byly pokusy o záchranu
v bouřném víru, ačkoliv byl dobrým plavcem.
Teprre dnes jeho tělo bylo po pilném pátrání na
lezeno. Zesnulý byl tiehý a svědomitý pracovník,
milovník uměleckých enah. Vyučil se v Biskupské
knihtiskárně, kde též až do svého předčasného
skonu pracoval. Závod stráci v něm dovedného
odborníka, sazeči milého a dobrého kollegu. Se
stařičkými rodiči jeví se všeobecný aoucit. V den
sv. Aloisa (patrona zesnulého) sloužil kons. rada
a říditel knihtiskárny vldp. Ant. Hrubý sa uto
nulého mši sv. za přítomnosti celého personálu.
Místo věnce na rakóv darovala Bisk. knibtiskárna
Všeodborovému sdrušení 30 K, vldp. Aut. Hrubý
10 K, dp. J. Sabula odbočce 6 K, Nejmenovaný
1 K. — Odpočívej v pokoji!

Ústředna v Hradci Králevé. Dne22.
Června konala se v Hradci Králové ustavující
achůse obchod. a živnostenské sekce Obchodní,
tivnostenské a průmyslové Ústředny. Zvolen ú
střední výbor v sekci obchodní, živnostenské,
průmyslová sekce ustavena již dříve. I. řádnou
schůzi sabájilstarosta dr. Ulrich, jenž spolu zvolen
byl předsedou Ústředny. Zvoleny byly komise pre
sidiální, finanční a vývozní. Ústředna má dosud
8600 členů. Mladá tato instituce jistě svou činností
přispěje k rozkvětu národohospodářekého života,
O00ž vlastněměla byse starati obchodníaprů
myslová komora liberecká, která ovšem české

re Hradec

uvé členstvo pramálo úznává.
Truhláři křesťamští přijmouse ihned

ma práci starobní | mábytkovou. přijímá

Věsodborové Sdružení křest, dělalciva v Hradci
Králové. - :

Zatěšovací ukončka mevého lab

pda velice příznivě. Pud obrovskou tíhou náadu prohmutí čítalo sotva 8 mm

Podivuhodný zjev. u okrašidvacíspolek, dosud neznámého jména, čínípokus, aby
vystavěl máhradou za nešepomenutelnou „Kro
páčku“ na sdejším děkanském náměstí protaristy
Jakousi sříceninu. Ale podniku ee nedaří.Sotva

že se kus postaví, nesnámá moc několik nejlep
ších cihel odvese, nebo marovná je ke kostelním
dveřím, jindy dokonce večer objeví se několik sa
kaklených postav a zbylý drobný materiál rorme
tají po střechách po náměstí a po „klidných“
navětěvovatelích nočního Hradce ve svatodušské
ulicí. Zjev budí pozornost ještě tím, že tyto tajné
moci, enad z konkurence, otloukejí histor. psmát
nou budovu děkanského dřevníku a konírem. Bo
lestně dojímá znalce pohled na starobylá, v číneko
mamelnckém aslobu stavěná vrate, se kterých
touto bezcitností ke starým krásám ozdoba mísí
za ozdobou jsko basí brk za brkem — Jak
možno, če zůstaly dosud bez povšimnutí na vra
tech a na zdi ty Časté rázovité kresby křídou, ty
smělé reliefy blátem, ahnilým ovocem neb bram
borem pracované| — Tél charakteristické nápisy
v domácím slohů na př: „Franto, ti jseš vůl“,
vebo pod tím: „tys krad uŘezáča vořechy“ atd.;
to vše poskytuje psychologům, starožitolkům,
cestovatelům a zvláště ponocným a hlídačám to
lik látky k poznání dnoha doby, že nenímožno,
aby tyto cenné dokumenty „jen tak“ všaly za své,
Kdo má jen trochu citu pro místní starožitnosti,
usná, že jest nemožno, aby starý ráz Hradce ně
jakou nevyzkoušenou zříceninou byl zakryt a nta
jen a to tím více, jelikož by na tomto místě zří
cenina „netáhla“, protože turisti ve dae chodí
do Grandu nebo ke „Koni“ a v noci není na to
dobře vidět. O mládež je na prásdniny též ps
staráno, neboť kluci mají teď kopanou a historic
kou památkou se nedají „otravovat.“ Žádámetu
díž, aby se zatím se stuvbou uřícenin poč
kalo; stavební materiál nechť se zatím uloží za
město, a děkanské kolně nechť se věnuje větší
archeologická pozornost — af se zachrání ještě, co
se zachránit dá —! Proto nechť se tato budova
obežene zatím kládami, traversami, Vošy atd.,
jsk to byvá vtipně zařízeno na podzim a v zimě
každé soboty, kdy do těchto končin kromě koní,
vozů a kravnikdo so nedoslane.

Fr. Říha +. Včera zezanl v Pánu v 70.
roce svého věků a V'4b. roce svého kněžství na
Pouchově sasloušilý bíšk. notář '« farář z Levín
ské Olešnice v. v. Tělesná echránka ctihodného
starce bude v sobotu26 t. m. © 10,hodiněv do
mě smutku č. 158 vyhřopens a po zádušních služ

boh sněm hřbitově non ke dnislavného vzkříšení pochována. Služební věrný,
vejdí v radost Pána evého!

Pre odměňování koni, ježletošíhoroka
konati se bude dne 12. července o 9. hod. dopo
ledne ve Stěžerách, usnesl se okresní výborpo
skytnouti £ okresních prostředků na odměnypři
spěvek 300 K . j. tři sta korua s tím, že pří
spěvku toho poušito býti může výhradně pro dr
žitele malých usedlostí zdejšího okresu a sice
v první řadě pro chovatele hřebiček a klisen po
prvé krytých, teplokrevného neb břebčineckého
rásu. — Uvádějíceto u všeobecnou známost, do
poručujeme pěstitelům koní, aby se odměňování
koní hojným počtem sáčastnili. Ohresní výbor
v Hradci Králové, dne 17. června 1910. Okresní
starosta: Hynek Srdínko, v. r.

Chrudim. Zápis do Střídaí dívěí obchodníŠkolyvChrudimikonatisebudevednech4.a
b. července t. r.

Rráliky. V neděli dne 10. července koná

německých na Hoře Matky Boží (Muttergottes
berg) u Králík.

OVvakulterní obrázky uTřebochovie.
Pan A. Fáborský, obchodník, chovalvo sróm vlast
nictví starožitný měděnpc, který dle všech známek
a dle monogramu J. H. S. před lety slonšil boho
tinžebným ům. Měděnec nesl letopočet 1692.
Aby tato památka byla dobře opatřenaí !), daroval
ji do zdejšího městského musea. Jaké však bylo
ustrnutí dárce, kdyš nedávno spatřil předmět tento
váleti se pobozený mezi starým haraburdím u
svého nájemníka p. Cejnara, kováře! Na otázku,
Jak se tohle mohlo státi, odpověděl p. Cejnar:
eÁle to mi bylo prodáno p. hospodářským správ
cem s jiným harabardím s radnice . .“ — Drahý
obrázek. V době pruské okkupace r. 1866 velice
platných služeb městu Pardubicům prokázal děkan
s vikář P. Jiří Kupka, rodák Třebechovaký, spi

sovatel český, Po jeho úmrtípoarea na hřbitovějak v Pardubicích tak v Tře vieloh pomník,
Pojednou — není tomu dávno — pomník z po
ovátného místa smizel. Kam se poděl? Nyní ce
teprve věc vysvětlila. Pomník odnesen, vandalsky
středem proražen, do země xatlučen, aby mesi de
lemnoutyčpro luoormu!Nynípři zaváděníelek

trickéhoosvětlovánísloupopory čemžpomníkze zeměvyvalen a po týdenjako sa posměch

Joželželeznoutyčíč podolaý na veřejnémmístěe vantrok těsně e silnice, aby nejen domácím,

ale i cisím blásel, še v Třebechovicich rozbila svůj
stánek óra pukrokářekí, která takhle sláví sláva
slavných Blévů. Kde kdo odsazuje toto barbarství
a zástopy lidu potají k tomuto místu, zle ropta
jíce. A jak to výchovně asi působilo na dětí, která
brouzdajíce se vodou, pokad poškození pomaíku
dovolovalo, slebikovaly a dohadoraly se emyslu
nápisu, jako by luštily rebus! Starším přímo rot
dirá duši poslední věta: „Věčná sláva budiž au
odměnou|“ — Kdyby se jedaalo o nějakého anar
chistu, sebovraba nebodefraudanta, věc byla by
nemožna; ale že se jedná o vynikajítího našeho

rodáka, OP ooratele — ale při tom kněse, Jestvšecko jedno. Stalo se sa pokrokářské éry v Tře
beohovicích léta Páně 1910. — Nerole v lidu
vsnikla veliká a tak p> zakročení rozvážných
občanů pomník s nedůstojného místa odklisen až
20. června 1910

. Pokrokářské máhlody o volbách a
účetnictví v Dobřemieích. Komiseobecního
výboru, která p1 odstoupení p. faráře sa p. Bla
rosta podávala účet ze školoího plata za 2/ r.,
shledala vše v pořádka, ač později p. starosta
sám musel vyznati, še na značeý obnos scházejí
mu doklady. Tomu však se není co diviti. Hlav
nim činitelem oné komise byl p. důchodní Fraak;
druzí podepsali, co on vypočsti, nevědouče ani,
Jakou sodpovědaost na seba berou. Okresní vý
prava proti p. faráři — účetoímu měla ještě jiný
účel; uměle vyvolané a nesprávaé rozhodnutí
okresního výboru nechanického mělo být zústapcí
velkostatku a p. starostovi oporou k dalším kro
kům proti nepohodlnému členu zastupitelstva. Každý
ve veřejném životě jen trochu zkušený člověk
musil tošiti, že rozhodnutí okresního zastupitel
stva bude proti p. faráři zaenžito i při nových
volbách a že protivníci,ve volbě zbraní ne právé
vyblraví, zneušijí onoho -rozhodnutí k tomu, aby
vyloučili p. faráře ze poznamo voličů. Taková bez
ohlodnost (nechceme voliti jiného slova) je v Do
břenicích zvykem proti jakékoliv oposici vůči „pá
nům.“ Tomu však předešel sám p. farář tím, že
podal námitku proti zanesení p. starosty Holaba
do seznamu voličů z téhož důvoda, jejž zásadně
pronesla okresní komise, totiž že nejsou alošeny
účty ze školního plata. Bylo jisto, že reklamační
komise, oddaná tělem i duší p. důchodníma, ne
rozhodne ve emyslu p. faráře. O úsku, kdo měl
skládati: účty, sda starosta, který peníse vybíral,
či p. farář, rozhodli právníci státních úřadů ovšem
jinak než okresní výbor. A tak starosta uvízi

sám v jámě, do níž viděl podat faráře. Byl zeseznamu voličů vyloučem. Pan důchodní, jak 00
dalo snadno tušití, podal opravdu reklamací sa
vyloučení p. faráře ze seznamu a to chytře v po
slední chvíli, kdy již po veřejném vyložení vo
lebních seznamů nikdo nemohl nahlédnonti do pro
tokolu přiloženého k těmše. I p. faráři ataroste
to odepřel a tak teprro s jednoho rozbodmutí

okr. hejtmanství se o porář dověděl, že prý aeuložil účty za rok 1904 „včas.“ Slovo „včas“ v $
4. volebního řádu vůbec není; stojí tam pouze,
že práva volíčakého nemají ti, kteří mají činiti
pošty se správy jmění a počtů takových dosavad
neučinili. Když končila po prvním rozhodnutí re
klamační komise lbůta k podání rekursu, nemohl
se večer posel farářův dotlouci k starostovi. Ten
Oonebyldoma." Podal tedy farář své odvolání u
prvního radního, jenž dle sákoma úřadaje v ne
přítomnosti starosty. Ale to byl poprask! Staro
Sta nechtěl usnatí, že rekure byl podán včas. Ko
nečně místodržitelutví © rosbodlo ve pros

farářův. Teď najednou L troska tvrditi, levlastně doma tenkrát byl, Tedyse přepočetl i se
svým pomocníkem.Orea prvníradní dostal od
pánů svůj díl. Prý to neměl přijímati| Místodrěi
telství uložilo reklamační komisi, aby učinila o
vyloučení p. fafáře nové odůvodnězá usnesení,
ježto první bylo nejasné. Komise tedy odblasovala
po drubé, co chtěl p. Fraak. Tonkráte p. farář
pro chorobu byl v Meraně vTyrolsku a proto ne
mohl podati patfičné odvolání včas, totiž během
tři dnů. A tak bylo jeho dobré právo zevnější o
kolností ztraceno. Tak vyhrála nestrannost, péče
a rozšafoost p. Franka i ve Vídni. — Zajímavý

obrázek z naší Arobodomvalné moderní samosprávy! A takovým „demokratickým svobodomy
níkům“ drží palec „Ratibor“ a „Osvěta lidu.“

Pak ještě věřte upřímnosti masarykovských zá
sad! Kdyby se jednalo někde s pokrokovýmuči
telem tak,jako so jednalov Dobřenicícha fará=
řem, pokrokářské tiskoviny by rozblašovaly hěí
tmavý protest do všech úhlů naší země.

Syrovátka. Minalé pondělív noci
v našem cukrovarupři vybírání záchodové žumpy
srdeční vadě mladý, svobodný dělník Hypius a.
nalezen na dně žumpy, téměř již prázdné, mrtev.
Smrt jeho vzbudila na všech stranách ardečný
soncít, poněvadě jest již třetím ze avé rodiny,
který v továrně o život přišel.

©. k. soc. domokracie v Hořicích.
Unás konali 600. demokraté slavnost otevření
nového svého domu a obligátní průvod do Sme
tasových sadů, kde byly řeči a zábava. Poslední
chvíli — patraé na zakročení některého poslance
u vyšších mist, přišlo přivolení, še školní mládež
spro tento případ“ amí se průvodu súčastníti a
V Sadech do večera pobýti, což musilo býti zvlášt
ními plskáty na školách uveřejněno, Ješto ve škole



te (o dětem jiš osnámiti nemohlo. Was willat da
mehr, braver FriGolin 7! Klerikál největší nepřítel.
Kdy? jmne četli prohlášení p. ředitele obchodní

"zdejší školy, že výpad dopisovatele jičímekýchpo
krových novin byl horší, neš svého času „Obnovy“,
ježto tato a o hořických bkolách aspoň „dle do
stechn", t. j.na základě klepů po Hořicích kulojíeteh
a že dopisovatel pokrokový staví se vjastně na stejné
skolterní stano jsko s „Obnovou“, myslili jeme
si ibned: „teď aby ještě řekli, še je ředitel „kleri
kál“. A sotva jeme 10 domyalili, stalo 80; js prý
„Obnově“ blízký. (My děkujeme pěkně. Poznámka
red.) —- „Elerikál“ — to je te největší nadávku
hořické, třeba se vědělo, jací jsou to lidé, kteří
slovo to nadarmo berou. Dies je elovo to kara
báčem, jímš se lidé mdlí, t. j takoví, kteří chtějí
společenský pokoj a do všeho nemláti, popobánějí.

eknůe se ma, nebo se o učm napíše, že je k:e
rikál, on se lekne a aby ukázul, že 86 ho strašná
urážka nelýká, tábno ta pokrokářskou kára dála
hledí se pří nejblitší přílešitosti vyzaamenati. Mi
zerné české poselstvo ve Vídni, jež ebybí tam,
kde bo je nejvíce třeba, to nie; bídné zemské
finance, to pořád nic, utiskování Čoských menšia
a otrocké postavení bratrského národa v Uhrách,
i to Joště nic; nenárodní živly v národě, jimš jsou
národní ideály starým hbaraburdím, to teprv mic,
protože jsou to živly pokrokové, čili do nynější
"češtiny přeloženo © „protikřestanské“ ; jazyková
otázka a soadů a ve vnitřeí úřední službě, jakož
i ty — přímo divošeké — národnostní poměry
v Čechách, to pořád ještě nic; klerikél — toť
největší nepřítel! Až těch nebude (do koho však
budou pak muži pokrokoví bít?), bude v Čechách
svatý pokoj, všeobecné klesání ei do náruče a
bratrské líbání.

Nešetrmest. V Pardabicích jest jen málo
míst, kam by člověk mohl odejít si k vůli odde
chu. Regulace Chrudimky značné poškodila drahdy
tak otěšený park a zůstal nám jen kusa pak pěkné
lipové aleje. Ale ty staly se nyní rejdištém cykli
stů, kteří tu v divokém letu projíždějí na večer,
kdy sem přichásí nejvíce lidí na prochásku. Bylo by
Ba čase, aby příslaání činitelé v takových místech
jesdění na kolech co nejpřísněji zapověděli a to
tím spíše, protoše jest to od cyklistů tu projíždě
Jloleb jen zlomyslná umíněnost; vždyť jest vedle
okresní silnice.

Žák se mtepil v Labi. V sobotuodpol.
dne 18. t. m. koupal se ma nebezpečném místě
v Labí pod akciovým pivovarem žák IÍ měšťan.
třídy v Pardubicích. Vlastní neopatrností spadl do
hlubiny a v okamšiku odnášel jej silný proud tak,
že než mohl někdo přispětí ns pomoc, zmisel chla
peco v kajných vlnách. Mrtvola jeho nalezena po
sud nebyla.

Avlatický valot v Pardubicích. Vne
dáli dne 19. t m. podnikl p. inženýr Kašpar
v Pardabicích první aviatický veřejný vz.et na vo
jenakém cvičišti. Přes větrné a vsduchoplavbě ne

přímí počasí vydařil se vzlet velmi dobře auspokojení nesčetného obecenstva. Pan inženýr
vzlétl celkem ttikrát; obeplal cvičiště a vrátil pe
v oblouka spét na místo, odkud vyletěl, při dru
bém s třetím vzletu dostoupil značné výše a při
plul vždycky velmi hladce zpět. Obecenstvo od
měnilo našeho aviatika spomtanním výbuchem ap
lausu a některé dámy mu podaly skvostný vavří
pový věnec. Vstupné se vybíralo ve prospěch
Ústřední Matice a Severočeské Jednoty a po u
hražení výloh zůstalo přes 1000 K pro vlaste

mecké tyto účely. Pan inženýr J. Kašpar je asván sportovním kinbem do Kroměříte na Mo
ravu, kde hodlá vykonati dva vzlety: 29. června
a 8. července. Potombodlá odebrati se do Raska,
aby se r tamějších něktorých městech produkoval
svým avistickým uměním.

Pozoruhodné pre katolíky v Par
dableieh. Do orgánu českých tidů „Rozvoje“,
který zalošil původně dr. Wohryzekv Pardubi
clob, napsal nedávno jakýsi žid z Pardabic paměti
hodná slovo: „Židé v Pardubicích přejí pobroku jen,
Jedná-li se o jejich kůži. Mnou ai radostí ruce,
když místní pokrokový list „Osvěta lida“ přibíjí
sa pranýř katolický klerilalismuo. Hůře jest však,
mojí-li v „Rozvoji“ | ten nejslabší článek proti

přežilostema nepřístojnostem v Iuraeli. Té pčistší pravdy naši lidé nesnesou a běda tomu,
jm sáhnena jejích náboženství.(Toho byse však
také p. dr. Lipčík neodvážil. Ten dovede a smí

potirati jen katolicismus. Pozn. paele Ještědnes by bo, kdyby mohli — okřižovali. Židépři
upůsobiji so zde svému okolí, ne še by neněměili,
anebo že se stali Čechy, ale še zvyklí na domácí
00p.“ Tohle by „Osvěta lidu“ o šidech v Pardubi

cch epesti pesměla. Proč asi? V Pardubicíchskoro všichni židé vedle „Osvěty lidu“ odebírají
„Prager Tagblatt“, mleví meri sodou 9 rodinách
německy, mají ve své moci obchod, průmysl a fi
Bance. Jsou jako všude svůj zvláštní národ v ná
rodě, jimimnozí křeslanéza penízese klanía

Bbssjí ve všem svoje služby. Oddaní sluhové
Čáslav. Agrární bostinec sřízen

budev místnostechbospodářskésáložnypo vy
stěboráníse poštovníhoúřadu. Tak rosluštěna

ua otáska, Která dlouho smítala myslí našichvmostaíků a jes před Časem se stala boslem
úllnéboagitečního hnutí. Obchodnícitěší 6e,že

otevřením hostince padla myšlenka sřízení sgrár
ního konsamu. Přáli bychom jim, sby ee naposled
neaklemali s aby k amutoým tvářím bostinských
nepřibyly smataé tváře obohodníků. — Schůze
místní orgenisace strany mlado
české, konána v hotelu o „Bílého komě“, pro
Jednávala skusenosti mabyté v posledních obecních
volbách. Jednání b,lo místy sosčně pohnuté,
zvláště když předneseny byly žaloby na p. Wei
nera, jenž činén byl zodpovědným za ag:taci avóho
syos ve prospěch p. řed. lihovaru Picka. Účast
byla as počet zapsaných členů a důležitost před
mětudostichabé.— Restaurace kostela.
Dae 14. t. m. konána byla stavební komisse, které
sůčastnil Se vedle restaurátora p. architekta K.
Hilberta a zástupců městské rady i zástupce cen
trální komisse pro zachování památek. Jedaáno
bylo svláště o voitřní opravě a naležených freskách.

Jeho Exe. nojdp. blskup ma Jilemmlekm. Náš podkrkonošský kraj hostí vyše
ného hosta, nejdůstojnějšího vrchního pastýře
svého Jakkoli v průmyslovém našem kraji vanou
růsaé proudya machonegativní práce podaiknato
bylo se strany odpůrců, přece všude věrný lid
kupí se kolem avého vrchního pastýře, nadšeně
ho vítá, brány slavnostní mu staví, prapory k u
vítání vyvěšuje. A co blavní: v zástapech k pa
stýři svému se hrne. Skoro se zdálo, že nebude
b.z demonstrací a že mnoho biřmovanců přičině
ním svůdců přijetí sv. biřmování zaoodbá. A hle,
mimo nadání je počet biřmovanců veliký a jen sem
tam je nějaký výstřelek, který v obsoném proudu
úplně zaniká. Nejdříve v jilemnickém okrese nuj
dp. biskup zavítal do Branné. Přijížděje od Vrch
labí hned na hranicích uvítán byl od náčelníka
politického okresu jilemnického i od c. k. okroa.
Školního iospektora. Uvítání ve Branné bylo dů
stojné i se strany zastapitelstev přifařených obol
— i 80 strany velkostatku a růsných korporací
i lidu, jenž dostavil se v takovém mnošetví, žo
dosti prostorný chrám nemohl ho pojati, tak že
Jeho Biak. Milost odhodlala ae sv. biřmování u
dělovatii venku pod širým nebem. Odpoledne, vy
konev prohlídku fary, kostela, matrik atd. — po
páté hodině loučil se vrchní pastýř 8 farní oa
dou brannekou a navštíviv ješté špitálekou kapli
Bv. Aloisia a pomodliv se v hraběcí brobce Harra
chovské, za střelby hmošdířů odjížděl kJilemnici,
jež k uvíténí vysdobila se četnými prapory v ná
rodojch barvách. I ta u slavnostní brány avítán
byl městským zastupitelstvem, různými korpora
cemi a zástapy věřících. Biřmovanců bylo přes
devět set, tak že bylo sv. biřmování udíleno v ne
děli dopoledne, odpoledáe a ještě v pondělí ráno,
kdy konány spola skonšky « náboženství na obec
ných i měšťanských dkolách. A jako v Branné a
Jilemnici tak i ve Mříčné i Štěpanicích, Rosto
kách, Křížlicíchj Poniklé epěl věrný katolický
lid svámu arcipastýři vatřio a všude nadšené jej
vítal. Dovedet zajisté nojdůstojnější náš arcipu
stýř svým milým, klidsýma jistým vystapováním
lid si x(skati i odpůrcům imponovati. Zvláště mlá
dež v krátkosti by cele na uúěm visela. Jedno
jest však všechněm divné. Jak prý to jen p. big
kop vydrží již od počátku dubna denně nejméně
čtyřikrát kázati, vieitační obřady a služby Boží
vykonati, tolika biřmovanoům svátost oděliti, pak
ještě pravidelně aš do Jedné hodiny odpoledne ka
techisovati, při obědě opát na každé alovo pozo
ren býti, matriky, kostely, fary i invontář pro
hlédnouti, s osadou farní se kázáním loučiti a

přece drahý deu zase čilým býti a tutéž oamávou práci konati a tak denně kromě pátku po
celé tři měsíce až do konce června. Záhadu tu
vysvětlil Jeho Excellence sém, uváděje, že to je
jednak láska k věřícímu lidu a radost, e kterou
povinnosti své koná s pak hlavně posila Duchs
av., jenž visitajícího biskupa neopustí. Baani dny
odpočinku nebývají vědy dnem klidu. Různé ná
větěvy, korreepondence — a blízkost velikánů Kr
konošských, která láká k delším' cestám, neda
přávají klidu. Nechť zazáří jsaenýden nad horami
a svěží horský vzduch nechat přinese hojného o
svěšení nešemu arcipastýři, který se ade tolik
naprecuje|

Sv. biřmování v Pomiklé m. Jiz. Po
deštivých předchosích dnech vyšlo radostně alunos
nad hory dne 19. června: Salvy střelné ozoamovaly
elavnostní den. Vroby byly osdobeny jakoby stu
bami — proudy dítek, mládeže a dospělých vinuly
se ku starobylému kostelíčku ev. Jakubskéma do
Poniklé n. Jizerou. A pa něm přesně o půl 8. bod.
rosezvučely se starobylé svony. Za krátko zastavil

ovoz Jeho Excellence dra. loubravy u slavnostní
y. A jit ta vítá dachovní správce Jindř. Kolář

Jeho Milost do své osady mesi horské své atádce.
Družička Josefa Nechanická vítá jménem úkolních
dítek a všichoi páni starostové z osady jménem
občanů a osadníků. Hudba provásí četný sástap
e Jebo Excellencí, jejž na visitační cestě dopro
vásel ©. k. okr. hejtman p. Heřman Šlechta a patr.
komisař Josef Honc. V průvodu drutiček kráčel

nejd. z farního doma zpět do chrámu,
sby sloužil máj av. V kázení pak poukázal na po

Řím a pronásledování křesťanů. Přirornal
doby ty koynějším, kdy křesťanům roshodným po
třebí odvahy a sebozáporu. Ve vzorném pořádku
vykonán posv. obřad sv. biřmování. Odpoledno po
těšily dítky Jeho Milost odpovědmi svými — apo
sávěrečné pobožnosti rozloučila se dražička Marie

Kavanová s velepastýřemkterýžto zanechal v ardcích
osadníků nesmazatelný dojem. „Bůb provázej Jeho
Excellenci na obtížných cestách po Krkonoších, za
chovej a posiluj“, byla slova osadníků provázejí
cích velepastýře našeho. Biřmavanců bylo na 563.

Umravačný boj českoskalických
pokrokářů proti katolletvu. Každálež po
krokářům dobrá, jenž kdyš slibuje aspoň chvilkový
úspěch pokrokářským koyfům. Aby majitelé „re
formované morálky“ sekli přece néčím váženého
našince p. Hyaka Bíie, počali zákeřně rozhlašo
vati, že prý mu volební řeč složil p. soudce Drda.
Zatím p. 62udce, dověděv 54 o tom bezcharakter
ním lhaní, dopsal p. Bílovi: „Nemálo mne překva
pila zpráva časopisu „Ratibor“, dle které prý
jsem Vám měl dáti látko ku přednášce na voličské
schůzi. Poněvadě zpráva tato jest naprosto lživá,
vyslovaji „sd obsahem jejím své politování a pro
blažuji tímto, že jsem vůbec ani v nejmenším,
pokod se oné přednášky týče, a Vámi v nižádném
atyka nebyl a o přednášce a obsahu jejím ani
nemluvil. Zároveň problašaji, še jsem nikdy Vaším
právním rádcem nebyl a žádám Vás, byste Loto
moje prohlášení ráčil dáti u veřejnou iznámost
uveřejněním v kterémkoliv časopise, neboť i mně
na tom záleží, aby veřejnost takovýmito neprav
divými zprávami klamáns nebyla | Bobumil Drda,
c. k. soudos v Pardabicích.“ — Dle toho lze po
znati, jak by to 86 apoledností lidskou vypadalo,
kdyby se řídila „vyšší“ pokrokářskou morálkou a
kdyby navštěvovala čacbrářské kursy vykoukených
moderních eskamotérů. Na štěuntívšak pravda ví
tézí dosud s katolíci pod štítem pravdy vítězatví
dobndou též.

Choceň. „Osvěta lidu“ uveřejnila, že bý
valý redaktor p. Mourek vydlašil si od vldp. dě
kana Choceňského peníse a še mu jich nevrátil.
Leč toto tvrzecí jest perfidní Iží. Pan Mourek od
vldp. děkana Jana Ovrka si nic nevypůjčil a proto
také není povinen vůbec něco vraceti. „Osvěta
ida“ ovšem nyní neodvolá nic; jen Be oklepo a
vymyslí ui lži nové.

Lézně Bělehrad. Du 9. červaanavštívili
Vázně Bělohrad 184 hosté a 193 turisté.

Lepší křesťanství agrárníků v Či
hošti m Leděe. Dne 5. t. m. řečnil na schůzi
egrární u Šemíka p. Kroiher; ukáral se tam také
p. poslanec Hyrš. Mezi 138 přítomnými osobami
bylo na 30 školních dětí, aby ae už od mládí při
včovaly praktickému křesťanství dle agrárnické
meršruty. Taky jsme zde napočítali na 60 evan
gol. mužů a čen; ti tvořili hlavní kádr. Dospělých
katolíků skutečných byla zde asi jedna čtvrtina,
Teď jsme čekali, promiuví-li katolický kačz o tom,
jak evangeličtí klerikálové rošili svornost venkova
celá desítiletí rozšiřováním švindléřského pamfletu
„Pogiova“ o emrti Husově, Ihaním o zdejším dp.
faráři v „Času“, podporou p:otikřesťanských vol
nomyšlenkářů atd. Ale kdepak! Pan Kroiber mu
sel si sajeti právě proti katolíkovi, protože evan
gelíci jsou nejhodnějšími beránky a volnomyšlen
kářští agrárníci, starající se o vyhození náboženství
se škol, nejnábožnějšími křesťany. Rozumí 6e, že
Kroiber chválil velice „Ústřední jednotu“, jako by
uevěděl, co proti ní napsali sami pokrokáři na zá
kladě neodbytných cifer. Proč jenom se neodvážil
aspoň ty pokrokářskéa Bergmannovy vývody vy
vrátiti? © Véděl zkrátka mooc dobře, že to nejde,
ale přece jenom chválil o sto šest. Jak nazvati
toto chytrá jednání? O Stulíkori docela se odvá
žil tvrditi, že to nebyl agrárník. Ode dneška tedy
víme, že kdo svolává ugrární schůze, kdo vyučuje
agrární dorost, kdo vede za veliké pochvaly agrář
níků agrárnickou raiffeisonku, ten že není agrární
kem. Věru jeme byli víc neš překvapení, co může
problašovatí kněz. Musil honem protřepávati, jak
mohl hr. Steroberg jako katolík dávati se do ou
boje. Ta hned nechápavosti kněžského řečníka

pomoblpřítomný náš organisátor p. Pipek: „vždyťten drubý byl taky katolík, byl to přece Berg
mann, váš poslanec a vy jete taky-katolici“ —
Prý pan Kroiher bude u strany agrární potud,
pokud se bude ubírati v kolejích néboženských.
Jako by neviděl už nyní, jakými kolejemi kráčejí
agrárničtí horliví rozšiřovatelé „Volné Myšlenky“
a „Havlíčka“! Po řeči Krojherové přihlásil se o
slovo našinec p. Nouza, který vývody tečníkovy
jak se patří opravil. Když se přiblásil o
slovo p. Pipek, bylo mu to odepřeno. A když p.
Kroiher opouštěl místnost, vjeli agrárníci do kolejí
náboženských, až vlasy na hlavě vatáraly. To jete
měli viděti ta ovangelickou anášelivost! Agrárníci
se vrhli na p. Pipka: „Ty osle oslovatý, ty kluku
pinavá“ atd. Jeden, maje vztekem pónu u úst,
bal: „Nebudeš-li zticha, hned tě vyhodím ven.
Pal ven, drž držku!“ Učitelové při schůzi pří
tomní křičelia rámusili, div asi nezaléhely. Venku
se tvořily hloučky rozčileně debatující. Učitelé
křičeli i venku, jako by je na nože bral. Inu —
kdo se zalíbí agrárním zomanům, dobře hmotač
pochodí. „Drž dráka, dám ti přes držka“, slibo
val ještě venku vynikající agráraík, pamětliv jsa
pravidel egráruické lásky křesťanské ©Kdyby se
proti těm sarovostem byl ozval s naší strany nej
menší odpor, Již by byli rozdávali rány ti, kteří
prý chtějí, aby venkov byl jednou rodioon. Paze
Kroibere, vy jste viděl na vlastní oči ty agrár
nické koleje náboženské. Jářku — napomenete
ové kollegy a vystoupite s tak fanatické strany,



která by katolíky aa lžíci vody utopila a volaým
myslitelům při sobůzích nadšené + vyb
nesdě.áte, víme to dobře, protože jste takorou

vabu agrárníků seznel už dávno dříve a
ste setrval. Jak so však potomv očích voudných
dí vyjímá valechralořobení a jedsání?

Bůzné zprávy.
C. k. úmamění ve službách

reklamy! Není nic snadnějšího na světě jsko
získat si všemožnou podporu od slavné vlády pro
nějaký německý podnik ve Vídní. Kdy kyne
proepéch Vídvi, Čímž uískati můte něracotví, to
vše vejvýš ochotně se podporuje. Jinak ovšem je
8 Českými pcdniky. Tém se v míčem nevyjde vstříc,
naopak všecky o. k. orgány přihlížejí k tomu, aby
Český podnik poškodily. Často ani vypravení
svláštního vlaku, slevy jísdaého pro výstavy vadě
lávací a p. nemůže ae dovolati. Pořadatelstvo lo
vecké výstavy ve Vídaoj, v jebož čele stojí kníže
Max Egon Fůlrstenberg, důvěraík německého eí
saře Viléma, požádalo c. k. ministerstvo Auancí,
aby se postaralo o rozšíření reklamních plakátů
výstavních po všech trafikách v Rakoosku. A c. k.
ministerstvo nejochotněji vyhovělo. V těchto dnech
došly na finanční úřady v jednotlivých zemích o
hromné bedny 8e zmíněnými plakáty. Připomenonti
třeba, že bedny ty expedovány bylyna jednotlivá
finenční okresní ředitelstva jako „věc úřední, porta
prostá“, tedy úplně zdarma. C. k. okr. ředitelství
musila plakáty rozdělit u poslat na kontrolní 0
kresy finanční stráže, ovšem zas besplatně, jako
věc úřední. Z kontrolních okrestr rozeslány byly
plakáty na jednotlivé atanice c. k. finanční stráže,
jejichž mužatvo teď roznáší je po trafikách. Tedy
celý finanční aparát měl plné ruce práce 8 rekla
mou pro loveckou výstavu. Úřední oeston obsta
rala se obrovská reklama zcela bezplatně. Vše
masil) atranon, aby 8e vyhovělo přání velkých

pán s lovecké výstavy. A reklamní plakáty soumého podniku toho posílány byly jako úřední
věc, nepodlehajícížádným poplatkům| Také mí
nisteratvo železnic podepírá výstavní podnik, jak
může. Z Opavy J:de so dnes do Vídně a zpět za
13 K, v němě je zahrnuta i cena za lístek do vý
etavy. Uspoří se tím na jízdném 7 K. Kdyby to
byla česká výstava!— „Opavský Týdenník“.

Žid i pe smrti zůstává osobou vý
inmecčně posvátnou. Jak známo,modikovéfa

ity české i německá pitvají do roka mnoho
mrtvol, aby Bgoznalisoustavu téla lidského, ale
málo komu známo, že jsou to veaměs mrtvoly
křestanů a oikdy mrtvoly židů. Vliv židovstva jest
tak veliký, že k vědeckým pracím anatomickým
amí ae používati jen mrtvol „inferiorních“ gojů,
nikdy však mrtvol příslušníků národa vyvoleného.
A protože žádný zemřelý žid uepůjde a nesmí
přijíti na stůl anatomův, jest samozřejmo, že pak
veškeré kostry vo vědeckých kabinetech se nalé
sající jsou výhradně kostrami zemřelých křestanů
Ba vliv židů jest tak veliký, že ani v parodnicích
posluchačům mediciny nesmí se do předsáškového
sálu za cvičný materiál uvósti těhotné židovky,
nýbrž zase jen „infarioral“ šeny křesťanské. B;l»
by jen požadavkem nestranné spravedlnosti, aby
židověti medikové v porodnicích a pitevních sálech
učili se jen na tělech svých souvěroů a jenz jejich
mrtvol aby si opatřovali kostry ke svým stadiím.

Jak se ohrániti před bleskom. Ne
štěstí na Jungferaheidě a Berlína, kde hrom dílem
pobil, dílem poranil tolik lidí, vyvolává otázku,
lee-li chrániti se před bleskem. V celku vzato
chrániti ge nelze, ale jsou tu některá opatření z 0
pstrnosti, jimiž aspoň umeašiti lse nebezpačí, které
za bouře nám hrozivá. Především již sám pobyt
uvnitř domu je bezpečnější nešli pobyt v širém
poli. Také čím dům nižší a čím níže je položený,
tím jest v něm bezpečněji. Strom je dobrý vodič
s jeho kořeny avádějí blesk snadno do země. Také
telegrafní a telefonní dráty mají na dům ochranný
účinek. Posorubodno jest, še blesk častěji bije do
samot než do slitiny budov. Čím více domů a
hustěji k sobě, tím bezpečněji v nich. Na venkově
uhodí pětkrát častěji, než ve městech. Jame-li
venku zastižení bouří, kráčejme pozvolna dále.
Utíkat anebo zůštat atát se nedoporučuje. To zvy
čuje nebazpoší. Dobřa je mljeti vyvýšeniny, pa
horky, a rovněž tak se máme vyhýbati rodě. Nej
nebezpečnější jeat stavěti sa pod stromy. Totě
jako bychom se drželi hromoavoda | Všechny stromy
Dejsou však stejaě nebezpečay, Nejsrádnéjší jest
dub, pak přicházejí jehličnaté stromy a topoly.
Poměrně nejvic ochrany poskytaje buk. Do toho
hrom akoro nebije. Ale spolehnutí na to také není.
Se stromy skrátka nenf nic. Ale také aonafkům,
stodolám a stohům mení co věřit. Spíše se dopo
ručuje lebnouti si nebo usednouti v příkopu, ale
sám každý, dál od drahého. Jenom ne těsně u
sebe. Z těch, do niché uhodilo, amírá dle zkuše

nají. jenom jedoa třetina, ostatní s6 snadno nzdrav
Přichoním a lázeňským hostům do

Luhačovše! Kdo chce lacino a go vším po
bodlím r Luhačovicích pobýti, toho upomorňojeme
ma hotel „Viktoria“ našince p. A. Zicby. 21 po
kojů. Osvědčená, výborná a laciná domácí kuchyně.

bude .
Pern | ská Zaručovaci Baaka

vPraze, py Č. 14,uzavřela,jak seném
eděluje, nókolík větších, zajištěných a velmi vý
nosných obchodů a má v důsledku svých dobrých
spojení příležitost ujmouti se financorácí jistých
transakcí, které samy o sobě budou saručovati
bance již v prvém roce trvání velmi dobrou pro
eperita. Aby mohla banka vyhorěti nárorům ma
ni činěným a oplrati se o vlastní kapitály, roz
bodla ne správní rada ma základě usnesení valné
hromady a státního svolení vypsatí II omlení
skoil tohoto ústavu v nominale per K 400. Kurs

stanoven +P staré akcionáře ne K405 —, pronové na K 410 — Přihlašovací listiny se na po
žádání ihned zašlou. Spláceti možno aš do 31.
Prosluce 1910 v libovolných částkéch. Na oplátky
vydány budov zvláštní potvrzenky. Ze složených
obnosů nabradí se úrok 4*/,9/, do 31. protisce
1910. 1. ledna nastává nárok na dividendu. Četné
přihlášky již došly a lze donfati, že i tato omisse
skončí s velmi příznivým výsledkem.

Spoje Ustlamit Veliký, překvapující
vsrůst strany křest.soc. přivádí naše odpůroe do
křečovitých záchvatů. Mlovilo-li se dříve o po
třebě veliké strany konsorvativní, které by měla
za úkol chrániti i naše církevní práva, můžeme
a radostí říci, že taková strana již sdo jest, že jí
není potřebí teprve tvofiti a doprošovati se byro=
kratů na blahosklonnou pomoc. A členové její
ozývají so hlasité proti každéma protikatolickému
proudu; starají ze, eby křesťanské zásady sociální
i kulturní nesÓstávaly pouhým zbožným přáním
na papířo, ale aby vešly v šivot. Ti lidé, kteří ae
nás měli rázně zajtati proti nesnesitelnéma torroru
před utvořením vaší širé organisace, seděli s4
peci; sem tam nějaké slovo utrousili, ale s nej
větší opatraostí, jen aby si odpůrce příliš nepo
bněvali. Teď by však titéž bázlivci byli velice
ochotni udíleti hojné a hojné rady našim velikým
plukům. A právě divé útoky a systematické lži
našich zavilých nepřátel svědčí, že jsme oa cesté
dobré a še 8e práce daří. Vymanili jsme rolnictvo
a dělnictvo z nesnesitelného finančního jba zele
ného a rudého, tak že nyní mohutný postup jest tím
lépe zabezpečen. Nikdy bychom daleko nepokročili,
kdybychom noukázali v praksi, že křesťanstvídovede
na širokém podkladě pomáhati atiskovaným vrstvám
líp než moderaí pokrokáři různých odstínů. The
oretisovati jest polodino, pomábatí skotkom jest“
prací namáhavou, ale velice záslužnou. Právě pro
nikavou akcí odborovou vítězně boří křesť. goci

úlové moravětí, slovinátí a němečtí radé bašty
nevěry. Starosto „maléhočlověka“ proapěla křest.
sociálům .doluorakouským tak, če rudě mandáty
padaly jako Bežloutlé podsimní listy. Ajak začali
ostatně sami sv, apoštolové? Zvěstovali evangelium
chndým, abromažďovali utiskované a tito chudí
pak svojí mravní silou přemobli svět, přivedli i
mocné pa pravou cestu a obnovili tvářnost země.
A není v katolicismu dosti elly, aby prokvasil
zliberalisovanou společnost lidskou bez povižují“
cícb kompromisů 8 lidmí, kteří třebas o kostel
sotva zavadí? Nejvážnějším úkolem strany jest
starati se předně o věraé katolíky, kteří jdou ata
tečůě a obětavě ohněm i vodou, ať již jsou prostí
čí intelligentní a vlívní. Jestliče se právem říká,
že máme míraostí a anášelivostí ziskávati lidl z
táborů jiných, tím větší povinností jest starati 58
ze všech sil o ty, kteří jit pro své přesvědčení
katolické mnoho zkusili. A 95 procent takových
obětavých trpitelů skládá se z lidí malých. uti
sk.vaných, kteří v přední řadě za pomoci košlí
stranu utvořili. Právům těchto netlšených bojov
víků nesmí ubližovati čádný konservativoc, který
věří, že mají srovná tak nesmrtelnou duši jako
on. Věříme, že každá lidská duše má nesmírnou
cena a přece před časy tisíce a ticíce dělnictva
bez velkého rozčilení byly propouštěny do vod
radé nevěry, ač přece kongervativní sociologové
dobře mohli nablédnonti, co slonží k nápravě.
Příklady z katolickýchkrajů jiných přím> křičely.
Nyní již proražena bezpečná cesta a prakticky jest
usnáno, če katolický dělník nám masí být deset
krát milejší než na př. zpanštělý agráraík, který
se objeví při bohoslužbách šestkrát do roka a to
jen ze zevnější nutnosti. Která strana mé v ny
nějším Čase za sebou lid,ta jedině nl získá váčný
respekt v krazích vyšších,ta také zvítězí. Jen po
palřte. jak sami noturičtí vyssavači lida a byro
krati farisejsky předstírají „lidovost“, jen aby 00
největší moc nad zmámeným lidem do rakou do
stali. Jestliže by u n4a systematická práce ve
aměru započetém nepokračovala, celé pluky na
Šeho lidu sohvátí demagogičtí parasiti k svýmBo
beckým účelům. Proto jeat vážnoa. povinností všech
upřímně smýšlejících křesťanszu-soc. strana hor
livé podporovati. Boshy separatistické by muoho
skazily, zbavily by vůdce téměř všeho vojska —
a byli bychom tam, kde před desiti lety. Po
mnéme na čivý příklad našeho Svatého otce!
Zůstane pravdou nezvratnou, že nepravdy v he

dily, ať až učkteří konservativci soudí jakkoliv.
Trpéla memorandem i vzořaá strana křest. 500.
na Moravě, protože Memorandum šířeno od po
krokářů v obrovs.ém počtu dům od domu. Af už
byl účel jakýkoli, byli jim ve ukatečnosti docele
nespravedlivě zlehčení positivní pracovníci kato

lidtí vůbec. Na Moravě dvě strany katolické krá
čeji vedle nebe U Sdáraon prací posl
tivol. Bez blaka se tam konají přípravy jit k tře
tímu denníku ACtaková sdravá, úspěšná konko
rence nastane i zde! Hdo máš apřímocu snaha o
dobro katolictva vůbec, mnaíš při nynějších fans
tlekých útoejeh besvéreů zvolati: Spojenými silami !

(Zasláno).
Pořádek pouti na Svatou Horu

u Příbramě.
Poutní vlak vyjede z Hradce Královév so

botu 2. července o 7 hod.50 m. ráno a zastaví
na všech stanicích až ds Poděbrad, kdož bude
o 9 b.>31 m, do Prahy přijede o 11 h. 31 m.
— V Praze se poutníci v nádražní rastauraci
nebo v okolních hostinofob občerství. Na ná
draží platí se za polévka 16 h, uzenky nebo
osrveláty po 12 h, káva 20 h !, litr piva 14
h. Vše plafte hned. O 1 hod. seřadíme se před
nádražím, napřed za sv. křížem muži, pak du
ohovní, posléz ženy, stále přes oelou Prahu
v nejpřímějším člyřetupu. — Půjdemepřes Poříč,
Příkopy, sv. Václavské náměstí, Štěpánskou ul.
a Žitnou na Karlovou náměstí a přes Moráň
a most Palackého na Smíchov a přímo k ná
draží Západní dráhy. — Po mostě nutno jíti
po pravé straně. — Ze Smíchora vyjedeme o
o 3 h. 50 m. Ve Zdicích bude zastávka vlaku
15 m; možno tu vystoupiti a občersbviti se. —
V Příbrami budeme o 6 h. 16 m; opět rychle
a počlivě seřadíme se ve čtyřstop a za zpěvu
Marianských písní (poutaící, vezměte s sebou
„Oltář“) budeme putorati ke uv. Hoře. Tam
bude uvítání a poutníci konati budou sv. spo
věď až do 8 hod. večer. — Noolehy společné
budou v hostinci p. Ant. Hendryoha „U města
Březnice“ od Sv. Hory na západ a v hostinci
p. Jos. Dvořáčka pod Sw. Horou II. — Jedno
tlivé noclehy obdržíte na dotaz u osob za tím
účelem ku chrámu Páně Sv. Horskému přichá
zejíolch.

V neděli započnou mše sv. o půl páté
hod. a také se ráno od 5. h. zpovídá a v kapli
Plzeňské na ambitech přistapuje se ke stolu
Páně. Před 6. h. jest výstav Rodičky Boží a
její uctění u ofsařského oltáře. O 9. hod. slavná
měs sv., po ní venku kázání důst. p. faráře
Vřetoviokého Jos. Mynaříka, o 11. h. je poslední
mše sv. — Odpoledne o 4. b. bude bratrské
kázaní o Božském Srdci Páně, po něm sv. po
žehnání u císařského oltáře, o půl sedmé veder
shromáždění tamže a rozloučení se Sv. Horou.

V poadělí ráno o 4 hod. 54 m. odjede
náš vlak z Příbramě, všichni v Čas se tam
dostavte; na Smíchově budeme o 8. hod.50 m.
— Ihned půjdeme průvodem přes Smíchov, a
Menší Město Pražské na Král. Hradčany do
velechrámu sv. Víta, kamž dojdeme o čtvrt ua
devátou. Zde budou mše sv. u hrobů našich
sv. Patronů, úcta a návštěva posvátných pa
máteki hrobu sv. Prokopau Všech Svatých 80
11 h. průvod k bl. Elektě u Karmelitínek, pak
do Lorety, načež bode polední občerstvení
v okolí Lorety a o půl druhé hod. průvod do
opatského chrámu Péně na Strahově,kde budo
i požehnání N. S. 0.

Z Král. Hradčan odebéťeme se o 3. hod.
ve skupinách k nádraží severozápadní dráhy a
sice přes Karlův most, Kčižovniokou ulicí a Mi
kolášskon třídou ke Staroměstské radnici a
Orloji, odtud přímo Dlouhou třídou k nádraží
kolem kostela sv. Petra.

Z nádraží vyjodeme o 5. hod.. a budeme.
v Hradoi Králové o 8 hod 8 m. Vlak opět za
staví na všech stanicích od Poděbrad až do
Hradce Král. .

Potřebné v čas so sdělí, zvak trabky si
lové dá Vám vždy znamení, byste se
máždili.

Dejte pozor na peníze, zvláště ženy; neku
pujte pověrečných modliteb, kterých se ta celé
spousty prodává.

Zasláno,
Foděkování.

Ctěnémuvýboru, jakož i všem jedastiivým
členům vzájemně dobročin. spolku „Charitas“

v Hradei Králové.
Za správné vyplacení obnosu 1129 K 41 bal.,

které jsem u příležitosti úmrtí své drahé manželky
Anny obdržel, vzdávám tímto npřímné díky a v0
lám vám všem: Zaplat Bůh!

Manželka má byla členkymíod4. dabna 1909
a povolána náhle na věčnost, sanecbavši mně zde
8 četaoa rodinou s tu nelze mi vylíčiti slory do
brodial zařízení tohoto epolku, jimž m! bylo dložno
v první chríli nahraditi to nejnutnější a ještě slašný
peníz rozděliti mezi pozůstalé sirotky.

Bůh žebnej vašemu vznešenému dílu, jež vzá
jemný tento dobročiuný spolek vykonává! Nechť
každý starostlivý otec i matka stanou 80 čenyl
tohoto dobročinnóho seřízení spolkového, aby své
pozůstalé nesaneobali v té prrní obylli v nodal a
bídě největší, a nechť s pevnou důvěrou se do řad
vašeho spolku přihlásí!

J. Vávra, mistr obaralcký, manžel.



"Tržní zprávy.
V Hradel Králové, dmo18, června 1010. 1 ul

K 1300—16 30,Ste K 10-10—11-80, jeutono
K 960—10930, prom-K 1800—1000, vivo K 1300
aš 1400, bracha K 32"00—12900,ovn K 650—7 10,
K čočky 3400—30-00, jebdl K 2490—2600, krup K

hook bramberůK 800—4'00,jetalovéhoK0800—00*00, | hl. jetelového
Melaka rask. K000*'00—00000, mákuK32 00—

84.00, lněného semene K 00-00—0000, 100
ttaých otrub K 1400—0000, 100kg. přeničných

otrab 10'80—12.00,,1; hy másle čerstvého K 140
ad 300, 1 kg másle" převařeného K000 — 000,
1 by sádlo vepřová K 210--3"90, 1 kg tvarohu
(32-040, 1 vajos K005-006, 1kope oeraleK 0*00
aš 0:00, 1 kopapstrásle K0000— 00, 1kopa kepusty
K 4-01—600, 1 Bi olbule K 0*23—-0-00, 1 kopa drobné

esleniny K ©80—100, 1 pytel mrkve K 1-40—0'00,
4 kope salátu 1:00—140,1.kopa okurekK 12—20, |
bečka švestek K 0-0—-0*0, 1 bl jablek K 00'00—0000
1hl hrušek K 0-00--00'00.— Na týbodní trh
© Hradei Králové! dne 18. června 1910 odbývaný
přivemeno bylo: 1) obllí: pěenice 86hoktol., dite
98, ječmene 10, ovsa 503, prosa 0, vikvo 0, hra

ou 3, čočky 00, krap 3, jahel 7, jetelového 00
mínka 00, olejky 0, máku 3. — 3) Zeleniny:

e 00 kop,oerele 000 kop, kapasty 6 kop, cibule
40 hl, okurek 15 kopy, salátu 0 kop, mrkve 60 pytlů,
brambor 104 bi, selí O kop, drobaé zeleniny 200 kop.
—8) Ovoce:"dvostek0beček, hrušek00 hi, jablek
00 hi. — 4%) Drob. dobytka: vepřů 7 kusy,
podavinčet 530 busů, kůzlat 0 kneů

Varhanáře,
který se vyzná v pracech i na barmoniích, též 1

truhláře
přijme

Václav Poláček,
stavitel varham a harmonií v Rychnově n./Kn.

Továrna na cettagová americká

HÁRMONIA
též. evropského systému

Rudolf Pajkrá spol.
v Hradci Králové

Budappšt, VIII.ker Jóxsef
kšrát 15 =. — Praha,
Ferdinaadovatř. 48. —

VHeňžVIL, o forte

Cenníky horna a
frauko.

Nejníšší měslění
splátky.

a P. T. dnchovenstruzvláštnívýhody.

BRřestní llaóy
(ex offy) 40 kudů za 80 haléřů nabizi

Blakupské knihtském,000 000
Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de Londresjakožto příjemný

"obřestrajcí A doporučovaný,

A. J. Aňdres v Ústí n. Orl.,
- továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frano.
oognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. ům obobodsíkům a
hostinskýmpovolujíse zvlášťvýhodnéceny.2 0 0 0 0 0

Založenor. 1850.
Vyznamenánstátnímedaili,

Veledůstojnému duchovenstvu

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

knnoovení vodkerých kostelních
bronzu a jiných kovů,odn
jednodněšíhodo nejakros
ího provedení, vkaddén

vzorkua ryze církevním slohu,
Vše přesně, čistě a důkladná

zbotovojene vmé vlastnídílně
jen ručně, čímě nmošněno
mi dodativeledůstojnému da
chovenstva práci trvalou a
uměleckou za ceny přimářené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskon Milostí roride
vázY.

, Mežní nádoby jez v ohmi
alatím sa cápy vělice levné.

Veškeré opravy nádob ko
Nelních ae rychle, řádně s
levně vyřizují,

Vše zasílám jen posvěcené.
Y rozpočty

hotové úbožína nkázku
se zašlou.

Chuděk kostelmes moánosplácet bas přirážek.
ORP“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“jij

Prosím veled duchovenstvo o laskavou přísoň
a důvěrusárodu domácímu.

Spelkům doporučuji rychlé a levné provedení

Koberce| TAN Záclony |

-|STOuPAV PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Havoleky. — Plášťě do doště.
Přikrývky

flanelové, se arsti velbloudí.

Pokrývky
na stoly s lůžka,

Županyvkaždérolikosti.
Doštaíky. — ©— — Želemý nábytek.

danhh
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný
—uměloský závod —

proMal

(oken kostelních,

PRAHA-I,
č. 145 ut., Malá Karlova
ul. čís. 39nové blíže Ma
lého dříve přes
60 roků na Malém né
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá- —

zac odkvUno ; k +šího aš hatému fi- [č

guralnímu provedení a ším
sice i se Šelesnými

rámy, sílčma, vsazeními.

Veškeré rospočty, skizvy I odborná rada besplalné, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PR" Nesčetná veřejná i písemnápochvalná usná 1 “Wč3

Založeno roku 1886.

>>, ->.—.— =VSK V : VA |se o) MS 406 6)
PLNĚNÍ

i RICHTER
pohřební ústav
:a zasílatelství:

HradecKrál,
(G H

(8

Jó, m tě y€ ve av se = == .vbohatémnakobercůvcenách SN
sníženéceny. nejlevnějších |

oohánáte: li vlněné
ky, látky naroby,

ní tomi ury,vůbectkalcovské,u firmu:

mj

Josef Štěpán,|
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přeslacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

1 veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

tlansní plama a různých předmětů venku se naletajících za ceny mírné. Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednéní dostavím se napožádání taktéž

bas -nároku na cestovné.

Maoho pcehy chuznání po rnce a broasová
státní meduilie z výstavy v Pardebicích.

bozplataě na malou faru neb u dpp. katechetů
přijme slušná, osamělá dívka z řád. rodiny, ve
všech domácích pracích i v hospodářství obeznalá,
Ot nab.pod zn. „Nusle", poste rest. NneleuPrahy.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradoi Králové;: (protiGrandhotelu):

přijímá vklady na kntšky= za 4,9 až59 ==
úrok a to dle výpovědi,

SRB“ Složní lístky na požádání zdazma. "UM

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. 1

Ziucananě šníí

V úvěrníspolečnost,



900000|0000|0000|000000
Přesídlení!

ME“Sklady "i

ty K. V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Náslodkem stěhování ceny mačně snížené..

900000|000000|0000|000000

PORTRET ;1- dvor.(olo,
© NAŠÍ est«peTě

2stojípouze

z10K

— Wkladyna knížky =
= A4000

zúrokuje

Městská spořitelna ve Vys.Mýtě.:3
za niž ruči:

1obceVysokomýtská,2.všlchaipoplatníci,3.roservnífonáa4.voškaráaktivaspořitelny.

P-iěhěbiřřěětěřěěhot ithěttté
p

ih

jedině u fy

koláry 3StanislavJirásek,
Hradec Králové 186.

v SEMILECH a TURNOVĚ,

Akciovýkapitál K10,000.000— pov Provádí voškoré oboholý

Beservnífondca K 1,400.000— na kntžky vkladní 4 blba úno vlašoní bankovní.
oosneV910 K 82,942.008-34| dnů nálady na poklad. použ. + 4 do dno vybrání. Eskoat faktur a směnek. :

Pěkné piano
levně na prodej.

Kde,sdělíadministrace tohoto listu.

TL NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM 1!

jsou světoznámé lihnprosté
MARŠNEROVY ŠUMIVÉ
LIMONÁDOVÉ BONBONY
(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové a

mařípkové) ka přípravě znamenitého osvěž.
lihuprost. nápoje.

Věnde k dostání, kde jsou plakáty s ochran.

známkou,jiš je paja 1 koždýjedn.bonbon.
Boční výroba 60 milionů kusů.

LU-SIE, amuje dech. KLAKRON, nej
vzácnější hňdka ©nové doby. BOUONÉES
A LA BEINE, PEPPERMINT--LOBEN

GES.
Veškeré droby ČOKOLÁD MLÉČNÝCH,
KU VAŘENÍ I POCHOUTKOVÝCH

výtečné jakosti, nejlevnějinabízí
První česká akciová společnosttováren

cukrovinkya čokoládu

na na Král. Yinohradoch
A. MARŠNER.
Sklady:Ferdinsadova (řída abVáclavské mám. (proti Primasům),

VídeňVI.,Theebaldgnaseč. 4.

Zaručování úvěru.
Informace.

$

1 mí Pakká| zž

š | zaradovatnh k

. Eskont směnek.
Eskont faktur.

Urč Č e
zkuste“
Tovární sklad lněnéhoa bavi. zboží!

oPEERAEVEEEAL,

Obeluhanaproeto roelníI



Příloha
.Náboženske-politický program

zednářů. :

Časopis „Tiroler Volkeblatt“ dne 17. čer
vence r. 1895 přinesl ukázky nábožensko-poli
tického vyznání zednářstva; vybral je se spisů

jeh. Některé okázky zde podáme.
Náboženstvím zednářů z počátku byl de

iseus t. j. oznávali „nejvyššího stavitele všech
světů“, který svět sice atvořil, ale o avňt a o
lidi již se nestará. Při tomto původním nábo
lenství zodvářatví nezůstalo, svrblo se ve volno
myčlenkářetví, v úplný materialismus a nevěru.
„Bůb, který na způsob nějakého panovníka
ovět řídí, a na němě člověk proabon něčeho
by vymoci mohl, co by se vymykalo přiroze
nému běhu věcí, takový Bůh existuje pouze
v obrazotrornosti lidí“ (V zedn. čas. „Bauhůtte“
1888, str. 26).

„Náš stavitel, náš bůb, nechává každéma
bratra osobní jeho víru, ať si ji utvořil ve
formě kterókoliv. Nežádá, aby jako muž věřil,
čemu jako dítě bezmyšlenkovitě se naačil,
nebo cd jiných odmodlil. Vyžaduje jen prac
divost a upřímnost k sobě samému. A nábc
ženství, které tomuto boha očí, je náboženství
lásky .. náboženství humanity.“ („Baubůtte“,
1804, str. 180.)

„Každá autoritativní víra vede nutně ke
klerikalismu a tím k nadpřirozenému, k ta
jemnému, k nepravdě.“ („Banhůtte“, 1885.138.)

„Křesťanatví, jako náboženství uvažováno,
je hanebné zřeknutí se přirozenosti lidské,
besprávné nedbání vrozených zákonů, kleré řídí
vesmír.“ („Rovista della Massoneria Italiana.“
1886, str. 32b.) .

„Náš veliký mravní pojem vroholí ve for
-muli: Boj proti klerikalisemn! V tomto bojoc
ném besle, které ještě slovem „Řím“ ge sesi
loje, spočívá sáklad naší discipliny a práce“
Tamtéž. 1885, 322.)

„Vyzývám vás, abychom se všichni spojili
a společně začali boj proti duchu klorikaligmu,
Vatikánu. To je náš nepřítel, jivého nemáme.“
(Bulletin du Grand Orient de France“. 1885,
719.) „Svobodu pro všecky, jen ne pro jeauity
a klerikály“ (t. j. katolíky). („Rev. della Mas.
Ital. 1883, 206.)

Při pohřna belgického velmistra Vorhalgena řekl zednář Lacroix: „Smrt je jen ja
komei přeměnou našeho života. Znamená to
snad, že náš budoucí život, jak jistá nábo
ženství tvrdí, je nekonečnou blažeností nebo
trestem bez konce? Be vší mocí svého svědomí
a 60 všemi silami svého rczumu odmítám, za
vrhuoji tuto theorii, která nás činí závislými
na vrtochn nějakého Pána (Boha). Pravím: za

avé činy jsme jen sobě ným zodpovědni,jeme svými vlastními kněžími u svými vlast
ními bohy“ (Neut, „La Frano — Maconnerie
soamise.“ II. 202).

R. 1896 utvořil se v Miláně „antikleri
kélní spolek“; je to odnož lože zednářské. Za
program ai vytkl:

1. Podříditi církev státu a odstraniti ře
holní řády.

2. Pořádati pravidelné přednášky proti
klerikalismu (£. j. proti katohoismu).

8. Vydávati spisy protiklerikální.

4 Dohled ns ško 7 a vzdělávací ústavy,které mají „klerikálové“; osoby řeholní zo
státních škol odstraniti.

5. Vadělávati venkovský lid, aby zbaven
byl tíhy klerikalismu.

6. Šířiti a starati se o provedení myšlenky
opalovati mrtvoly zemřelých a ne dosa
vadním spůsobu „klerikálů“ mrtvoly pohřbívati,

Článek 47. statut italských zednářů sta
noví: „Jakmile se dozví představený lože o
smrti zednáře, jmenuje komisi, aby mrtvého
ku hrobu doprovodila. Pohřeb, při němě tato
deputace se vúčastní, musí býti zcesa občanský,
olvilní, bez kněží a beze všech ofrkevních ob

DBT) (Pachlera „Der Goótzeder Homanitit“,67).
Velmistr „Velkého Orienta“ ve Francii

r. 1887 v jedné elavnostní řečí pravil: „Ne
pfitelem lidetva je kněz, ať náleží kterémakoliv
náboženství, a to každý, který ce dělá pra
středníkem mesi „Nesnámým“ ma člověkem.
Věecka náboženství jsou despotickými společ
nostmi, atvořenými ku zotročování svědomí a
svobody lidstva“

Velmistr italských loží zednářských, žid
Lemmi v provolání k volbám do pariamenta
r. 1686 řekl: „Zednářství má úkol bez astání
bojovati a potírati klerikalismus (£. j. katoli
cismus), tato stranu nenáviděti, ji sničiti je
naší svatou povinností“, a vybísí sodnáře, nby
volili takové muže, kteří by k tomu měli vůli
a schopnost.

Volnomyšlenkáři mají stejný náboženský
tednáři,, d 1 to jejich

E okázalé. účastenství ednářů o Plasdaců

volnomyšlenkářských. R. 1891 súčastnilo se
sjezdu rolnomyšleokářského v Paříži 220 zed
nářekých spolků. Do jakých tedy rukou pra

oují onom yšlonká?1naší? Odpověďjest snadná,ovášíme-li, že přes dvě třetiny zednářů jeou
židé. A naši pokrokáři? Blednjte jejich činnost

a Abe ký caobvílinarozKoolitio r-gram zednářů neseme
příště. pre P N.

První mezinárodní kongres ka
tolíkův-esperantistů v Paříži.

Náš první mezinárodní kongres odbývánv Paříži v katolické universitě Iostutut Cat
boligue, rue de Vangirard. Zahajovací schůze.
Slavnostní zabajovaol schůse odbývána ve
velkém sále zvaném „Salle Rooge.“

Na předsednické místo osodá monsignore
Baudrillart, generální vikář pařížského arci
biskopství, rektor katolické university s čestný
předseda kongresu, opat Richardsoo, předseda
sjezdu a kněz Davsux, nynější redaktor „Es

komitéta, dále Gautherot, profesor katolické
university, baronka de Ménil, pokladní ejezdu,
al. Larochesová, Claudius Colas, redaktor nově
vycházejícího časopisu „L'Esperantiste Catho
ligae“ a spolu tejemník ejezdu, jakož i ostatní
členové organisačního komitétu. Opodál před
sednictva sedí delegáti různých národův.

Po vyvtřídání kratších proslovů a po
modlitbě pojednává aniversitní professorGant
herot obšírně a výmlavně o thómatu: „Proč
jsme esperantisty ?“ Shrnuv v krátká slova
běžné důvody, pro něž esperanto bývá adop
továno, objasňoje podrobně specielní výhody

soperanta pro nás katolíky. Tři motivy povsbuzojí nás nžívatí dorozamívacího prostředku
Zamenhofova: všeobecnost našeho náboženatví,
potřeby katolické činnosti aociální a nutnost
hájiti víra na poli mesinárodním.

Výtečný tento řečník uvádí k objasnění
těchto tří bodů důvody, jež neúprosně pře
ovědčují. Řeč svou, přeračovanou Častým nad
Beným potleskem, končí těmito slovy: „Věříme,
že esperanto, napomáhajíc spojení jednuho
stádce pod jedním pastýřem, usnadní vítězetví
Církve. Dej Bůh, aby hvězda zavěšená na pr
800 našich na setužce barev nejvyššího Vele
kněze, dovedla nás k vítězstvím, která dokáší
světu, še Církev nestará 80 snad melancho
licky pouše o ruiny a že její 19 atoletí dějin
nejsou temným soumrakem, v němž ponenáblu
bledne její moc, nýbrž že to je toprve ranní
zábřesk slávyplné budogcnosti.“

Předseda oznamuje, že výbor obdržel od
Mons. Giambene, výborného esperantisty, jeuž
v Římě pro naši záležitost horlivě pracuje,
dopis tohoto snění: „Sv.Otec ráčil ve zvláštní
audienci skoumati thermats našeho programu
a dal nejen svou úplnou approbaci, nýbrž u
dělil všem katolickým účastníkům sjezdo plno
mooné odpustky.“ Pan arcibiskup Moneignore
Amette stanovil podmínky ku dosažení těcbto
odpustkův.

Sekretář Colas předčítá telegramy a po
dává krátký obsah pozdravných dopisův při
Bedších ze všech pěti dílů světa.

Kněz Biancbini, delegát biskupa z Concor
die v Italii, čte dopis svého biskupa a zdraví
kongres jménem italských katolíkův. KnězColl,
sástapce biskupa barcelonského a katolických
spolků katalanských, čte rovněždopis biskupův
a zdraví ojezd. Br. Isidor mluví jménem Belgie,

opat Richardson S loví ja V. Britanii, Gottschall ze St.Hradce mlaví jakorakouský delegát.
Nysesenje zástopcem německých katolíků. Fa
rář Parker přináší pozdravy katolíkův irských,
Sutkie « Rijena řeční jako delegát nizosem
ské katolické ligi esperantské, kněz Dombrow
ski z ruského Kovna vyslovuje pozdrav a bla
bopřání země litevské a litevských esperan
tistův, jejichž jest předsedou.

Lengyel Pal mluvi jako katolík uherský,
Skarzyúski = Varšavy zdraví jménem katolic=
kého Polska, kněz Vial pozdravuje kopgrea
jako delegát apolku „Katalana Stelo“. Bodalič

ze Záhřebu mloví jménem katolických esperautistů chorvatskýc
Po kratičké řeči navrbuje president Ri

chardson tuto resolnci, jež byla všemi hlasy
přijata:

„Všichni přítomní si přejí,aby tento první
mezinárodní kongres katolikův esperantistů byl
osvědčením jednoty Církve ev. v téže víře, po
slušnosti a dochu nábošenském jakož i užiteč
nosti esperanta pro věo katolickou.“

Ve čtvrtek ráao konány služby Boží; pak
návštěva kathedrály Notre-Damské a kázaní.
Odpoledne o půl 3. hod. scházejí se katolíci
v „červeném sále“

. Po vystřídání několika řečníků počíná
mimořádná pracovní schůze, na níž mají dle

svého přání mloviti dva nekatoličtí křesťané.
Redaktor Colas představoje oba ty delegáty,
kteří sa uvedenou příčinou ecbválně přijeli
na kongres. Jest to acglikánský kněz Nankivell
a ortodoxní Rus Nikofor Zjenin z Jegorieveka.

Pan Nankivell ponkazuje k tomu, že
jednota jest nutnou a podstatnou záležitostí;
pravi, že tukováto jednota bes centra jeat
nemožnou a že středem Církve musí býti Řím.
Z té příčiny že se uejprve masí stadovati o
tázka papežství. Konečně vysvětluje některá
odcbylná stanoviska svých sonvěrcův. Rovněž
Zjenin přiznává, že jednota jest natna a ač
jest vzdálenější ideám katolickým než Nankivell,
že mosl nznati, kterak u katolíků nalezl více
bratrství než a orthodozní církve, která nikdy
nestrpí při svých schůzích starověrcův.

AE dosud mylně ee domníval, že toto bra
tratví neexistoje u katolických esperantistů
vůči jinověrcho. Opat Davaux praví, že kongres
e radostí je vítá jako velmi milé stoupence.
Jako katolík raduje ge, že slyší tak křesťanská
a odvážná slova. Našema kongresu však ne
přísluší řešení této vážné otázky. Jestit to re
Servováno nejvyšší autoritě římské. Přece však
esperantem můleme tomu býti nápomocni a
také budeme.

Tato text vysloveného přání: „Kongres
konstatoval, že mnozí z našich nespojených
bratří touží po viditelné jedaotě křesťanstva
a upřímně doznávají, že jediným možným stře
dem této jednoty jest svatý stolec Petrův. Vy
elovuje tedy přání, aby každý katolík se mo
dlil a pracoval k žádoacíma toho uskutečnění
dle prostředků schválených sv. apoštolskou
etolicí.“ (Dokonč.)

Vypůjčená zbroj a velikost
masarykovských velikánů.
Jak dovedon masarykovci svůj prapor

osvěty a pokroku ei vypůjčovati z cizích ma
gacínů, o tom by byla kronika. Snažili se kz
ždon chvíli překvapiti a v údiv -nvésti svět
nějakou moderní etandartoa, kolem níž zapa
lovali bengál různých barev.

A poněvadž věděli, že jejich lidé jsou na
vážné svobodné myšlení slabí, že pravidelně
jen papoaškují a přežvykují to, co jest jim
z Masarykova Olympu blahosklonně podáno,
rozdávali z oizlch dašovních fondů přeochotně,
tváříce se, jako by rozdávali zbaštěnou trest
svého nejhlubšího a nejsamostatnějšího hlou
bání. A zatím!

Dr. Herben usvědčen ze emě!ého plagiá
torství celé povídky! Macbar má i hromo=
pládné fráze o Bibeničkách, jedu z Judey atd.
vypůjčeny. A Masaryk? Místo vlastního po
sudku stůjtež zde. slova pokrokáře dr. Cha
lapného, nveřejněná due 17.června v,Přehleda“:

„Poukázal jsem již, že myšlenky Masa
rykovy „Českó otásky“ a „Praktické filosofie“
snticipoval (předem vyslovil) Tyrš (Studentské
Směry 1901), politické názory Edv. Grégr
(Přehled 1906/7): v této úvaze (str. 507) jsem
se dotkl i jiných autorů domácích.(J. Váňe!),
kteří vlastními nátory i interpretací (výkla
dem) anglických a. raských vlivů Masaryka
předešli. Na ahody své a Palackým, Havlíčkem,
A. Smetanou a jinými křisiteli Masaryk sám
upozorňoval až upřílišeně;. jeho závislost na
Dostojevském, Homeovi, Comteovi atd. je známa
všeobecně. Celou řadu politických analogií
k pozdějšímu vystupování Masarykovu posky
tají práce Sladkovského, Eimovy a jiných
mladočechů. Podotkl jsem v tomto ročníku
Přehledu také několik slov o náboženském
obrození, jež dávno před Masarykem hlásal
Alfons Šťastný. Poněvadž právě tento člověk
je realisty bagatelisován a snám jako dávný
odpůrce Masarykův, stůj zde ukázka z jeho
brožury, vydané r. 1872, tedy dvacetlet před ob
dobnými spisy Masarykovými.“

Hned pak dr. Chalapný uvádí 12 citátů
z Alf. Šťastného, které o mnoho později Ma
saryk převařil, přežvýkal a kladl na realistic
kou taboli jako výrobek vlastní kuchyně. Nato
dr. Chalapný dokládá:

„Nemíním těmito ukáskami povídat nic
jiného, nežli že by už konečně bylo na čase,
aby realisté se stali skromnějšími a upfrajíce
Jiným myšlenky, neprovokovali ke konstato
vání fakt, jež i myšlenkový výsnam jejich vůdce
sredukují (zmenší) na míru přiměřenou jeho
záslahám, kterých mu uikdo neupírá, ale kte

ných nedorolímo nampogem zveličovat o neonečna. Dosud to šlo, protoše spisy Masary

kory, salobily epochu (dobu) samolibé nemalostihistorse staré i nové; strom této nezna
lostí zbujel však již tak nehorázně, že bylo na
čase udělat mu přítrža trocha jej ostříhat“

A dále týž dr.Chalapný sděluje:
„Mezi tiskem tohoto článku jsem dostal

od vynikajícího spolupracovníka realistických



časopisů dopis: „Váš článeček přišel v Čas:
bobožel, jest příliš šetrný a kratičký, aby ob
sáhl všecko blouznění o Masarykovi. Tomuto
šílenství třeba položit bradu. Pomalu se v Če
chách a na Moravě nezrodí myšlenka, aby 80
nepěloza hlačného Hossiana| že pramení z hlavy
Masaryka Velikána. Jedooho fetiše (modla)
svrhli jsme e trůnu sa jásotu, že konečně jsme
nalezli duševní svobodu — a druhého fetiše,
neméně ješitného, jsme posadili na trůn, a da
chovní tyran je horší než politický. Bořte
modla! Pomůžeme Vám. Znám prof. Massryka
dávno a mohu říci, že vše, co na něm tek
chváleno, i gesto jeho rukou a tón jeho mluvy“

a na jabilejní besedu 7. břesna 1910 aerbenovu řeč tam pronesenou) „jest šťastná
imitace (napodobení) vídeňského prof. Brentana,
a podobně i jeho mnohé myšlenky. Považuji
jej vůbec za překladatele myšlenek jinde vy
pučelých, a podařilo se mu na půdě naší vy
pěstit, co jinde nalezl. Tu zásluha mu neuplrám,
ale velikánství v tom nevidím. Masilo k tomu
dojíti a Masaryk padl do tohoto okamžiku.“

K tomu přidává dr. Chalapný pepraou a
na výsost sajímavor pilulku: „Potěšitelno, že
i mezi realisty jsou lidé aoudní.“ Tato věta
jest pro „svobodné myšlení“ masarykovoů vy
evědčením tak výrazným, že se dělají chvá
stavým poblavárům z toho mžitky před očima.
Tohle vysvědčení dokazuje, že soudného, samo
statně myslícího realista nutno bledati se uvíč
kou v ruce. Zpracování lidí na nemyalící loutky
obstarával horlivě sám Masaryk a jeho tělesná
etráž. Jakmile se totiž zvláště z tábora rea
listů samých ozval volnější projev, samostatný
úsudek o práci Masarykově, hned „Čas“ sbíral
byrokratické zbraně proti smělcům a snažil 6e
utloakati takové volné myslitele překrucová
ním, osobními výpady a podobně. Machar pak
bujaře šlehal husarským bičem do pokrokář
ských odpůrch modlářetví zároveň.

Věru jest charakteristické, jak dlouho to
trvalo, než aspoň ti volněji myslicí pokrokáři
se probrali ze svóho ležórního omámení a než
přikolbali za — tiskem katolickým. Patrno,
jak fanatismus zaslepuje zdravou soudnost,
Vždyť přece katolický tisk již dávno nezvrat
nými doklady zcela věcně dokazoval malou
původnost a nesnesitelné pozóretví Masarykovy
družiny. Panstvo však viděti nechtělo, A když
ohbytrý Masaryk pozoroval, že již již jeho děti
začínají se probouzeti, vědy sahájíl nějakoo
s velikým babnem hřmotnou „protiklerikální“
výpravu, aby se odvrátila pozornost od jeho
slabin. Ale takové manévry trvale pomoci ne
mohly. Mosilo se konečně dostaviti probuzení,
které bylo mezi „spátečníky“ již dávno. Nyní
píší zklamaní pokrokáři své úsudky volně dle
katolického tisku.:

Žáložna v Hradci Králové

úrokuje vklady 4"/, až 4'/,“/, dle výpovědí.

Veškeré půjčky za nejvýhodnějších podmínek.

Věda a umění.
Česká zahradnicko-ovocmická vý

stava 1910 v Praze od 3. zářído 10.řijna.
Teřto týden počalo se pracovati 8 úpravou výsta
viště. Výkonný výbor upozorňuje pány vystavovatele
s oboru průmyslového, še přihlášky končí dnem
15. července; po tóto lhůtě nelze zaručiti vřadění
opozděných přiblášek do výstavního průvodce,
který vyjde v 50.000 exemplářích. Že výstava budí
nejen u nás, ale i v cizině veliký zájem, jsou tobo
důkasem sympatické články francouzských listů o
naší výstavě a mnoho různých dotazů « ciriny,
s Anglie, Belgie, Francie atd. docházejících

Pani B. Rácová, nakladatelkána Král.
Vinohradech, vydala ve prospěch Ústřední Matice
Školské nově uspořádaný, všeobecné oblibě se
těšící: Školníatlas Rácův s Baslovým zeměpisem
a Brožovým plánem král. hlav. města Praby. Ob
jednávky příjímá nakladatelka, knihkupectví 1
kancelář Ústřední Matice Školské.

CIvilisace a lidové umění. Lid pře
stává samoststně tvořiti, I zapadlé vesnici plnou
hrsti se rozdává talmové zlato umění nejrůznějšího.
I poetické Slovácko jest již silně zachváceno.
Pražský „Kurýr“ píše 20. června: „Tři nerosdílné
družky: hudba, zpěv, tanec jsou vzácné karakte
ristické národopisné skvosty Slovácka, jež rašily
na bojném kmeni ducha národního, jež saály nové
krůpěje poesie i hudby s nevyčerpatelné studnice
lidové individuality a síly kmenové. Kam se po
děly ty prameny dnes? Jak tanec, takpíseň, tak
hudbu neposnáráme, vše ae odcisilo. Staré rody
hudců vymřelya stěží dnes svedeme starosvětskou
budbu. Pamatuji se, že před lety ve Velké museli
se sobnati s několika vesnic, i « Uherských Vr

borců přišelna pomoc Rovyčermatelný hudec Babica. Čymbalistu ani gajdoše vůbec nikde nenaj

deme. A není-li průvodcůpísně, zanikme | píseň,

protože se dnes již při tanci nezpívá. Jiedynějvážný, rázovitý tanec učinil místo vášnivéma, €
vokému reji obvyklých všedních muzik. A jak
jedus ozdoba « této trojice vypadne, shroutí se
celek v trosky. A co se zbuduje me těchto tro
skách? Moderní Babylon. Nebude to dlouho trvat
a budeme psátislováckým budcům nekrolog. Řekne
se to tak krátce,8 co s tím ztrácíme, to může
vycítiti ten, kdo poslouchal horňáckou hudbu. Hudci
byli podstatnou součástkou lidového života. Oni
byli všude a pří všem, oni byli duší každé vose
losti, kolem nich se vše točilo a vířilo, plesalo a
zpívalo, rejdilo a jásalo. Ztrácíme nejdrabocen
nější etatky lidového umění a 8 bolestí pohlížíme
na azvrhlost a zkaženost, která se již vtírá do
mnohých vesnic našich. Voláme k přátelům Slo
vácka, ku pracovníkům na poli lidové osvěty: Ne
dejte zvadnouti květům lidové poesie. Starejte se

o zachování,obrozajte kašte, učte. Studujte, dávejte lidu, coš je lidové, co s něhopošlo, co jebo
jest a co měl“ — A tak jdeme při pokroku
kultury pomalu — dolů. Nač vlívat vřelý cit do
stran, do flétoy, do boboje? Flašine. to zastane
tak snadno, že Bo ani v notičco nezmýlí. Klikou
může točit chlapík, který se nehodil za čeledína.
Proč jen skládat nové písně a vdechnouti do oich
individaelní cítění ? Z Prahy jsou rozevýláoy spousty
legračních odrhovaček, které zmámí a uspí lidový
talent. Kde je všeho dost, tam se nepracuje. Cisí
věc více láká než vlastní výtvor 8 poskytne-li
se prostým lidem bujná legrace, pak lehce Be

v nich zdusí tušba po vátoějším umění. Odrhovačky, které v Čechách před rokem jiš upadly
v zapomenutí, zpívají jsko stkvostnoa novinku

olátí a čeští dělafci v Mor. Ostravě, Vítkovicích,
novicích a i — na Slovenska. Každý svým ja

sykem. Proč se starati o národní vyšívání, o ele
gantní úpravu svěrásných krojů? Z Paříže do
Prahy zanášejí se nestvárné módy, které se rychle
šíří i do moravských vesnic s putují dále přes
Beskydy k jinému lidu slovenskému. Továrna do
dává různé ozdůbky laciněji než lidový umělec,
živící se ruční prací. A tak v lidu slovanském
nastupuje místo pestrého, jásavého tvoření fádní,
šedá kablona kosmopolitická. Bere se s plné tabule
všecko,co 8e race namane. Kleftovní umělci mají
hody, protože vychovali lid k netečnosti; prosté
duše přestali si svého talentu vášiti.

Každému, cež jeho jest. Křížkovaký
byl sakladatolem a nikoli jen spoluzakladatelem
národní badby české na podkladě písně lidové.
V nejrůznějších variacích se tvrdí, še Smetana
nešel za Křžkovským, ale vedle něho. Užívá se
různých slohových floskulí, aby pokad možno bylo
sastřeno skutečné prvenství průkopnictví katolic
kého kněze. Pravda však ee nedá začmárati žád
nou slohovou klikatinou. Kříškovský počal národně
skládat jič za bohosloveckých studií. Na tu cestu
je) uvedl Sušil. Bohoslovecká studia skladatel skon
čil r. 1860. Proslulá „Utonulá“ byla zpívána v
Brně již r. 1849. Téhož roku proveden „Odpadlý
od ardca“ a „Dar za lásku“. Ze soadobých skle
datelů moravských nenásledoval ženiálního Kříž
kovského žádný, takče náš komponista plal proti
proudu. Smelanase vyjádřil: „Teprve, kdyš jsem
slyšel skladby Křížkovského, poznal jsem, co jest
česká budba.“ Ten výrok mluví jasně, af už jest
smysl jeho překrucován jakkoliv. Zato Smetano
polky s r. 1855 nelse pokládati sa zvláštní nábě
k národní hudbě. Hostinský pak ve své brožuře
„Hudbuv Čechách“praví:„Smetanapředstavilse
svými symfonickými básněmi (1856—1861) se vší
rozhodností jakožto příslušník kruhu výmarského,
avšak nepřenášel ještě národní zbarvení, které
ukazovalo se již v jeho skladbách klavírních, na
pole orchestrální. Hodby vokální dotud byl dosti
vzdálen; první jeho skladba pro zpěv jest sbor
Tři Jezdci“ pod dojmem mužských čtverozpěvů

Křižkovskéto, pro pražský „Hlahol“ psaný(1862),
po němž pak následovalo několik dalších, — ja
kožto první vlastně znamení nových proudů, do

Švédska.“
Tedy Hostinský sám vepřičítá polkám Sme

tanovým důležitosti. Prvním nádherným a velikým
dílem národuím jest u Smetany „Prodaná nevě
sta," která byla složena r. 1864—1865. Smetana
sám ostatně nepsal: „Pokusil jsem se, podaří-li
se mi Jobčí sloh, ve kterém jsem dosud nepraco
val. Též jsem hleděl všude ve všech číslech sa
chovati národní ráz hudby.“ Zkrátka Kříškovský
sačal s radikálaí reformou již před rokem 1849,
Smetana teprve r. 1862. Kdyby byl býval kně
sem Smetans a Kříškovaký laikem, nikdo by
nyní neupíral Křížkovskému prvenství. Všdyť me
sera čtrnácti let mlaví přece až příliš sřetelně.
Docela by při každé příležitosti kraby nekato
lické poukazovali na „Smetanova učitele.“ Ovšem
Smetanovým obrovským zásluhám, jeho široké ví
tězné tvorbě neuškodí nic faktom, še radikálně
sačal Křížkovský prrní. Leč — každému, což
Jeho jest!

Kulturní jiskry.
„Zrovna“ jako Masaryk. Při řečiMa

sarykově o rozvížitelnosti katol. manželství nejvíce
prý Ueakaly přítomné ženy. — Patrně nevědí, či
snad už zapomněly výrok, jejš svého Času pronesl

universitní professor Dr. Benedikt: „Manželství
dotýká se nejen manželů, sýbrž společnosti celé.
Ale světský tákon o manželství, ať jest jakkoli
přísný, nebude nikdy vykonávatí absolutního vlívu
ne trvanlivost pouta manželského. Přísný zákon,
jemuž manželství je nerozlačným, prospívá více
šenám než mužům a chrání ženu, i když odkvetla.
Je to tudíž pošetilé od pokrokových šen, když
blousoí o „volné lásoe“, jako po sociální instituci.
Vo volném mangeiství bylo by více nešťastných
žen, než nyní pod přísným katolickým právem
manželským I“ — Připomíváme, že Dr. Benedikt
je žid. —Bře

Ronmary staročeského léčení. Pro
navrácení duchu straceného. R.

skraple neb dracbmu, neb kvinti, k toma Tinctu
ram Tartarisstam zmíchej a 30 kapek každé ráno
a veš.r na kousek cukru vlej a aněr. Kdyby pak
čuch od nátary neměl, tak není žádným líkem
k spomožení.P.e. — Píby a slunečné opá
lení z obličeje takto zašoneš: Vezmi kousek
medu a namaž 8e ním mezi obličejem na noo, to
nech do rána, a ráno Be umej studenou vodou,
všechno se ztratí; teplou ale vodou by nepustilo.
—Pro spavilost obličeje a bělost R
Hořké mandle vlož do horké vody a olap, pak
stlač dobře v hmošdíři, vlož do hrnéčka a zvař,
a když to zas vystydne, dej do toho voňavé vo
dičky ex gr. Melissi Spiritam Aguam rossram a
podobně, nic však mastaého do toho nesmí přijíti,
a když jsi vo ráno jiš umyl, tehdy vezmi tohoto

drobet na raku a rozetřeným se pomat neb umejzase mezi oblíčejem a tak spanilé bílé tvářnosti
budeš. K tomu mýdlo kumývání takto preparý
rovati mustů: Vetmi čistě bílé mýdlo, neb třeba
ordinární a zkrájej je na tenoučké kousky, vlož
do čisté nádoby, nalej na ně sladké smetany a
zvař to, potom přidej do- tobo růžové vody, me
lissen-goist a hřebíčkového oleje, to smíchej spolu
a vlej do čisté nádoby a nech vystydnout a
uschnout. Takové mýdlo nic neštípe a všechny
lišeje, píby a chlapy s rakou shání. Do toho mýdla
také dávají tlačené hořké mandle a rosličné vo
Ďavé oleje. Někteří pro běloat tváře na Doc se
umývají pudrem i také pšeničným halšpanem neb
otrnbama ruce myjou oa moci ráno. — Mast

lěkyterne ne rána nseknutou Vezmičtvrtlibry terpetýna celého a vloš do měj 4 šloutky
s vajec slepičích, smíchoj spolu dobře, přikládej
na ránu; kdyby pak tuze táhla, že bys vydržeti
nemohl, tedy přidej víc žloutek. Ta mast tak dobře
hojí, še kdyby alé maso již narostlé bylo, všechno
odpadne a sa tři doi sa flastru takové zůstane.
Probatumest — Proti simmici lék. Vezmi
od devíti stroužků česneku dovět vršků, od ka
ždého jeden, 9 vršků peluně a © vráků palčivých
kopřiv, usekej drobně, přidej drobet soli a půl
lžíce medu, smíchej spolu a rozděl na tři díly a
měj přichystané; kdyby zimnice přijít měle, jeden
díl vědy užívej. — Trank pro dušnost
v prsech. Vezmi psí vínozešlaté vrby,co roste
ned vodoa, kde k němu elepice nedojdou, a ča
kanku, skrájej to spolu, od sebe ale, přidej k tomu
kaviss a betoniku, od kašdého hrstku, vař to
v 11/, plntě vody pod pokličkou zamažané tak
dlouho, 00 by se půl žejdlíka vyvařilo, to užívej
teplé ráno a na nco, vše dušnost odstoupí.

n
Oceňujíce význam stálého styku se uvojí

klientelou, používáme ochoty tohoto listu k ave
řejňování občasných správ avých a pokynů,- Vypro
šajeme si pro ně laskavou pozornost P. T. obe
cenatva, stojíme povědy oobotně k službám v každé
peněžní zálešitosti a vyřídíme veškeré dotazy co
nejochotněji. — Vklady úrokujeme 40/, ode dne
vložení do dne vybrání a za vkladní kofáky nečí
táme svým vkladatelům žádného poplatku. Vklady
z jiných ústavů převedeme bas stráty úroků a bez
výloh. — Půjčky poskytujeme na hypotéky na
úrok 4*/,9/, s úmorem libovolným, ne zástavu
cenných papírů na úrok 5',. Eskomptujeme ob
chodní směnky ze příznivých podmínek bez pro
vise. — Schůse ředitelstva konejí se týdně, zpra
vidla v ponděli. — Úřední bodiny od 9 do 12
dopol. a od 2 do 4 odpoledne. V neděli a vo
svátek se nedřaduje.

Hospodářská hlídka.
Zemědělská rada. Po poradách země

dělskérady bylavá M. t. m.ve Vídniko
náns schůze zemědělského odboru. Prvním před
mětem byly návrhy výboru o zemědělských do
dávkách pro vojsko. Zástapce ministerstva orby
poukázal na to, že účastenství rolaictva na vojen
ských dodávkách stoupá, neboť podle správ voli
telství armádních sborů bylo v roce 1908—9 do
dáno okrouhle3 milionyg obilív ceně90 mil
lonů K, načemžrolníci jsousáčastaění 1:37 mil.
a v ceně 14'8 mil. korun, obchodníci 1:36 mil. g



v ceně 152 mil K kdežto v roce 1900—10 bylo
účastenství rolnictva silnější než obchodníků, ne

"boť rolníci d-dali 970.528 g v cené 126 mil. K.
obchodníci 882.971 g v cené 112 mil. K. Hrabě
Sobnboru vyslovil ministeratvu orby rovněž díky
a podel návrh, který byl jedosmysině schrálen.
Zpráva o organisaci zožitkování dobytka podal od
borový přednosta dr. Ertl. Myšlenka celé akce
spočívá v tom, že podporují se výroba píce a pro
dukce dobytka, žír dobytka u melých rolalků a
že činí se opatření proti depekoraci za nedostatika
plee. Co se týče ústřednypro zužitkování dobytka,
nemá provozovati ubchody, výbrš býti poradaím
orgánem ministerstva orby, který se zabývá orga
nisací lepšíbo zužitkování jatečného dobytka, ja
koš i dobytka užitkového a chovaého v jednotli
vých zemích podle jejich uvéráznosti. Jest úmysl
zavésti zpravodajskou a Informační službu, jakož
i pořádat specielní kursy faokcionářů pro zalít
kování dobytka. Hr. Schóoboro uvítal zákos s u
epokojením, pidotkl však, še prováděcí nařísení
uedošlo stejně příznivého přijetí zejména v Če
chách. Zasahování úatředoy pro zužitkování dobyt
ka do společeustevních orgavisací zemských půBo
bilo by rozladění. Projevil přání, sby akce, za
bájená v záležitosti organisace sužitkování do
bytka v Čechách, sledovala také volbu důvěrníků
prostřednictvím obou odborů zeměd. rady s podal
příslušné návrhy.

Tuberkulesa u debytka a u lidí. Po
snámém objevu Kochově, který zjistil, že bacily
tuberkulosní jsou u novězího dobytka podstatně
jiné, než u člověka, dala vláda německá provádět
zkoušky, do jaké míry se asi přenáší taberkulosa
8 dobytka na lidi. Bylo v+šetřováno celkem 113

řípadů dobytčí tuberkalosy. Mléko od tohoto tu
Perkulosního dobytka pilo celkem 628 lidí, s če
bož 284 dětí — a sice po delší dobu. V 69 pak
případech, jež pozorovány, konstatováno, že 209
dospělých a 162 dětí pilo delší dobu nejen sva
řené, ale také syrové mléko od taberkulosních
krav. Ale pouze ve dvou případech a Sice udětí
ukázala 50 nákaza perlovkou. Oběma dětem vyho
dily se na šlázách a na spodní čelisti boule. O
statně však zůstaly zdravý a po půl třetím, resp.
po půl druhém roce vypadaly velmi dobře. U o
statních, kteří pili mléko od krav tuberkolosních,
neobjevila se vůbec žádoá porucha zdraví. Tak
na příklad třináctiměstění dítě, které bylo krmeno
jen mlékem od tuberkulosní krávy a to jak va
řeným, tak i syrovým, zůstalo neobyčejně zdrávo.
Konstatováno tedy, že nákaza od dobytka je ve
lice řídká a dr. Mů'lera, který shrnoval výsledky
tohoto šetření, naanal výslovně, Ze jediný soucho
tinář člověk je pro zdraví těch, a nimiž se stýká,
nebezpečnější, než stáda tuberkulosního dobytka.

Nejlepší seme sllidíme, kdyžtraviny
rozkvétají, nikoliv odkvétají, a sice z rána sa to
lik pokosl, kolik do večers za pohody lze upra
covati tak, aby se vočer vše do kopek dostalo.
Kopky akládejme hodně vysoké, ale úské, aby
ani rosa příliš nezvihčila seno složené. Je-li ne
pohoda, uložme zavadlou a trochu proschlou trávu
do ostrv. Získkémetak i za nepohody seno dobré
jakoati.

Boj se memsadí na místě nevhodném,
kdyš dáme tam houbu karbolkou navihčenou. Chce
me-li roj odněkud vypuditi, dejmetam karbolkon
pavihčenou houbu. S výšky roj sešeneme, kdyš
na tyči připevněnouhabkou, navihčenou karbolkou,
do roje ge píchne. :

Zaštipování okurek, dynía melounů
za 4.—6. listem se doporučaje. 0 pak na
sezují bojně plodů.

Řesáním růše mnozí|zbavují se hojných
květů, neboť růže silně sřezané sice hojně lupení
nasadí a vyženoui pruty četně, ale květu mívají
na méle. Dalekolépe pochodí, kdož vyřeže jenom
větvice slabé, namrzlé, poškozené a chorobné,
kdežto zdravé, silné pruty zkrátí jenom o několik
oček. Silnější řez k vůli zmlazení stačí jednou
sa tři lóta.

Rány ma debytka ze rychle hojí, kdy
je vlažnou vodou čistou vymyjeme, vatou vysu

sušíme a pak důkladně saypeme práškem tannoformovým. Ná ráně se utvoří strup, pod nímž ge
bez hnisání rána zacelí. Tento způsob léčení má

hodu nemalou, že léčivo tannoformové nezapá
tudíž netrpí tím jakost mléka. Také proti

průjmu se tannoform u zvířat dobře osvědčuje.
Dáme-li telatům hned po otelení něco málo tan
noformu ve třech dávkách vlažným odvarem heř
mánka rozpuštěného, předejde se úplavici. Star
ším zvířatům dává se denně o něco více tanno
formu rovněž ve třech dávkách heřmánku.

Jakákoli drůbeš nejménětýden před
sabitím má se výbradnějen zrním kraiti, aby la
hodnost masa její se zvýšila.

Lacine desinfikují se příb , kdyš
"na kamnech spálíme trochu cukru.Vyrhuje 00
kyselina mraveně/,která ničí zárodisychoroboplodné.
V ložnici nemocných se spalování cukru velice
osvědčilo.

Nádoby a předměty měděné, cínové,
mosanné uvůjpůvodnílesk, valů se
cikorií, které se užívá sa přísada do kávy. Ciko
rle navihčí se vodoa, hadříkem ma předměť na
„nese a tře, potom omyje čistou vodou aosuží ha

dříkem. Také stříbrné řetísky nabudou svého lesku.
Hrst cikorie dá se do vody, aby povstala hustá
kaše, vo které se řetízky rukama trou a potom
čistoa vodou opláchmou.

Školský obzor.
+ Cyrilia Maršíková. V Horažďovicích

zemřela dne 18. t. m. představená kon
gregace Školských Sester d. N. D., velebná matka
M. Oyrilla Maršíková ve věku 65 let, která po
celá 23 léta správu kongregace vedla. Za ní při
bylo kongregaci maoho nových fliálek a vzrostl
počet řeholních sester téměř na 700 osob; právě
letos na jaře povolány mestry i do Ameriky, do
Spojených Států k řízení Hesounova sirotlince ve
Fantonu u 8t. Lonis. Dočkala se téš svatořečení
sakladatele kongregace D. N. D av. Petra Forer
ského v r. 1897 a definitivního potvrsení pravi
del kongregace v r. 1903. Vyzpamenána byla kří
žem „pro ecclesia et pontifice“ a zlatým záslaž
ným kříšem s korunou. Od r. 1907 churavěla, aš
konečně jsouc několikráte av. svátostmi posilněna
a zůstavujíc příklad trpělivosti a odevzdanosti do
vůl: Boží, v Pánu zesnola. Zesnulá generální před
stavená Cyrilla působile také dlouhá lótav Hradci
Králové jako učitelka a pak Fidící na obecné dívčí
Škole. Zislužná její činnost oa zdejší škole stejně
jako činnost loni zesanlé ot. sestry Pankrácie cho
vána je u žeček ve vděčné paměti. Pobřeb konal
Be v pondělí dne 20. t. m. dopoledne. © R. i. p.

Při měšť škole eblapecké v Hoři
efela bude zřízen počátkem školního roku (1910
11 jednoroční učebný kars (IV. ročaík) Kurs
tento podá zaokrouhlené vzdělání pro život prak
tický, má připraviti ku přijetí do c.k. učitelských
ústavů, obchodaích akademil, středních hospodář
ských a lesnických škol, c. k. vyšších průmyslo
vých a c. k. odborných škol. Absolventům kursu
mají býti zabezpečsna práva, která nyní náležejí
jen absolventům nižších atředních škol. D3 kursu
mohou býti přijati všichni žáci, kteří s prospě
chem absolvovali 3 třídu měšťsnské školy. Ne
analost francouzštiny není překážkou přijetí. Žáci,
kteří nemají vysvědčení s třetí třídy měšťanské
Školy, musí dokázati přijímací zkouškou (taxa 12
koran), še mají týš rozsah vědomostí. Roční školné
na kursu je 40 K. Přihlášky do kursu přijímá
Již běbem prázdnin a ve dnech zápian (6., 7. a
B. t. £.) ředitelství měšťanské oblapecké Školy,
kteréž také sodpoví ochotně všecky dotazy.

De kelleje Armešta = Pardubice
v Praze přijme se pro školaí rok 1910/11 asi
50 katolických studajících českých vysokých škol
pražských oa byt 8 celým zaopetřením (mimo
prádlo) sa průměrný měsíční poplatek 60 ko
run. Žádosti,k nimě třeba přiložiti: a) křestní
list, b) vysvědčení o majetkových poměrech, ©)
vysvědčení o posledních studiích, d) vysvědčení
lékařské, e) doporučení některého kněze: buďteš
zaslány (s pošt. známkou na odpověď) podepsané
správě kolleje nejdéle do 31. srpna 1910. Bližší
ochotně sdělí neb prospekt na požádání sašle
Správa koleje Arnošta z Pardubic v Praze II.,
čp. 144, Vorňilaká ulice. 1 n.

Učitelské konferemce na Horavě.
K okresním konferencím školním pro Moravu, ns
nichž jednati se má téř ozachování památek nejen
bistorických s uměleckých, ale ilidových, vyslalo
k rozhovorům c. k. ministerstvo architekta B. Dvo
řáka s Pardubic. Konference započaly dne 23.
června v Prostějově za předsednictví velezaslou
žilébo c. k. školníbo inspektora p. Fr. Červinky.
Kromě toho bude jednáno též o umělecké výchově
mládeže. Škoda, že pro neurovnané poměry zemské
není možno u nás našemu učitelstva podobné kon
ference nepořádati,

Sociální besídka.
Obavnícký kurs v Praze. Při techno

logickém průmyslovém masen (ústavu pro své
lebování živností) obchodní a živnostenské ko
mory v Praze konati se bude od 11. července
až 6. orpna obuvnický kurs, na němě bude vy
učováno: anatomii nohy, braní míry, střiby
obuvaí, krájení vzorů, zbožíznalství a účetní
otví živnost. Kars přístapný jest mistrům i
pomocolkům. Školné obnáší 40 K, které nema
jetným se promine. Veškeré pomůcky obdrší
poslachači zderma. Nemajetní mohou 8u uchá
seti o podpory u městských rad, okr. výborů,
obchodních a šivnostenských komor. Bližší in
formace sdělí ústav ku zvelebování živností.
Přihlášky dějí se u řiditelství ústava v Praze,

Parkyňova ul. č. 6. listy„Př aěnými kteréřádně vyplněné třeba dáti sl stvrditi přísluš
ným společenstvem. Přihlašné listy zašlou 6e
na požádání zdarme. Přihlášky do kursu a žá
dosti za osvobození přijímá musenm nejdéle
do Ď. červencet. r.

Ce jsou čeští sociální demokraté
To naznačil jasně sekretář bornické „Unie“
Brda, který prohlásil na schůzi, ve které jed
náno bylo o forma organisační: „My nejsme
ládní Čechové, my jsme Rakušané“

Rudi —proti všemu kapitalismu.
Zatím však v Praze jest majestátní palác pro
nadsoudruhy. V Hradci Král. si nedávno soc.
demokraté koupici velký hostinec „Na střelnici“
e rozsáblon zahradou, dále soudruzi z okres.
nemoceneké pokladny pěkný dům. V tom domě
ovšem usídlí se p. Byrůček ae svými adjutanty.
Svého časn řídil nemoc. pokladnu jediný člověk,
does už jsou tam čtyři soudruzi. A nemooní
dělníci, kteří se chtěj nechtěj na takové koupě
bodně naplatill, ještě užijí do sytosti velikého
komanda, Jen, dělníku, hodoě plat! — Ale
tekhle už ta Marrova revoluce rozbodně nena
stane, třebaže ji mají aondruzi pořád ve svém
katechisma. Spíš ae zcela hladce převede ma
jetek měšťáků v držení sociál. demokracie a
ofictři soc. demokratičtí badon komandovati
všecko bez jediného výstřelu, ber kapky krve.
Kdyby jen tak často radí držitelé kapitálo
nenaříkali na svou bída!

Budí komedilanti. „Arbeiterzeitang“,
hluvní orgán rakouských soc. demokratů, 0
zoámil dne 22 května na straně 12.,že „stávka
soustražníků a fy. Hoffmann a Czerny ve Vídni
dosud trvá. Spola varujeme soustražníky, uby
nepřijímali práce a této firmy.“ Ale v támže
čísle na etr. 23. přináší „Arbeiterzeitang“ in
serát od téže firmy Hoffmann a Czerny, jimž
tato bledá pět eoustrožníků solidních a pokoj
ných. Tedy na jedné straně varuje před pří
jetím práce a na drahé verbuje stávkokaze.
Tak si dělají pohlaváři ze soudruhů blázny.
Ovšem napěchují ei takto kapsy.

Taková dvojí redaktorsko-administrační
starost o dělnictvo projevuje se až příliš často
— docela i v rudých listech českých. Sociál.
demokraté jsou přitom velice chytří. „Právo
lidu“ na př. často oznamovalo před rabrikoa
insertní, že redakce za inserty zodpovědnost
nebere. A což soc. dem. administrace? Ta už
jest tolik nenvědomělá, že ei nepřečte nic o
stávkách, že naprosto neví, co její redakce
zakazuje? Každý dělník má věděti, kde se nemá
práce přijímati, ale spolupracovníci štébního
orgánn dostávají dispens. Kšeft je kšeft!
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Českoslovanská záložna VDraze
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KONCESSOVANÁ

INFORMAČNÍ KAHCELÁŘ

EL BNEA, KRDEC KRÍLOÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

"5 I SOUKROMÉ, DŮVĚRNÉ, ::PŮJČKY
NA HYPOTÉKY 1 ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ.

Učedníka
na klempířství

z řádné rodiny přijme

Ant. Fišer,
klempíř v Eradoi Král——,,,,,,

mýt

FOTOGRAFIE
PYTYTTYTO ""y

ojlopší při cenách nojpříznivějšíchdodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

JA F. LANGHANS
mm Hradec Králové, Adalbertinum.mm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců. —
Skupiny svatebčanů.
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ŠJan Horák, *
š soukenníkv Rychnově nad Kněžnou x

" zasílá na požádání vždy -4

$ dle roční ná | kellekclnejnovějších druhů pravých
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo- čzemských.
Četné mxmámí zvláště z kruhů velo

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- ý

MX
X eluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třicetiletého působení.Učiňte, prosím, nerv objednávku na

Welejemnélátky na taláry.
Též na oplálky bez zvýšení cen!

XGODGODX G8BX 0DXGSBX

Nejdůstojnější Bisku konsistorium
+ rade, Králové onářlo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše av.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25litrůvýde:Lissánská,uherskáarakouská
vínaza 1 litrpo 80, 68, 72,80,90 hal. a

výše franko na každou stanici.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádle praporů.příkrovů.| koberců a

ovového námáčiní ve výrobnách |nejstaršíhozávodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 80.

ob Kisíce uznávacích referenci a ODO
ráskové penaíky, rospočty, vzory a vé zk výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

W

"Kněžské kolárky a náprsenky!

Klatoveképrádlo— PánskénNorinkykrarat — Deštníky— Kapes
niky — Dámské pasy. — Kožené zboží

— Modní hřebenové Boupravy a jehliceJI do účesůtarbanovýcha pod. zbožína
bízf modní a galanterní závod

Fejel + Byčiště
Hradec Králeré, Diradelníulice. —

Kupteal tentosple:

Píše Jiří Sahula, Cena 8 K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Gráfova kostka
velojemná

za 6 haléřů
zůstane i ne dále vroholem

dokonalosti.
Ve vlastním zájmu žádejte původní krabičky

Gráéfovakostkanjemná“za 5 hal.
předěí daleko každou napodobeninu, o čemž
jediný pokus přesvědětí

R. STEYSPAL,ARTS:PRAHAVI- 917.

Prrmí český katolický zárod re Vidal,

František Řuber
,

korouhví (balda

, chýuů), nebes a

spolkových prapo

vovénádoby, křížeatd.
0Vídeň,

© VI o,Kaise
straeso 5., vedle La

saritakého chrámu
Páně.

Na ukáskusasilá
se vše franco.

mmmKuptesl za K 1-70důkladnýopis zm
»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci. Králoré

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
i (protokolovaná Arma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) [f.
M Oni PU. Helkndly, faráře vo Týpraztislnn)
3 doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva [i
i svůj osvědčený a Často vyznamenaný u

: výrobní závod Ý
Fvšech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní. t
ÍCenníky,vzorkyi rouchahotovámaukázkuJŘ)

Bemapožádání franko zašlou. i.

duchovenstvu s
slnvným patronátním

úřadům dovolujeai depe
reětti veškeré kostelní nádoby a

a fo: monstrance,akácibáře, nádob!Z oaEZce,

mim:vyhovují'Btlrép Pizsta
mátyopr „eptrodní kate aH nebo proti do

vyměňuje. Hotové

; časů nramkén. odšské
náramkůatd. =

oatkLa rády
Sloni let, mříbro«čralobovy kvorje ta nejryí oa

JAN STANĚK,pasiřaoloolenr
Praha L, ul. KarolinySvětlé,čis. 19.z.



Přední apoštol.
Způsobem nejvýš stkvělým dokázal Ježíš

svou moc tím, že přivedl k vítězství boj pro
stého rybáře proti náboženským, sociálním a
filo: ckým představám obrovské, vzdělané a
rafinovasé říše římské. Veliká vojska římská,
despotiemas císařů, chytrácké úskoky pohan
ských Slosofů, kruté pronásledování vyznavačů
Kristovýcb — to všecko okázalo 6e slabým
proti starému neučenému muži, který statečně
vysnával fakta, ješ na vlastní oči viděl.

A smad osv.Petr velice starostlivě stu
doval, jakými nejmistrnějšími slovy by spře
tinal pásmo lesklých frasí mašů učených? Ni
koliv. Konstatoval pravdu spůsobem nehleda
ným. Sám Kristas řekl spoštolům: „Když vás
budoo voditi do škol a k vladařům a k moo
ným, nepečujte, kteralt aneb co byste mluvili:
Dach svatý maučí vás v tutéž hodiau, 00 byste

v národech horlivě vyškolají řečníky, jak je
očí nejúčelnější ogitaci, mosíme vyznatí: V teb
dejší době, kdy ee učilo umění řečnickéma
daleko vío lidí než dnes, jen sám Bůb mohl
vypraviti 6 důvěrou ve sdárný výsledek apo
štoly e tak jednoduchým připomenutim. Také
sv. Petr před samou vysokcu radou hájil se
scela prostě a řekl, že více sluší poslouchati
Boha než lidí.

Při vší své apoštolské horlivostí byl pevně
přesvědčen, že madpřirozená pomoc Boží jest
vydatnější, seš pomocné rámě tisíců a Bež
největší bystrost. Dobrou školou byla apošto
lám veliká bouře na jezeře, kdy Hristus ©nej
kritičtějším okamřika přivodil náhle bouřlivé
živly ke klidu. Jindy šel Kristus k apoštolům
v oci po vodě jezerní. Ti se sděslli, domní
vali se ve své prosté mysli, že se to blíží ně
jaká příšera. „I promlavil k nim hned Ježíš,
řka: Buďte dobré mysli, ját jsem, nebojte se.
Odpověděr pak Petr, řekl: Pane, jei-li to ty,

ro mi, ať jdu k tobě po vodě. A on řekl:
Pojď. I sestoupil Petr s lodičky a Šel po vodě,
aby přišel k Ježíšovi. Vida věak vítr eilný, bál
se a počav tonouti, vskřiknulřka: Pane,zaohraň
mne. A ihned vztáhnav Ježíš rukou, uchopil
jej a řekl jemo: Malověrný, proč jsi pochy
boval? A jakmile vstoupili na lodičku, přestal

-vitr.“ Důvěra i při bouřlivém počasí nesla
Petra přes vloy. Pro nedůvěra počal tonouti.
Jakmile však znovu v něm důvěre oživena,
byl zachráněn Kristovou pravicí uprostřed
potměšilých vlo. Takové adálosti pevně se
vtiskly v myel předního z apoštolů.

Ani když ve etrašných mukách smíral na
kříži, nesoufal nad dílem svým. Jako kříž
Kristův byl jen počátkem mocnějšího vsestapu
svatých idel, tak po ukřižování předního apc
štola Ise spamenati ještě siludjší rozmach kře

-stanské myšlenky v říši římské. Barbarskou
krvelečností antiky zmočený náměstek Kristův
věděl, že obrovské dilo bude dokonáno v jeho
nástapcich.

A při pobleda na širý rosvoj CírkveBoží
bledli závistí nepřátelé Církve v prvních i ná
sledojicích stoletích. Pokod byla npomínka na
veliké skotky Petrovy v Římě velice živá, sty
děli se problašovati nectnou lež, že Petr ani
v Římě nebyl. Teprve po dloubých stoletích

. lidé, jimž ce bodí i násilné mrzačení vědy za
sbraň proti Církvi, roshlašovali do všech

úhlů světa, že prý biskupovéřímětíSP ostěnemohou býti nástapci toho, který v městě
moonýchCaesarů ani nepůsobil. Nepoctiví lháři
enažili ce přeškrtati zřejmá svědectví ssmých

přípřn žáků sv. apoštolů, odvážili se zneodnotiti nejpřesnější vědecké pravidla dějin
ného badání; v ucelené dějinné mogaice tesali
kopáčem, jen uby nejvýznamnější součástka
uceleného, harmonického obrazu byla rostří
skána. A tito fanatikové ještě se odvažovalí
říkati, že jejich blabolecí prýští ze zájmu o
pokrok a vědali ©

Dobře můžeme oceniti pravý cíl takých

krtků jednáním na opačném = Ti, kteří soani mnoho nerozčilovali nad nevědeckým 8
šroubovaným popíráním existence Krista Ježíše,

nakladatelekřesťanství, vyrazili jako podráž
děné divoké včely, kdyš, na základě přesněvě
deckých výzkamů a blavné na podkladě ca
mých slov Latherových se dokázalo, že zakla
datel protestantisma nebyl ani reformátorem,
ani ochráncem lidí utiskovaných, ani mažem
svobodomyslným. Zvedly se fanatické protesty,
ole ani jediný a těch podrášděných vájnivoů se
neodvášil vědeckou methodew dokasovati, še nejno
vější výskumy ošivotě Lufherově nespočívají na

. A tak nepřímo sažbi naši protivníci od
halili v nejodpornějším avětle pravoa pohnatka
a účel svého „osvíceného pončování.“
-© To raději nepřátelé Církve Petrovy hor

livě pátrají, kdy se provinil něčím některý
nástapce Petrův — za dlouhou dobu devate
nácti století! Zase vane vítr silný ; zdá se ně
kterým, že nástapoe Petrův k po vlnobití,
které ho pohřbí. Ale Kristus znova a znovu

pod raka pomocnou, volsje ke kolísajícímatolíkům: Malověrní,proč jate pochybovali?
— A tak přední z apoštolů vládne ve ových
nástapcích dále a zvítěsí nad veškerou slobou.

Péče o dítě.
(14, U příležitosti svého BOletého jubilea

projevil mocnář přání, aby místo nákledoýoh
slavností sakládaly se lidamiloé ústavy a pří té

Hležitosti vysloveno heslo: „Vše pro dítě“.
Ye emyslu tobo ustavila se v Čechách zemské
komise, jejímž účelem je, počovatio děti osiřelé,
opuštěné, zanedbané, tělésně | duševně abnor
mální a podporovati orgány, jež mají počovatí
o chadou mládež, jako jsou: okresní výbory,
obce, soady, std. Zemská komise tato míní
rozšířití svou působnost i v tom směru, že
mají býti zalofeny komise okresní a tak veškerá
péče o mládež zcentralisována.

Jsou si zajisté povolané kruhy toho vě
domy, kam se svou mládeží spějeme; mají
v rakou soodní statistika a ani dozorčí školní
úřady nemohou zamičeti ty sjovy, jež způsobem
povážlivým víc a více v popředí vystapojí. Na
skytá se však otáska: Není již poněkad pozdě?
Nemělo se začíti už dřív? A když již staví se
hráze proti přívalům, nemělo by se pomýšleti
také na ucpání pramenů? Bylo by to zajisté
onazší i účelnější. Nechá si hospodář vymleti
břeh a pak teprve zaváší či pečuje o to, aby

již trhliny OTToporněny u ukořeněny? Nechározamný člověk choroba svou vyspětí v těškou
nemoc, nebo hledá v čas pomoci lékařské? Vlády
evropské nemohoa noviděti, že tisk, v jisté míře
i umění, šivot rodinný i společenský nese se
směrem, jeně nemůte sloužiti k povznesení a
posílení autority, mravnosti a epolečenského

mohou zapověděti, co rodiny kazí. Vlády ne
mobou neviděti, še i mnozí z těch, kdo maj
mládež nábošenský wravně vésti, působí ve
eměra opačném a přec vlády ty nencpávají

pramenů, nýbrž staví hráze a volají na pomockněze, jehož výstražného hlasu nebylo dříve
dbáno; vlády neužívají své moci tam, kde by
jim nikdo v cestů stavěti se nemohl, a kdyby
se postavil, kde by mohly provésti snadnó
cestou administrativní to, čemu na jiném poli

vůli totiž.
Máme pomoci. Kněz bude zacedati jako

virilista v komisl a nejednal by v duchu té
církve, jíš slouší, kdyby se tomu volání vy
býbal a si myslil: Když wne odevšad vylača
Jete s mne nikde potřebovat nemůžete, pra

budu považovati za svou povinnost, co budu
moci. Máme k mnohým našim lidomilným skat
kům nedůvěru, ježto jeme ae přesvědčili, že
se krásné jdey a ods kopírojí, ale v životě
praktickém neprovádějí, čili že pro samé ná
rodnostní třenice, politické a strannické boje
nemáme kdy těm nejkrásnějším zjevům na
oli ušlechtilých snah věpovatí pozornost ta,

Jakou saslabují. Neschází nám na horlivostí;
dojde-li provolání čili vyzvání, dostaví 6e pra
covníků dost, svolí se činovníci; nenajde-li 00

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

však muž, klerý věci rozumí a sa všecky, kdož
hledají titaly a ne práci, pracuje, věc podři
moje, až to usne.

Co jest s okresních a obecních eirotělch
rad, jež vešly aneb měly vejíti v život před
třemi lety? Zoáme sirotčí radu, která za ta
tři lóta nekonala ani jednu schůzi a takových
jest jistě více. Mezi kněžími našli by se lidé,
kteří by měli choť i achoprost v takové ko
misi pracovatí; ale stojí-li ta sám oprotí lidem
t zv. pokrokovým, má race svázány 8 nej
moudřejší jeho návrhy budou jako zpátečnické
zamítnuty. Až na toto pole zaneseno stranaické
záští a proto jsou také výsledky tobo, 8 my
národem — co do skutků lidamilných — věra
málo pokrokovým. AC však tomu jiš jakkoliv,
kněží jako pastýři nesmrtelných daší masejí
si všímati dětí, jež jsou budoucím pokolením,
budoucím křesťanským lidem a ta dětí jak
tělesně tak daševoě abnormálních, ať zločin
vých, ať spastlých, zanedbaných, osiřelých. A
když nás vláda i země do vkresních komisí
volá, a když tyto badono naši soačinnoststáti,
budeme masit ve zvýšené míře všímati si mlá
deše, jež mimořádným způsobem lidské pomoci

této poukáři ještě na rozličné zjevy v životě
dětakém, kde pro takové zjevy pomoci 56 do
volávati, resp. jakých návrbů v místních škol
ních: radách a zastapitelstvech činiti dlažno.

©Dnes nepatří již k zjevům řidkým mládož
slošinná; v tom případě podléhá dítě do 12
let domácí kázni a místaf školní rada nekonala
by svou povinnost, kdyby takové dítě této kázoi
nepodrobila t. j. tělesně nepotrestala buď v sou
hlase s otoem, anebo nestojí-li on za nic, proti
jeho vůli Po 12. ruce mládež náleží soudu,
jenž zločin trestá jako přečin, může však vy
aloviti ve svém rozsadku přípustnost doláví
do polepšovoy, a zasadí-li 50 místní školaf
rada opravdově o to, také se do polepšovay
na útraty zemského foada dostane. Pak i proti
vůli rodičů lze dítě zločinné do polepšovay
přikázati, ježto vrebnoporačenský úfad má
právo dítě s moci nehodného otce vyjmonti.
Co platí o zločinnosti,platí i 0 vagebundátia
to ve smyslu zákona z r. 1886. $ 17.

O děti ošiřelé starají se skoro už všude
okresní s obecní sirotčince, kam za taxu 6 korun
možno děti od 3. roka dodati, není-li zde po
čestných rodin, jež by za stejný obnos děti
k sobě přijaly, kterémažto způsobu omístc
vání sirotků sluší dáti přednost, ježto dítě
ee vyvíjí v poměrech normálních, do nichž
jednou sase vetoupiti má, je vedeno hravě
k práci domácké, stává se nezřídka členem
rodiny, aneb sepoň sůstává v obci, čímĚ se
zabraňuje odlidňování venkova a přelidňování
měst. Dítě, jež vyrostlo v městském ústavě,
Jen zřídka vrací 8e do své příslašné obce,
vatupujíc po 14. roce, kdy je avobodno a volbě
stavu, do továrny. Zemskému výbora plynou,
jak známo, přebytky sirotčích peněz a obecní
úřady dostaly ioformace, čeho třeba podnik
nouti, aby se ztéchto penězdostalo sirotkům pod
pory i na školách odbor. až do jejich zaopatření.

Zemská komise zřizaje pro abnormální
děti, t. j. takové, jež pro nepatrné schopnosti
nemohou s ostatními stejně prospívati aneb
jsou v mravoím ohleda pro žactvo nebezpeč=
nými, okresní ústavy, jež ze svých prostředků
vydržoje. Pro idoity, děti alepé, hluchoněmé a
zmrzačelé jsou ústavy soukromé, ale ta roz
bíjejí se všecky humánní snahy dochovníbo
správce o otázku peněžní, ješto do takových
ústavů není možno — aspoň ne v první době
— přijmonti zdarma. I ta dnes kazí strannická
zášť, oo vybudovaly nejčistší ideály. Jedna ro
dina nedodala svého chlapce do ústava blacho
němých proto, še se jí se strany nepřátelské
namlavilo, že ústav je „klerikální“ a že by
tam byl bít. V každém případě bude nejlépe
obraceti ce duchovnímu správci dnes, kdy zří
zeny budou okresní komise, na tyto cestou 0
kresního výboru; nebadoo-li kroky jeho v péči
o dítě nic platny, bůde aspoň jeho svědomí

že nekonal své povinnosti.



- Volné listy,
A temno posud. Těmito slovy povsdychl si

kterýci dopisovatel „Hlasů z Posázaví“ ch
se mi máhodou dostalo do rakou. Kdo chce
zjednati el pravého pojmu o nesoudnosti s
štvavé potřeštěnosti pokrokářskéholistu tohoto,
přečti si záblavní článekjebo, v němš pisatel
líčí požár v obci Dobroutově u Polné. Mlaví
ce tam o tom, kterak šostinedělka byla vyve
dena se svého obydlí a kterak jí bylo pora
děno, aby stříkala mléko z prsou za tím úče
lem, aby požár ge nešífil. Nevíme ovšem, zda
vše jest pravda, ale zatím to aspoš připusíme.

Dle kterého práva a z jakého důvoda
odvažoje se však pisatel spojovati onu událost
s náboženstvím katolickým? Proč blubolí, žo
takové věci pochodí od klerikalismu a proč
tvrdí, že tito lidé jeou důstojní toho, še volili
poslance Prokopa? Soudnémučlověka na prvý
pobled jest jasno, že běží tu o pověra a nikoli
o vykonávání náboženství, ani o volbu do sně

movny. Kde kdo také ví, že Pydny rozšířenyjsou po celém světě a že lidé bez rozdílu ná
boženského vyznání pověrám jsoa oddáni a je

rovozají. Od této chyby není ucbráněn ani
Řatolík ani evaogolík, ani mohamedán, pověr
se nezhostila ani sama inteligence, ba ani volní
myšlenkáři. Či velí naše náboženetví katolické,
aby při ohni ženy tak si počínaly jako
v Dobrontově? | Učí tomu kněz ve Škole
a nabádá k tomo skazatelny? Kdyby onen dc
Pisovatel mlavka přečetl si něco v katechisma
o prvém přikázání, dověděl by ce, že nábožen
ství naše pověry závrbuje a potírá. Kromě
toho kněží katoličtí, kdekoli jest příležitost,
zejména 8 kazatelny, proti pověrám mluví. Do

isovatel onen o události v Dobroútově asi
Jest pokrokářský učitel. Nuže, tášeme se, ne
moh! by leckdo z podobného důvodu vrbnouti
Be na moderní školu, jak še to vyučuje a vy
chovává, když taková pověra jest možna? Zač
stojí ta osvěta a pokrok, o nichž se všude za
darmo i za plat, nadšeně deklamoje, že zapla
čaji tmu a šíří světlo pravdy a pravého pozná
ní? Vždyť vesnice Dobroutov není na Kamčatce
a jak z učitelského kalendáře jest zřejmo, mají
tam dvojtřídoí školu.

Jest tedy sáslužno, rospáleného volno
myšlenkářského nadšence poněkad ochladiti a
připomenouti mu, aby na ohvíli sestoupil se
svéhodemosthónskéhoOlympua nasírsl navěc
stříslivé a rozmyslně. Choe li již býti rozhod
čím ve věcech kulturních, které nesmí se mě
řiti obmezeným obzůrkem, pak nechť žezlo
fráse vymění žezlem rozumu, oož by volní
myšlenkáři vůči náboženství činiti měli vždycky
a což nečiní nikdy.

Pověra kotví v mysticismu, k němuž člověk
svou přirozeností jest naklonču a jenž posilorán
jest lidskou nemohoacností. Běží tedy o to, aby

Škodlivépověry byly potírány rozumným poučováním, kterouž úlobu koěžstvo plní, o čemž
svědčí skutečnosti, Jichž nelze popírati —
kdežto volní myšlenkáři na místo poučování
při kuždém projevu pověry s odporným fari
sejstvím obriňají nenáviděné klerikály a tím
Bíří pověra jinou. Bvěděítedy o otrašlivé obraz
nosti nebo o úmyslném Ibaní, když rolní myšlen
káři všechny pověry odvosují z nábožanství a
s činnosti kněžstva. Ano, jest temno povud,

nejen u těch v Dobroutově, ale takó ve hlavěvolnomyšlenkářského pisatele do „Hlasů z Po
sázaví“, jenž dělaje se lvem šlebajícím si po
bocích, jest dle pravdy jenom klamající bezo
casou liškou. Proč jenom se na př. nerozčiluje
s toho zjevu, že samy „Národ. Listy“ uveřejňají
inserty kartářských věštkyň? To až není
přímá podpora veliké pověry?

Volnomyllenkářshá dákladnost. | Dokladem
ku předchozím řádkům, jak volní myšlenkáři
myslí, jak vědecky jednají a jak ucazají, jest
nám na příklad přednáška, kterou měl v Ham
polci Fr. Traka. Přednáška jest otištěna v „Hla
seob z Posázaví“, které uvědomitě se starají,
aby myšlenková ubohost volných myslitelů ne
zapadla v sapomenutí. Některé perly humpo
leckého filosofa Troky uvedeme.Na příklad: „A
když po Kolumbóvi, plavci s Janova, se nová
země s lidmi rudé pleti za oceánem vynořila,
utrpěla bible silnou ránu, poněvadě o té suché
zemi ničeho nevypravovala,“

Člověk by na prvý pohled myslil, že tu
mluvi nějaký hamorista, který líčí a ironisuje
svoji hloupost. Tak tedy bible dostala silnou
ránu, protože o té suché zemi (Americe) ničeho
nevypravovala ?

V bibli se praví sice jednon pro všdy, že
Bůh etvoříl všechny věci, že stvořil hvězdy a

naší zemi, ale vidíte: bible nicméněAevelikou ráno, protože to neřekla takto: Bůh
stvořil semi a kromě toho stvořil také Ame
riku. A mimo to bible ještě utrpěla také silnou
ránu proto, že ničeho oevypravovala o volao
myšlenkářském filosofaTrakovi, jehož roshodně
peměla mičesím míjeti.

mostí jest takový volný myšlenkář vykrášlen,
oitujeme tato jeho tvrzení: „Bako z Verolema
založil sase novější Alosofi, opřenou o skuše
nosti a důkazy (empirismus), kterávedla další
směr rozumového zkoomání. Od doby té po
Salo lidstvo Ieouti k učebí přirozenému, k fy
sice a oddálilo 6e od učení nadpřirozeného.“
Jemináčka, to jest učenost! Takový člověk
zajisté domnívá ce, že postačí k vědeckému
nátěru řečí, když se tu onde ožene filosofií,
vědou, nebo nadpřirozenem, empirismem, fy
sikou a moohými jinými slovy, která snad sní
velmi učeně, jimž však ející asi sám
dosti derozumí.

Bako mezaložíl novější flovofie, jak dí
volnomyšlenkářeký očenec Trnka v Humpolci,

neboť myšlenky jeho byly více programem než
Alosofií. Ostatně hlavní myšlenky jeho byly
vysloveny již před ním a nebyly ani od ného
samého důsledně provedeny.

Žádáme volnomyšlenzářské učence, aby
se leknutím nesvalili: byl to kučz a kanovník
Mikuláš Kusánský, jenš nejprve vyslovil sá
kladní myšlenky novověké filosofie.

Bakonu Verulámskémunemusímekmbýti vděční za metodu induktivní ve vědác
přírodospytných, nýbrž učencům a školám
středověké Evropy.Jsme zavázání díky zvláště
Gerbertovi, potomnímu papeži Sylvestra II.,
Albertu Velikému, vznešenému a obsáblému
dochu třináctého století a jeho velikému vr
stevníkou, mnichu Rogěru Bakonovi, o oěmě
dějepisec věd indaktivních, dr. Whewell, praví :
„Jest zajisté neobyčejným zjevem nalézti spi
sovatele třináctého století, jenš netoliko uznává
zkušenost za prámen vědy, nýbrž zasazaje 60
o její nároky, jako by Běco mnohem důle
žitějšího byla, nešli lidé dosad tašili.“ Jest to
sice Bako, ale nikoli V-rulámský, nýbrž kato
uoký mojch R-gor Bako, jenž na důležitost
vědy zkušebně ukázal. Že jeho záslahy byly
podetrčeny BakonuVerulámskémo, jest dílem asi
některého volného myšlenkáře v dějepisu věd.

Bako Veralámský, jejž humpolecký filosof
Troka tak vynáší, nejen noznal se v matematice,
nýbrě savrhoval její ušťodníve výzkumechfysických.
O0 8 opovržením zavrhl Koperníkův eystém,
dovolávaje se proti něma nesmyslných námitek.

Kdyz Galileo byl již p c ových objevů dalekohledných, Bako Verolámský uveřejňoval
pochybnosti o užitečnosti těchto nástrojů v bs
dání vědeckém. Připisovati tedy metodu ska
šebnou jemu, jest naprostá a bezedná neznalost
kultarních dějin. Konečně jeho blousnivé filo
sofioké nárysy neměly nikdy nejmenšího prak
tického užitku, neboť nikdo nikdy nemyslil ná

Jejich užití. Zkušebná metoda vědecká jest výsledkem daševní práce učenců katolických.
Ocitá se tedy voloý myšlenkář Traka ve směšné
posici, když spílaje cirkvi katolické a velebě
základ věd přirodozpytných, metoda zkušeb
nou, musí pyní umlknonti před pravdou, která
dokasuje, že metody skušebné prví užili
učenol katoličtí.

„0 něco později loďstvo Magaelhaesnovo
vykonalo zas prvou plavbu kolem světa a tím
potvrdilo ačení Aristarchovo, že zeměnaše je
koulí a nikoli plochou, jak ačí písmo. To jsou
zas vynálezci,-kteří svými objevy pošinuli ro
zumové poznání ku předu a tax jistá tvrzení
bible vyvrátili. Na to přišel Koperník a polo
žil základ pro theorii světovou. On první učil,
že slunce středem vesmíru jest a ostatní pla

nety že kol něho se okdčejí.Jeho spisy, příčícíse naprosto dogmatům, Řím proklel.*
máte celého voluóbo myňlenkáře,jenš

popouškuje o věoceb, jimž naprosto Drozumí,
nebo přímo a obmyslně lže. Tážeme se onoho
humpoleckého učence, kde Písmo av. uší, že

av. aspoň neznáme. Koperník prý položilzá
klai pro theorii evětovou. Těmito elovy před
nášející učenec nemá ani ponětí o pojmu the
orie. Když Koperaík dokázal, že sluoce stojí
a kolem něho semě obíhá, nemůže býti o the
oril přeo již ani řeči. Také by nám měl uče
nec pověděti, kdy a jak Řím spisy Koperní
kovy proklel. Koperník, katolický kněs, vy
etoupil se svými novými myšlenkami r. 1580
a byl již na úmrtním ioži, když jeho dilo so
1648 tisklo. Že Koperníkovi olrkví v jeho vě
deckém díle se nepřekášelo, zjevno s toho, že
prví, kterým své myšlenky oznámil, byli ka
toličtí kněží. R. 1538 Koperník o nové své

soustavě přednášel papeži lementu VII. Koperník věnoval své dílopapeži Pavlovi III.,
který věnování přijal a na pronásledování vů
bec ani nepomyslil. Uplynulo 80 let, jejichž
postapem bylo dvanáct papežův, a ani jeden

nikl. A r. 1606 slavný Kepler píše, Ze obdi
vuje se moudrosti církve katolioké, která proti
novému učení nemá námitek, kdežto protes

kanté protí soustavě Koperníkově mocně útočía štvou.

Aš volnomyčlenkářský učenec nám do

káše, že církov katolické sotém Koperaíkůvklela, pak promlavíme dlenestranných dě

la, co se dělo s Koperníkem dále a tvésimu a

k výklado Plsma sv, Dnes zatím na těchto
řádcích mějme dosti a badoacně probereme
Jiné volnomyšlenkéšeké báchoriy.

Ještě něcoo Polné Iliéele provedl jšem
důkas, že pokrokáří obelhávali veřejné mísění
tvrdíce, te Masaryk získal sí závlob pot/ráním
ritaálňí pověry v procesu polenském. Doká
zal jsem, že Masarykovi Slo o jiné cíle, než o
humavitu s rituální pověru. Dokladem toho
Jest také to, že Masaryk dovolává se vo své bro
buře svědka tah shompromětovaného, jaho jest ši
dovský lékař dr. Bulova v Korlině. Tento dr. Bu
lova spůsobem neoprávněným sjednal si pří
stup k Šatům zavražděné Anežky Hrůzové a
byl docelého procesu takovým tajemným způ
sobem zabrán, že na konec 6e otrávil. Zsce
jedoa věc dokazající, jak vědecky a váfně Ma
earyk otásku polanského procesu prejedoával
s jak nesamostatně myslí naší pokrokáři, kteří
Masarykovi jen přikyvají, majice za blaval
zásadu pokroku: svého mistra do nekonečnavelebiti. n

Obrana.
Mackaroví čačtí, přímí a poctiví

Mladotnrel 00 činí. Buad výdělečná babka
kartářka lépe do budononosti a povaby národů
vidí než neomylaý ostrovid Macbar, Blamoval
se nesmrtelně v „Čese“ líčením poměrů bal
kánských. jak oa př. prý ctižádostivéma Ko
bargovi, který snil o koraaě královské, odnesl
vítr všecky sny, atd. Zato o Tarkovi se ro
sepěl touto chválon: „Je čestný, nezná lže,
podvodua falše.... Misto kultary kujžní má
kultura srdce... A anad je docela předarčen,
aby se ukázal definitivním opořadatelem osadů
našich jihoslovanských bratří: snad bude tento
ujlaý, zdravý, poctivý a přímý kmen asijský
krystalisačním střediskem, kolem něhož so ge
skupí velká konfederace národůbal kánských.“
— A protože na jedné blamáži není dost, mu
sil syn Heliův, přesvědčený o své „neomylno
sti, tyto chlapecké švasty ještě jednou svěč
niti ve své „Čitanoe.“ A žádný rozumnější «
přátel jeho mu neporadil, aby raději hleděl
učiniti přes to prorootví tlustou čáru v sájma
vlastním.

Mladoturci už „definitivně pořádají“ osud
našich slovanských bratří tak, še při pohledu
sa tu práci stydae krov i v katovi. Asijští
eurovci, od Machara tolik vychralovaní, mučí
a pobíjejíJiboslovany spůsobem tak horad

tře, že Kalvínova inkvisice proti tomu vyhlíží jako pouhé humánní kárání. „Poctiví a
a přímí“ Macharovi turečtí Jišáci sice se sta

í pečlivě, aby o krutostecb jejich neproni
kly správy do ověta civilisovaného, ale marno
všecko. Vudělaná Evropa se „dovídá | o děs
ném mučení slovanských žen.

Teď zase dne 38. června přinášejí „Nár.
Listy“ zprávy o řádšaí svečepých Asiatů ve
Starém Srbsku, sténajícím pud půlměsícem.
Pro povstání Arnantů trpí hrosně nevianí Br
bové, takše turecký ý soad „proměnil se

zlomí, jaké jemdonkýdaicí oymyslšíměle,, jakájemdívobýAsií oymysléímůže,
nejí Srby, aby užryté sbramě, říchů ne
mají.“ Dne 21. června „dovedem silnou vojen
skoa stráší učitel Teofi Karadžič do biljačské
kosárny a uvězněn. Po strašném mučení maail

B připravenéjiš problášení,že protatejič a ředitel srbské Skoly v Bajanovci eho
dili ode vej ke vsi a přemlouvali lid, aby ne
vydával úředům zbraní. Karadžič potons odve
den do Prešova.

Haed na to obeslsli Basekiče a Ristu
Stojkoviče kmeta staké je mučením přinatili
podepsati prohlášení, še osobně znají Karad
žiče. Toho prohlášení bylo jim třeba jsko „dů
kasu“ proti Karadšičí, Když Risto Stojkovič
podepsal, Tarci hostračně zbili. a dali ma pě
tidenní lhůtu, aby přinesl ukryté svoje sbraně.
Risto Stojkovič měl pušku, kterou jit dříve
vydal. Nyní až neměl ani kudly. Pět dal mi
nalo a Risto, nemaje, čím by Tarky aspokojil
a boje se nových malí, spáchal sebevražduTrajka
Staniče tloukli, až zmrzačili; sbraně přece ne

vynotili, Brotoře žádné neměl. Každý den pádneněkterý Srbobětí turecké vsteklosti a zasle
penosti. Srbský list ve Skoplji; „Vardar“, byl
na neurčitou dobu zastaven, protože uvořej

Rováním tureckých okratností — opřekání akci
SEndn a škodf dobré pověsti mladotureckévlády“

Tak tedy Macharův „přímý,poctivý, čest
ný“ kmen turecký šíří pravdu, poctivost a —
humanitu mesi Jihoslovany. Tak sí počínají
tedy sami státní sřísencí Tarecké říše.

A „Volná Myčleuka“, která ee odramné
rozčilovala pro to, že byla posavírána řada
beacitných banditů ferrerovských v Barceloně,
útisk spřísněného kmene eloranského sledaje
o klidnou krví, protože němečtí židé vé Vídni
jsou klidní též a noudělili z Vídně do Čech



tádných roskasů k papírovému tvoření kraj
ního rozhořčení. A Machar — ten jest čestným
předsedou české sekce „Volné Myšlenky.“ Toho
muže tu jž nemobou oraziti jeho poddaní od
snzovráním aslatského batenství. Ať jest na
Balkáně zardoušeno a úmučeno Jihoslovanů
třeba sto tisic! Jen když nervy nečmylného
proroka Machera se nerosruší svobodnou kritikon|

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna schválila 24. června

státní rozpočet i ve třetím čtení. Nato vyřízen
zákon o technických pokusných a zkušebních
stanicích; jest to vlastně zákon proti nekalé
soutěži. Jednohlasně přijat pilný návrh posl
Lisého na ochranu domácích tkalců. Předseda
sněmovny navrhl pak, aby se příští schůze ko
nala až v pondělí 4. července. Většina chtěla
míti volnou raku a čas, aby mohla zdolat oče

kávanou obstrukoi v rompočtovém výboru protizřízení vlašské práv. fakulty. Čistýtento úmysl
se prozradil a byl proto podán návrh, aby příští
schůze sněmovny konala 5e již 30. června. Vět
šinou 25 hlasů návrh tento přijat, ačkoliv Po
láci šli s německou většinou.

Bogřlivéhlasování o resolucích vposlaneckésněmovně bylo 23. června. Vlaší byli ta jazýč
kem, mimo sněmovnu. Resoluce ve prospěch
škol Komenského ve Vídní padla 208 proti 204
hlasům. Proti hlasovali Němci, i němečtí soci
úlní demokrati; pro regoluci všecky strany slo
vanské, hlasování 8e zdrželi polští i rusínští
soc. damokrati. Scházelo několik Jihoslovanů.
— Z dalších resolucí přijata posl. Šrámka a
Staňka, aby správní soud vydával rozsudky
v té řeči, v jaké podána stížnost; resoluce posl.
Šrámka a Šilingra, aby četníci své zprávy auto
npomnímúřadům podávali v českém jazyku, Kra
mářova: při sčítání lidu budiž zjišťována také
národnost, Choce: pro zaznamenávání neněmec
kých řečí buďte ustanovení stenografové, V.
Kotláře: aby četníci raporty své dělali také
v řečích neněmeckých. Zamítnuty byly reao
luce Maštalkova, aby žádosti libereckých Čechů
za zřízení čes. reálky bylo vyhověno (220 proti
217). Staňkova: aby českým menšinovým ško
"lám byla poskytnuta tatáž podpora jako ně
meckým v Přímoří (211 proti 209).

Situace as při Vláda utrpěla 28.
června několik porážek najednou. Předně ne
mohl se sojíti výbor pro reformu volebního řádu,
ježto členové Sloranské jednoty výbor neobe
slali. Vsubkomitétu finančního výboru po návrhu
so0. dem. (12 proti IO hjasům) usaneseno, že
výbor má se odročit, čemuž se vládní strany
bránily. Se Slovanskou jednotou hlasoval člen
Polského kola posl. Kolisoher. — V rozpočto
vém výboře zahájena pak slovinská obstrukce
z toho důvodu, že vláda slovinské požadavky
vysokoškolské zamítla. Polákům oznámil bar.
Bienerth officielně, že stavbu průplavů nutno
odložit. Vídeňské listy považují situaci za kri
tiokou; i v panské sněmovně politika barona
Bienertha jest posuzována nepříznivě.

Uherský směmzahájen 25. června trůnní
řečí, v níž se předem poukazuje na zjednání
zákonitého stavu v rozpočtu, dále úprava ban
kovní záležitosti a placení hotovými. Nejnalé

"havější a bezodkladnou jest úloha reformy vo
lebního práva. —Maďarskéřeči vytýkají trůnní
řeči zvláště to, že v ní není řeči o „národních
vymoženostech“, kterých se má maďarskému
národu dostat za velká břemena nových daní.

Sněm dosenský schválil jednohlasně regso
luci, v které se vyslovuje nespokojenost s ny
nější ústavou a se správou Bosny a Heroego
viny. Posl. Stojanovič prohlásil, že vláda rakou
ská i uherská dokázaly svou úplnou nesohop
nost svým spolupůsobením ve správě a ústavě
bosenské.

Otáska krétská. Ochranné mocnosti prohlá
sily, že budou-li Kréťané mohamedánským po
slancům překážeti, mocnosti ihned zakročí, aby
hájily tureckou svrohovanost — Protiřecký
boykot v Tareoku bere na sebe ráz znepoko
jující. Ruský velevyslanec v Cafihradě zakročil
jménem všech ostatních vyslanců u Porty proti

ykotovým výtržnostem v Turecku.
Portugalsko. Republikáni připravují sjezd a

rozdávají letáky proti monarchii. Sestaveno
nové ministerstvo a zároveň rozpuštěna posla
necká sněmovna.

Španělsko.Katolíci španělští protestují proti
církevní politice vlády ve věcech náboženských.
Ministerský předseda protestujícím odpověděl,
že vláda svůj program provede, že však proti
katol. ofrkvi ničeho i

Anglie. Lodní liga vydala provolání, pode
psané 150 admirály a y, v němž žádá

dání půjčky dvou miliardk sesflení národní
obrany.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Zprávy organ. a spolkové.
(Předb'žné oznámení.)

Schůze katolických jednot a
organisací v Hradci Králové

dne 17. července 1010.
Pořad:

Dopoledne:
1. Manifestační ajesd mládeže venkovské a městská

na nádvoří Borromaeas.

2. Sehůse katolického dělnictva v refektáři semi
a. Valná hromads katolických spolků ve dvorazé

Adalbertina.
Odpoledne:

V 1 bodint porada důvěrníků orozdělení diecése
na krajské organisace dle „rganisačního řádu.

Ve 2 hod. Společná schůze v sále Adalbertina,
při níž promluví pp. dr. Horský a dr. Šulc.

Legitimace na všecky schůze budou vydávány
v Adalbertinu, v Borromeu a v semináři v den

: sjezdu po 20 b.

Úplee. Organisace křest. soc. pořádají dne
9. července zahradní konoert spojený s přednáškou
dp. J. Sabuly v Ma!. Svatoňovicích u pí. Fiše
rové v „Polsku“. Začátek o 3 bod. odpoledne.
Hudba úpická.

Zprávy místní a z kraje.
Sehůze městské rady dno 27. června.

Výkaz spotřebovaného plynu a koksu ve školách
a obecních budovách v měsíci květnu a výkaz po
kladní hotovosti ze dne 20. června t. r. vzaty byly
oa vědomí. — Závady, sbledané v domě čp. 99
v Hradci Králové a vztahující se k živnosti ho
stinskó a uzemářské v témž domě provozované,
oznámí se živnost. úřadu za příčinou vyšotření a
sjednání nápravy. — Nařídí se provedení nepro
půstaóho kanálku ve dvoře tóhož domu s kameni
mových rour, se šachtou řádač obezděnou a mříží
krytou, provedení dlažby drora ve apádu a vy
klizení jednoho bytu v 1. poschodí. — Panu Ant,
Hájkovi, kováři, udělí se povolení ku přístavbě

hor u jeho domu čp. 220 a p. Janu Ubrovi, obchodalka v Hradci Král., ku zřísaní železného

se žádosti tělocvičné Jednoty „Sokol“ v Hradci
Králové o pvolení k promenádnímu koncertu
v měst. sadech na Žižkově náměstí, dno 3. čer
vence t. r. — Panu Fr. Černému, mistru zedni
ckéma -v Hradci Králové, udělí se povolení ku
stavbě dreupatrového domu na pare. č. 6. v bloku 0.
— Žádost p. R. Kujala za konceasi k provozování
eproatředkování koupě e prodeje realit, postonpí
se živnostenskému odboru. — Podá se žádost
Zemské komissi pro úprava řek v král. Českém o
sásadní svolení k zařízení elektrického pohonu no
vého jezu na Orlici.
ork

y. x pokro. zaBpol
kový věstalk a ačkoliv 1 něho píší výtečníci,
jako na př. prot. Dr. Vocásek, nemá přeceasse
kuraci na šikovnost ve svých projev jak do
kazoje poslední správa o sjezdu abitarientů z r.
1865. Ke schůzce bylo svoleno „Adalbertinam“,
které beze sporu nejvhodnějšími místnostmi hodí

se ku přátelské intimní schůzcebýralých kollegůse školních let. Tím není řečeno, že byse snad
jinde najísti tito pánové v Hradci Králové ne
mohli. Nikdo však do Hradce k vůli jídlu nepo
Jede, proto nemusil by si „Ratibor“ plýtvati ro
sumem, kterého nemá zrovna na zbyt. Co se
tkne těch bezplatných noclehů v Borromeu, ne
rozhoduje zde láce, nýbrž ta okolnost, že nebývá

všdycky v Hradci Králové pro 30 lidí dostatekehů ani vo všech hotelích dobromady. Proto
se zabespečily nocleby pro každý případ v Bar
romeu a to ovšem zdarma, protože Borromeum
nemůže po živnostenska noclehářství provozovati

s nějaý poplatek. „Tak se má věc, „Ratibore“,a tím Adalbertinem a s těmi noclehy. Snad stačí
toto vysvětlení i učené hlavě,která si vtobě uleb
čila. Jestliže všsk jde „Ratiboru“ o blamáž za
každou cenu, může sačíti jiš předem štváti proti
tomu, še o lesnickém ujezdě bude aspoň 100 hostí

čet v semináři. Myslíme, že jame dostatečně do
kázali obmezenost pokrokového dopisovatele do
„Ratibora“ a proto prozatím o předmětě tomto
přestáváme. — V témže čísle „Ratibor“ teké na

docela židovské občany, že navštěvují za
radu Adalbertins. Ačkoliv jsme uvykli na pře

barvování „Ratibora“, překvapaje nás přece tento
náhlý výbuch antisemitismu pokrokového listu
Snad je to jemný pokym, že dochází pololetní
předplatné některým šidovakým abonentům. Při
sdravých obchodních nésorech „Ratibora“ Ise oče
kávati, že antisemitismns nezůstane v listě sje
vem trvalým.

Politický křesť.demokratický klub
v Hradel Králové pořádávpondělídne 4.
Července v sále Adalbertina veřejnou spolkovou

echůsí; promluví vsdp. Th. dr. Frant. Šale sa
theme: „Has a Voloá Myšlenka“. Zečátek v 8
hodin večer. Po schůzi zápls mových členů.

Výsledky ručních vadělavacích
kursů v pomnslonátěSkolských Woster.

6 hudebního kursu pochlabily sepři veřejné
ukci v nedělí a ve středu znamenitým po

kem v budebním a pěveckém umění. Prodakoe
sama byla rozdělena ne přednes vačátečnic a na
výkony pokročilejších žákyň. Oba stupně nesly
známky pečlivého vedení a úspěšné methody vyu
čovací ctibodných sester učitelek, V pokročilej
ším oddělení mohli jemo vším právem 86 cbdivo
vati technické vyspělosti a pravéma pochopení
přednášených skladeb pěveckých, sborových i hu
debních. Koncertním přednesem uchvátily poslu
chače sl. Benešova, Dostálova a Erbenova. K nim
čestně fadily se sl. Frydrychova, Králkova, Kla
sarova a j. Produkce dokázala, že hudební škola
Školských sester je výborně řízena. Neméně zda
Filou byla výstava ručních prací industrialního
karsu. V bohaté exposici našli jste praktické i
přepychové předměty, vytvořené uměleckým vku
sem iřemeslnou dovedností. Celá spousta novinek,
ponejvíce příležitostaých dárků z oborů ručních
prací dovedly vzbuditi pozornost uznalých ná“
vštěvníků. Ruční práce na pokračovacích školách
tvoří zdravou rovnováhu s jednostranným iutelek
tuálním vzděláním dívek, proto náleží vděk správě
kursu jadustriálnímu, že budí a pěstí zálibu u dí
vek k ručním pracím, které by se měly pěstovati
e přiměřeným návodem pro ostatní domácí práce
ve všech dívčích školách.

Dar českých studentů Ústřední Ha
tel Skelské. Pod hesly: „Svůj k svému“—
„studující s jednoho bytu v Hradci Králové“ sa
slalí obětaví studenti čeští pokladně matiční 60
K. Dar tento provázen Jest upřímným přáním
zdaru snabám Ústřední Matice Školské a slouží
našemu studentatvu na Hradecka ko cti.

Avlatik leg. J. Kašpar v Hradci
Králevé. Nemiloval bombastickoureklama jsko
aviatikové cizí, kterým ae na př. v Praze hůř na
zemi vedlo neš prostým chodcům. Pilně Be cvičil
a pak atkvělými výkony dokázal, oč předčísvě
domité práce novinářskou chvastavost. Jeho vzlety
v Pardubicích avedly obecenstvo v nadšený obdiv.
Nyní 3, července po Ó. hod. odp. vzlótne Kašpar
na vojenském cvičišti u továrny p. Petrofa. Listky
v předprodeji ve v:ech knihkupectvích v Hradci
Králové.

Mestné pro Ústř. M. Šk. Při otevření
labského mostu bude vybíráno dobrovolné mostné
se svolením zdejšího okres. hejtmanství, nač se 0
bětavé naše obecenstvo upozorňaje. Přispějme tak
k drohémumillionu|

Zo soudní símě. Dne 29. červnaprojet:návala se před porotou zdejší žaloba po 
ského redaktora p. Hofrychtra proti p. rodaktoru
„Štítn“ Šupkovi, Hofrychtr oltil se ne cti dotčen
některými slovy, jimiž v tisku odpověděl p. Šapka
na veliké osobní útoky Hofrychtrových „Hlasů z
Posásaví.“ Po delším přelíčení v 7 hodin večer
vynesen rozsudek osvobozující. Hofrychtr jako ža
lobce musí nésti všecky výlohy, jež činí přes
1000 K. Zástupce žalobcův p. dr. Štemberka ve
avé řeči zcela zbytečně zabíhal daleko; imputoval
katolickéma tisku to, co platí plnou mérou o tisku
pokrokářekém, o čemž si ještě promluvime.

Ponť ko kapličce ua Rožberku. V
neděli dne 3. července bude pouť u kapličky na
Rožberku, kdež bude kázaní. Tamtóž konají se
jiš přípravy ku stavbě nové kaple. Procesí vyjde
o půl třetí hodině z kostela Paony Marie. Prosí
se o hojnou účast a o vypravení družiček,

Vysvětlení agrármíkům v příčímě
péče © blaho dlocezánů. Napsali jste dne
24. června picblavě, jak se prý stará nejdp. bi
skup o blaho svých diecesánů ve Stěšerách. Pan
farář tam již 4 týdny nebezpečně stůně a přece
zástapce nebyl dosazen. K tomu dodáváte po
„křesťanako“: „Iau, chudá fara, visitační hostina

odbyta, co tam a konečně trest musí ny přísný,vědyt obec nechtěla vítat biskapa! bezbožní
agrárníci !“ — Tu so vás tážemo: Kdo vás na
sval besbožnými sa to, že jste nechtěli uvítati
svého arcipastýře? Vlastoími ústy se usvědčujete
s veliké nedůslednosti. Vaše časopisy přece šou
stavně tvrdí, že odpor proti kostela, knězi a bi
skapu stoupá právó tam, kde pracuje katolioká
organisace. U vás však se nozaložila žádná obranná
organisace katolická, pan farář vám ničím osubil
žil, proti agrární organisaci nepostavil jinou —
a přece jste musili honem docele v tisku ještě
oznamovati záminka, proč nevítáte — aby o tom
veděl celý kraj. Mohli a měli byste věděti, že
nejdp. biskup do žádných novin nepíáa, protože
při nynějších nejrůsnějších aturostech sotva by
k tomu stačil čas. Vy jste však musili míchatí
sami politika s náboženstvím s oztamovati, že pro
katolický tisk nemůžete vítati — katolického roz
davače svátosti. Věru nmemnuili byste p. faráři
ještě přitěžovati v chorobě; měli byste Be raději
Inlormovati, proč dosud nebylo možno jiného kočze
jsko zástupce do Stěžer poslati. Jest věru svlášt
ni, jak nyní u vás i ve všední den stojí tolik o
kostel (někteří lidé, kteří se do učho podívají
sotva kdy v neděli! Teď, milí pánové, tskové
pvísele s obsazováním kněžských útací zaviňují



sami ti agrármičtí pohluváři, kteří se borlivě ú
častaí volnomyšlenkářských schůzí, při nichž bor
lívě tleskají tupitelům kněží. To saviňují ti agrár
míci, kteř e velikým nadšením rozšiřují bozvě
reckého a s četných polenových Ičí usvědčeného
„Havlíčka.“ Jsou toho viní agrárníci, kterým se
náramně líbí Machar pro Jši, jež na katolictvo
motá. Ano, těm „lepším křesťanům“ se máte po
děkovati. Tážete se, proč? Inu proto, že Se DE
chee gymnasijním abiturientům pak do semináře.
Jen si představte postavení inteligenta, ns něhož
pro jeho kolárek pohlíží patnáctiletý zfanstisovaný
chlapec jako na člověka „méně uvědomělého.“
Slyšte ty nestondná nadávky, které se sypou Šma
hem ne kněžetvo vůbec jako krapobití. Jest věra
potřebí železné odvaby k tomu, co kněžetvu na
stává. A když tak ma schůzi i agrárník, který
sám do kostela chodí, vyčte knězi docela neoma
Jeně i to, co se spotřebuje us faře chleba, suďte
sami, jaká elast jest pro inteligenta státi se knězem.
Obcete slyšet důkazy? Židovský kapitalista aza
sobaný advokát nemusí se na schůzích obávatí, že
mu kroby nekatolické budou vyčítati, co od lidu
bere. A pak ta radost ve škole, když pokrokářský
učitel, který svádí vodu na agrární mlýn, začne
ve škole knězi práci kasiti a na echůzích, kde
stojí často děti, zřejmě prohlašovati, že nábožen
ství i a knězem 8e musí vyloučiti se školy! Suďte
sami, jaká slast jest nyní státi se košzem! Atak
nyní řídne počet kněží; vědyť se voloomyšlen
kářští rozšiřovatelé „Havlíčka“ o to tolik starají!
Jest pak div, že mčkde nelze na savolání kněze

dostati? Kdybyste se informovali sepoň trochu
líp v nejbližším okolí, věděli byste na př., že ka
techeta kuklenský delší dobu musil zároveň za
stávati úřed keplsnský; až třikrát v neděli kázal,
metriky psal atd. A rozhodně za to nebral ani
desítinu takových diet, jaké vy zcela ochotně po
přávátečelnýmsvýmpracovníkůmzapráci daleko
menší. Pichlavá poznámka o visitační hostině, 0
menších příjmech farních rozhodně málo příslaší
rolníkům vzdělaným, z nichž jsou někteří dokonce
sámožní; tací přece se měli už dávno vyzouti
s předsudků a chlapeckého posmívání, jaké odklá
dají sami Boc. demokraté. Vy sami ve Stěžerách
nejste tolik zaujetí jako vaši kollegové jinde. Ale
patrno, že Častá četba třídního vašeho tisku pů
sobí zvolna na vás taky a že se klonite k předsudkům
jinde často vysloveným. „Bíti budou pastýře a
rozprchne Be stádo.“ Myslíte, že ta slova neplatí
plnou měrou i nyní? Domníváte se, že stálé ne
omalenó AOK tisku na kněžstvo snad náboženský
cit upevní? Vystoupi-li před veřejnost člověk ná
ležející stavu tupenému, snižovanému, vládne proti
němu nedůvěra, i kdyby mluvil pravdu andělskou.
— Žádná zášť, ale nedostatek kněží zaviňuje, že
všude oemůže býti ustanoven kněz, jakmile se
savolá. A kdo spolupracuje na snižování „kleri
kálů“, kdo si přeje, aby člověkrázu Macharova
dále šířil nepravdu, že jest křestanství „jedem
s Judey“, ten Špatně se stará o to, aby kněží
bylo více. Jest potřebí uvažovati klidně.

Třebechovice. Máme tu jednoho velice
vlídného hostinského. Jest to p. J. Halík „Na
Kubě“. Tam dochásíval častěji p. Jos. Podolník
a přiváděl tam i své přátele, tak še panu hostin
skému ke úkodě nebyl, třebaže nemobl utráceti
tolik, co Jiní bosté „pokrokovějšího“ ducha. Ale
jak se k němu p. Halík zachoval? V neděli dno
5. června přišel p. Podololikdo hostinské místaosti
80 dvěma přáteli. Začal brátí pro zábava „spodky“.
Ta hra se asi bostiaskému málo zamlouvals, pro
tože pro něho jest „víso“ výnosnější. Mezi hrou

přího do hostince asi 20 hostů s HradceKrálové,čekali na vlak. Podolník žádal mezi hrou
dvakrát o sirky, ale žádost zůstala bes výsledku.
Ani sena vi neodpovědělo. Když pak hradečané
začali platit, šádal Podolník o sirky znova. Ho
stisský mu hodně neomaleným, draným hlasem
odpověděl, že každý pořádný kuřákmá míti sirky

své. Hodil je pak žadatelipod nos. Měl je právěpři race totiž. „Zapalto sil“ — Tohle jednání
se nemohlo p. Podolníkovi nijak zamlouvati. Lidé,
kteří seděli v hostinci zároveň, mohli se dle hlasu

a„povošké hostinského snadno domnívati, žeb jest Podolník mnoho dlužen, nebo že jest
novitaným společníkem anebo výtrěníkem, když
s mímsám hostinský tak bezohledně jedná Když
tedy hradečané odešli, prohlásil roztrpčený boat,
že chce platiti. Hostinský však místo otásky, jaký
est hostův řád, plný slosti vytýkal, že mu jde

se svou „pípou“ (dýmkou) do pokoje atd.
A když se -mu to nelíbí, tedy že jsou tamhle dráře.
Host mu odpověděl, še si to kásaní může ušetřiti
a raději řící, co je dlufen. Podolaík se hádat ne
mínil. Sedělo tam ještě asi deset hostí. Zaplatil
řád 1 K40h aodcházelse svými přáteliklidněven.
V tom se osýraly lidumilné blasy soc.demokratů:
„Vyhoďte je ven, oni drží se studenými!“ Ho
stinská odchásejícím na oestu tleskala.Za své
nize etali se pokojaí hosté terčem škodolibých
poznámek. — Pane bostisský, znáte základní pra
vidla společenského taktu k hostům?Jestliže jste
myalil, že by vám bylo „viso“ neslo až 1 K doinkya jestliževíte,že každýmemámadrahé

3, mohl jste no dorozuměti jiným
spůsobem. Kde se tohle děje, aby řádný člověk

byl zahanbován před :takovým chováhostinského? T si maobo a hostů
neziskáto.

Hasiči v Blešně aelokli se nic pokro
kářekého komanda s vúčastaíli se Božího těle
v Třebechoricích počtem 17 mužů mimo telitale,
tak že jeme svým katolickým smýšlením nopřá
telům imponovali. Katolíci, jense nelekejte! Právě
takový katolík trpí od nepřátel nejvíc,který- při
každé příležitosti zalézů a o svoje práva ve Spo
lečnosti lidské nikdy se nehlásí. A že naše mani

festace imponovala, to bylo patrno s nepřátelskébo hněve. Ti „lepší M$“ totiž nám po
slavnosti doračili právě 17 čísel protikřestanského
„Havlíčka.“ Marná námaha, pánové! Nemyslete
sí, še se staneme lontkamí některých fanatiků,
kteří národu našemu „pomábají“ ve spolku 8 mě
meckými židy protikřestanskými štranicemi. To
ei právě němečtí židé nejvíce přejí, aby náš ná
rod byl hodně roseštván, protože pak se bade
gormenisaci u nás líp dařiti. Zoáme vaše „dobro
diní, pravdomluvnost a snášelivost“ už dárno a
proto uvědomělé katolíky nepopletete.

Dobřenic. Kdyžtak pozorojiosvětusdej
ších stoupenců „Ratibora“, vědy mí napadé, že by
měli míti daleko vážnější úkoly uež pořádání
protikatolických přednášek s pronásledování paus
faráře. Jak se vede na velkostatku dělniotvu, 0
tom není potřebí Široce se rosepisovati. A pak
snad by bylo také poněkud potřebí atarati se O
větší bezpečnost zaměstnaných lidí. Před krátkou
dobou byl jeden přejet psnskými koňmi a usmrcen.
Nato bned jiný pobmožděn strojem. Doe 13 června
dva lidé musili v noci vybírati žumou a jeden
s nich tam přišel o život. V úterý minulý týden
usmrcen byl při překládání šowesnéhosboší sdravý
devatenáctiletý Jos. Bráf se Syrovátky. Tedy jest
potřebí hodně starosti o dělnictvo jiné, než jakou

by mu ohtěli lacino věnovati přílišosvícení pnové, zvláště ti misdší, kteří mímodrášdání 8
nějí jenom kratochvilné zábavy.

Dobřonice. Na sv. Petra a Pavla uspo
řádána v naší nové škole výstava prací žákov
ských 1 školních pomůcek. Byla četně navětívena
jak rodiči tak dětmi a všemi, kteří se o Školství
zajímají. Uspořádání bylo velmi ladné a vkusné.
Zájem o školu a výchovu dítek podobnými výsta
vami varůstá, s čehož se dlužeo radovatí.

Strašídie ve Vosicích. U nás strašilo
— a zle. Strašidlo stáralo ne břbitovaí zdi posdě
v noci a nabánělo plno strachu kolemjdoucím. Ni
čemné kousky ty měly pro některé lidí následky
velice těžké. Na př. když šel kolem hřbitova
v noci obuvník p. Akstein, strašidlo seskočilo se
sdi, běželo za atíkajícím a tak bo zděsilo, že
musil pronásledovaný ulehnoati. Pí. Kopecká byla
ve Vosicích návštěvou u svých přátel. Ta byla
také tolik strašidlem poděšena, še se s toho roz
nemohla. Teprve náš pan farář del strašidiu dů
kladně za vyučenou, když ns ošj vystoupilo. Ne
utíkal, ale přivedl svou noohrožéností strašidlo
tolik do úských, že toto kájícně Be přisnalo
k svému posemskému původu a dalo se do pro
šení. V etrašidlu sesnán řeznický pomocník Jos.
Kněžour, který se vymloaval, že byl k těm nočním
kouskům naveden. Strach postižených nelse sváděti
právě na pověrečnost. Kdo jest v noci u hřbitova
přepaden odvážným útočníkem, tomu do spěva
nikdy není. Teď poučí o požadavcích společenské
etikety Kněžoura ještě úřady tak, še víckrát ne
bude pokojné chodce strašiti.

Z rychnovského vikariátu. Večtvrtek
dne 7. července koná se v Rychnově n./Kn. kon
ference vikariatního kléru, na níž ventilují pasto
rální otásky vdpp.: Jos. Šeic, farář na Kačerově
a Joa. Imlauf, kaplao na Kunštátě. Před konfe
rencí obětuje o desáté bodině vdp. správos
trakta rychnovského a děkan ryohnovskýJos. Čížek
mši av., které so súčastní veškeré vlk. kněžstvo.

Dvě gymnasiav Pardubicích. Příštím

Jednou 3gun obovřena budou v Pardubic naednou2 gymnasia: C.k. gymnasium pce
a Boukromé reálné gymmasinm pro divky. Divěí
Gymnasiam vydržoráno bude munificencí města
Pardabic. Tak se dostane konečně Pardubicům, po
čem dávno toužily a oč ustavičně usilovaly. Zápis
do obou ústavů koná se dne 8. července a 5.sáří
t. r. Počet žactva do těchto nových škol v Par
dabiclch jest prý dle předběžných okolností úplně
za a.

D tm ' úterý oledaK k vne 20. m. v ednem v

rozsáhlé obci Oařaksach Pardubic požár. Za
silného větru rosěířil se obeň tak, že zachvátil
11 obytných stavení. Ku pomocí dostavily se ha
sičeké sbory z Pardubic a okolí.

Litomyšl. (Blavnost avatoastonímské. —
Výroční památka svěcení praporu katol. jednoty.)
Po maoha letech opět letos slavens byla pouť sv.
Antonína v kníšecím parku v Nedošíně u jeskyně
Sratoantonínské. V neděli odpoledne savítal k je
skyni v báji Nedošísském vedp. probošt s Lito
myšle, konal tato odpolední pobožnost ke cti sv.
Antonína Pad. a promluvil tuto klidu s místa a
£ okolí o podivuhodném životě sv. Antonína, na
bádaje, by bo v těobto dobách následovali živou
věroa a příkladným životem a utíkali ae k němu
v potřebách svých. Z města Litomyšle byla letos
návštěva ctitelů avatoantoalnských sde velmi četní.
Kéž | duch tohoto světce savano všude naší kra
jinou! — Dae36. červnaoslavila katol. jedaota
památku svěcenípraporu spolkového. Ač počasí

bylo mepohodlaé, savítela katol. jednota celá|
a bosty posvanými s okolí a s míste do probodl.
chrámu ko av., již oloušíl vedp. předseda,
probošt litomyšlský. Po návštěvě obrámu ahro
mášdilí se členové v afsteostech jedaoty, kdež
promlavil vadp. probošt o úzolecb katolíků dnešní
doby v rodlaách, ve společnostech a ve vořejném
Slvotě řečí hodinu trvající. Přítomný host z Hru
čové horlivý a velečinný rolafk-katolik žádal
p. řečaíke, byma promyšl»noa «časovou řeč svou
opsal a daroval. Po této promlavě připojil svá
slova p. Doležal, snaživý a důmyslný člen katol.
jednoty a poukázal ještě ua maobé nebezpečí, va
líci se ne věrný Jid katolický. Kéž katolický lid ©
Jest stále na stráží a bdí pzčlivěnad drabocennými
poklady av. víry své a noustoapl ani o píď od dé
dictví otců ových, ješ vědy neslo blaho, pokoj a
opásu! Kóž věrný lid katol. povně přimkce se ku
své dachovní vrchnosti a sástapcové tohoto lidu
neanavně bájí zákonitá práva katolické církve!
Výstražný blas Br. Otce PiaX : „Nemičel“ ač
se zukolví v každé žiloe věraého lida katolického!

Úpice. U nás přes tu chvíli stává 05 v to
váraách těžký úraz. Letos na př.přišal jistý dělník
s jara o raku na Sychrově v továraé v „krempii“.
Před 14 day pozbyl raky v mendlu p. Radolfa
v Zdlesích jiný dělník. A minulý týden dne 31.
června dělník Viček rovočš přišel o raku v mandiu
p. Oberlendra. Dns 19. červns spadla na Sychrově
v domě p. Moravce s drahého poschodí GJletá
steřenka Vybnálková. Pádem se zabila.

Sr. biřmování v Kříšllelch m Jilo
mutee. Malá borská dědioka —ale osvé lásce s
oddanosti k nejdůstojnějšímu svému panu bis kupu
a svaté víře podala důkas největší. D3e 18. červas
zavítal k nám Jeho Erec. nejdp. Ta. Dr. Josef
Doubrava, by udílel sv. biřmování a vykonal ge
nerální kanonickoa visitaci. A tu lid nejmenší far
nosti v Podkrkonoších připravil Jeho Excellenci
tak stkvělé s upřímné uvításí, še arcipastýř po
hledem na ten důkaz lásky byl velice dojat a
slsa radosti zatřpytila se v oku jeho. U oesty,
jež vede od kostela k okresní silnici a maoho set
metrů je vzdálena, postavili osadalci 12 atotárů
8 prapory národních barev a celou cestu okráálili
břískami. U oílajce pak byla postavena slavnostní
brána, kde Jeho Exc. byl od osady uvítán. Jit
v 6 hodin ráno vyjelo baaderium vstříc Jeho Er
oellenci; při setkání pozdravil arcipastýře vůdce
banderistů p. J. Zelinka, rolaík s Křížlio a po
rosil jej o přijetí doprovodu do osady. Rásem
. hodiny vyšla celá osada od kostela a a brány

slavnostní rosostoupila se k avítání. Množství ma
lých i velkých dražiček s velikým věncem pro

cho Exosllenci krášlilo celý průrod. Z Jilemnice
dostavili se pp.: c. k. okresní hejtman Heřman
Šlechta, ©. k. okr. soudce JUDr. Fr. Pardus, ©.
k. okr. úk. inep. Fr. Bažant, pol. komisař Fraot.
Soukup. ce.k notář JUDr. Aat. Mokrý, etavitel J.
Pošepný a hotelier Fr. Cihelka; s Vreblahívldp.
Fr. Prosebwitrer, bisk. vikář, s faroosti naší pp.:
Hd. uč. Led. Bartoň s učitelem Jos. Cormanem,
starosta obce KHšlic Jos. Řebořek a radním Fr.
Trojanem, starosta obce Roudnice Fr. Malinský,
místopředseda Svatojanské Jednoty Vilém Novotný,
velitel sboru vojenských vysloušiloů p. Móhwald
8 jednatelem sboru J. Vejsarom. Když sa zvuku
badby a břmění hmoždířů atannl kočář J. Excel
lence, nejprve uvítali nejdp. biskupa zástapci c.
k. úřadů s dacbovním pastýřem; pak obstonpily
Jeho Excelleaci drašičky s voamým věncem tak,
še -stál uvnitř sám s kolem v malebném obrazci
dražičky s veliké shromáždění lidetra. Nejprve
předatoupily před Jeho Excellenci dvě družičky,
s nichž Mařenka Jindřišková uvítala Jeho Bliak.
Milost, drabá pak M. Novotná podala Jeb) Er
cellenci nádhernou ci s bílých a šlatých růší,
kterou věnovala slé. Emilie Jiadřichová, lit.
učitelka ve výs. v Křižlicích. Potom předetoupil
místní farář dp. Josef Profous, přivítal upřímně
Jeho Excellenci ubespočiv jej láskou s oddaností
svou a osady k Němu a ku ovaté víře. Hovnět
i od školy, osady a spolků byl srdečně uvítán.
Mocně dojet děkoval arcipastýt každému a všem
přítomným za lásku, kterou mu ma jero dali při
uvítání. Čeho nejméně se nadál mejdp. biskup, to
nalezl a nás, svornost meri katolíky a nekatolíky;
tot dílo nynějšího dp faráře s nad tím nejvíce
byl vzácný host potéšen. Od slavobrány haul so
celý průvod za hřmění hmoždítů a za hlaholo
hudby; nejmenší dražičky sypaly kvítí na cestu
před Jeho Ercellencí. I to zachmuřené nebe ne
vyjasnilo. Srdce všech, malých i dospělých získal
si nejdp. biskup svou přívětivostí, tak že den av.
biřmování sůstene nám trvale v milé paměti. Po
sv. biřmování byla ve Škole skouška so svatého
náboženství; i tu byl potěšen Jeho Excellence

nad důkladnou znalostí„pravd ov. náboženství, eožprojevil přede všemi přítomnými dp. faráři a dítky
povsbadii ku další pilnosti. Rovněž i spravedlivý
a lichotivý úsudek o zkoušce pronesl alovatný c.
k. okresní školní inspektor p. Fr. Bašent
Jeho Excellencí a ostatními hosty. Při
občerstrení proaesl přípitek Jeho Miílosti slovutný
pan c. k. okresní hejtman, místnímu faráři pro
nesl přípitek- slovutaý paa c. k. okresní sondce,

nyní "ABrějšth. bojích vládne 7 obal"blábý .po dhv v vo
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blížila ee doba odjezdu V 5 bodin odebrali se
všichni s Jeho Excellencí ku kratičké pobožnosti
dochrámu Páně, kde místní farář poděkocal Jeho
Ezeellenci za námaha « lásku projevenou, proali
o modlitbu za svornost v osedě smíšené a o Ar.
požehnání. Ještě jednou poděkoval ercipastýř ka
tolikům i nekatolíkám za lás.u, s jakou jej při
vítali a ubespečil je, že všdy bede pamětliv toho
krásného uvítání, jehož se ma zde dostalo. Ku
rozloučení s Jebo. Exoeliencí dostavila se celá o
sada. Provázen statnými banderisty a žehnaje všem
osadníkém, kteří jej jako děti obkloplii, odjížděl
arcipastýř za zvoků bodby a hřmění bmošdířů
z osady naší. Všem drašičkám zanechal Joho
Ercelience na památku krásné medalionky s 0
brasy: bl. Panny Marie. dobré rady a sv. Otce
Pia X Báb prorázej Jebo Excellenci na Jeho
apoštolské cestě a popřejš Mu zdraví, sby ještě
po mooho a mooho roků mohl rosnášsti paže
hnácí Boží ka prospěchu Časnému i věčaéma svých
milýchdiecesánů|

Vzpomínka r pouti na skutečný klo
rikallemems. Přišel jsem do Cbvojne, kdež byla
pouť. Posornost moji upoutal na návsí malý krá
mek, obklopený jak školní tak odrostlejší mládeží.

„Tak ještů jednou! Za ně dvoubsléř můžekaždý vybrat pletenec fiků“ křičelmnžík s kulatou
čepicí na blsvé. A jiš dvačatery ruce se natabo
valy po dvoubeléřové kartě, na níž bylo 6 růs
ných čísel. „Já budu tshat. Já —já — jál“ A
boši nejblíže stojící tlačili ee k mužíkovi. Každý
chtěl vytábnouti kulička, ns níž napsáno číslo.

„Tak, 4 maličkej, pojď, ty budeš šťastnej. Taktáhni, alejen jednu ! — No tak — ukaž! — Ta
je čislo 69! — „Já ho mám“ výskl si klučík a
sahal po vyhraných fícich. Tak se to opakovalo
dále, až při druhém hlaholu zvonů apoz rňoval
otrášoík mužíka, že ta zábava není po čas trvání
bohoslužeb dovolena. Tu jsem zaměřil sám ke ko
stelu. Proti mně kráčelo asi deset mladíků, z nichě
někteří kouřili vonné doutníkyajiní jen cigarety.
Ubírali se přímo k hostinci. Nepůsobiloto na mne

radostně. K tomu jsem najednou zpozoroval, žemají ti mládenci ozdobeny límce agrárními čtvor
lístky. To jsem ei pomyalil: Tedy to agrárnické
lepší katolictví se dokasuje tím, že právě za hlasu
zvonů ostentativně se jde mísío do kostela do
hospody. A snad srovas v tom hostinci,až se
hodně utratí, bude se hovořiti, jak se vys
sávají kapsy rolaletva od — klerikálů. U kostele
jsem ae dověděl, že jest na kůr vstup volnýi
nebudebníkům. Tedy jsem šel na kůr. Stojím
klidně u zábradlí a naslouchám kázsní, ktoré mne
poutalo velice. Po chvíli vebázelí — pokud jsem
mohl uhodsouti — hudebníci a spěváci. První jde
starší páa, vil pane ředitele kůra a

přítomné dámy. Marně vůsk jsem čekal, že ten enpozdraví teké Toho, k vůli jehoš uctívání
chrám postaven. Dooels jsem zpozoroval, že ten
pán provází kázení růzsými jíslivými posoňky. Apřecetokázaníbylotak vroucíakrásné!Začí
Bala mše avatá. ředitel kůru dával znamení
ku zpěvu. Nóbl pán zpíval zároveň. Mnoho svým
oměním nevynikel. Před ukončením mle sv. bu
debníci šli břmotaě s kostela. Bylo mi divno, proč
se jim ta chvíle zdá dlouhá. Regenschori roze
svučel rarbany dovednými prsty ve velebnou píseň:
„Zvěstuj těla vsnešeného . . .“ Nóbl spěvák jit
také odešel, aniž počkal, aby vzdal úctu Nejvyb

ma, kd počátku ma to sapomačl. Po skon
čení všech obřadů s za deště ku Chvojenci.
Zaovu mi na mysli tanula jíslivost onoho nóbi
páza. Vsdechijsemai: „Tomělasi Kristusradost

toho „upřímného chvalořečení“ takových kato
Mků! Přijdou si na kůr jea jako na nějaký koz

cert, aby je lidé poobválili. Čtí Krista i spůvaústy, ale srdce jejich jest daleko od Něbo.A
právě tací lidé vytýkávají klerikalismus knězi,
který se stará, aby víra osadníků byla živá, aby
se jevila akutky a nikoliv jenom formálně. Kdo

e sřejmě ke Kristu ovátostnému a
přece k jeho chvále najednou spívá, nepřetvařuje
20, není klerikálem?“ — A hlavou mi tábly další
myšlenky, jak právě maši protivníci Častým zne
ošíváním kostela a sobeckým zneužíváním jiných
posvátných věcí jsou největšími klerikály.

E ní kenviktTÝnditetpensařsuje pro studenty ponsionovan paa
Sehuster. Poněradě «i byl tento pám v horlivém
boji proti „klerikálům“ vždycky důsledný, neví
nikomu tajno, fe ten koavikt jest sřísen výhradně
pro synky rodičů pokrokářekých.

Ze školy. Na venkovskéškolesa Chrudim
aku vysvětloval p. učitel, co znamená při ečítání

kříšek. Když se ptal pak jednohoSe poána coudělá při opatření takového kříšku, d odpověď:

rana čepici a řeknu: Poohrálen buď Ježíšn .

Pokrokářůmna Chotěbořsku.Jeden
váš člen jiš od samých velikonoc se prý „modlí“,
aby mně ruka upadle, nebo aspoň zčernala. Dosud
však modlitby ony, patraě bezcenné, minaly ce
a účinkem. jsem tedy, že snad ta kometa
vámbode naruku aměnějak těžcepošramotí;

jste s mí musili býti v neobyčejsé blízkém
šejeto toho oní tolik věděli (učeníhvě

skoro nic). Vaše alečna kuchařka pořádala
o sí eolé „ alid
ústa. Isa — jakpakte by to neznala! ©Vědyt
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slouží mezi pásy! A tak jest kometa v tabu a
mé race již sotra hrozí jaké nebezpečí. Proto jest
mrška také už neklidsá. Jen psát se jí chce, a
psát. Jinak nedá. Musím jí porolit. Kdož by také
ové vlastní ruce něčeho nedovolil? A tak tedy
opět v lese na pařezupíšu To víte — o vás. Co
Jiného ? Mám toho tolik na srdci, co bych vám s
veřejnosti rád pověděl. Nemohu přece mičením p»
minouti celou tu vaši veřejnou „blabodárnoa“
čínaost. A pak jest vlastně nyní řada oa moč.
Řídím se zcela dle jednoduchého pravidla: „Jednou
já, jednou ty.“ Především nutno se vrátiti k žar
nalistice. Zhotovili jste dva na pobled hezké člá
nečty o mně; dá se to člet, ale obsab — hotová
bída. Snašíte se tam obbajovati, ale „nejde to“
(Weis). Stavíte nové vzdašné zámky své slávy na
tom, že několik lidí vám oddaných, či lépe pod
daných (nebot kdo chce býti ve vaší přízni, musí
býti zároveň vaším poddaným, vám nikdo nesmí
býti roveň), jodaápi mé odsoodilo. Učinili tak
snad jen vám d> očí. Mluvi-li však ee mnoa nebo
s jinými lidmi, tvrdí, še se to mělo atáti jiš dávno,
aby břebísck vaší pýchy a slaromamu poněkud
zbledl Ano tvrdí to -i lidé, o nichž jsem vědy
předpokládal, že jsou přívrženci vašimi a vašeho
t. zv. pokroku. Jediné, co ten zdejší lid ve váš
prospěch snad říká, jest to. če se to nemělo diti
tak ostře. Jest v tomsnad jakési politování,bohužel
pro vás tím bolestoější. Na tyto a podobné výtky

o ostrosti pa nejlépe staré přísloví: „Na brabýšpalek — hrabý kiín.“ Ostatně jste se sami dost
přičinili, aby ostří ono bylo jak náleží otupeno.
Nabtěbali a navymlonvali jste se dost a dost. Ni
koho věsk se vám nepodařilo meprosto o opaku
přesvěděiti. Sohásely vám asi důkazy. A jakou
rado vám dal starý právník, jehoš jste se tehdy
tázali, „co s tím“, to sástalo tajemstvím. Lid však
tvrdí, že ona vaše řeč o soucita a sničení existence
Jest pouhou bajkou. Ve skutečnosti prý vám starý
právník poradil něco jiného. Ale lid zdejší — ten
vám nic neřekne. Mymí si jem svoje. Nechce si
holt dělati „mocné“ nepřátele. mé osoby při
tomto dueliu nebude detřeno, to jsem očekával.
Ale zatahorati do toho mého otce a hrabě ho ve
řejoě napadaouti, dále pomlavami si broasiti své
jazyky o celou rodibu — není důstojno ani tako
vého „paustva“, jaké vy so sepe vyvádíte, ani
těch lidí, a mimiž řečičky ony vedete, ač osoby
ony (bývají to s pravidla mažové) se domnívají,
že jsou osobami všeobecné vážnosti požívajícími.
Docela enížiti ae k paskvilnému napodobení řečí

a„obrbá osoby jiná! Faj, to inteligent nedělá. —Jak o mně ráčíte, vrchnosti, souditi vy, aneb celý
zdejší kraj, masí mi býti v táto příčině věcízcela
Ihostejnou. Vždyť jste ani prstem nehnuli, abyste
veřejnost přesvědělli o opaka; protož musím
tvrzení svoje pokládati zs pravdivé a Jako takové
je všemožně bájiti. Ovšem neponžiji k tomu facek
(jak mí bylo slíbeno) nebo nadávek (jak mi bylo
učiněno). Takových věcí jsem až příliš vzdálen.
A kdo jinak nedovede svou převaha dokázati, než
tímto způsobem, jest a zůstane duševním chudá
kem. Snad ten lid zdejší poněkud problédne a 0
mezí mad sebou trochu tu vaši diktaturu. Rádi se
chlubíte jalovou frasí, že šíříte pokrok mezi lidem.

Proti tomu mení a nemůže fu žádný člověk.Snahy ty jsou a sůstanon všdy chvélya úcty hodné.
Masí však zůstati v mezích dovolenébo a nesmí
se šířením tím činiti nácilí lidem, kteří snad se
smabami vašimi nesouhlasí. A pak nesmí snaby
ony míti nějakého hmotného pozadí. Pak přestá
vají vůbec býti zásluhou a zvrhejí se v kšeft. A pak
to, o čem vy be domaíváte, še jest pokrokem,
Jest vlastoě paskvilem na pokrok. Natíte do lidí
něco, čemu oni nerozamějí a s čím také nesou
hlasí. Ostatmě, jakou vy se svýchskromhoučkých
zásob můžete moudrost tomu lidupodati? Vaším
heslem při „pokrokaření“ budiš: „Jen šádné ná
ajlí, sisk a brutalitu l“ Inteligent, kdyby měl
krov třeba na bodu varu, nesmí 80 nechat atrb
nouti k vyhrůžkám násilnickým. Rabiátství Beod
suzuje samo a inteligenta není důstojno. Kdo ge
nedovede orládati, není inteligantem. Také jsem
rád vašemu slibu, že polemiky se mnou zanechá
váte. Škoda papíru a per, že sno? Slyšel jsem,
že vám to dalo všdy ohromnou námahu, než jste
takovou novinářskou stvůru zhotovili. To padlo
asi papíru, co? No — vědyť se béře subvence na
kancelářské potřeby a těch tolik nepadne. A na
vytápéní pokoje béřete také. Takco je vám? Mač
ve zdá, že se lépe daří vědy jednotlivému podni
kateli, než akciové společnosti. Zde jeden drabému
překáší. Proto aci jste vždy tak namáhavě slepo
valí své článečky dobromady, a přece to vždy tak
uboze vy o. — Ostatně, abych nezapomněl|
Přes veš moje varování a napomínání napsal
zase jeden z vás slovo nebil (rozuměj netlouki)
sy (viz článek v „Našem Práva“). To je, holečku,
brubá ohyba. (Oožse nedovedete přemoci? Tak
rádi ze staráte o zábava zdejšímu lida. Nuže, ať
se ten lid baví! Bohušel, děje se to nyní po vět
Šině na vaše útraty. Seno s slámu nemám lotos
na rozdávání. Nového jest vém škoda a staré ut
není. O vysoké vaší vyspělosti duševní svědčí také
oma okolnost, že slova „kat“ a, el“ poklá
dáte za nějak tuze níské. A toho, kdojich užije,
prohlásíte hned za člověka níské duševní úrovně.
A přece kdyb skutečně něco smali, tek jako
ne děláte, vdá b ste, še možno slova jedaoho
eb drobého naléztí i uPalackého I Ko

menského. Ale to jen když snišujete — boze všeho
rozmyslu! O těch dalších třech slovech: „štrágo
val“, „pěšourem“, „blefník“, co by se vztahovalo
k mé osobě, není mí snámo níčeho. Co so však
vás týče, sestevím ta slova takto: „Neradi štrá
gujete pěšourem; zdaž však sa sjedasný povoz
vyklopíte rádi nějský ten blafatk ?“ Ten od militér.

OŘITELNA

OHRADECKÁ

K četným dotazům sdělujeme, že jsouce si
vědomi svého sociáloího posláví s dbajíce prospěchu
všech svých vkladatelů, úrokujeme veškeré vklady
des rosdílu sasbou 4*/, ode dne vložení do dmevy
brání, což jsou vzhledem k naprosté bespečnosti,
jakou může skytnouti zase jem spořitelna, pod
mínky Jistě příznivé.

ČAS jsou pemíse a nutno jím proto betřiti.
Aby přespolní vkladatelé naši nemasili s každým
vkladem choditi zvláště d> města, vydáme neb za
šleme jim na požádání složní lístky poštovní spo
řiteloy, na jichž středaí části nechť laskavé při
píší číslo knížky, pro kterou vklad jest orčen. Vklad
složí na poště bez jakýchkoli výloh a stvrzenka
pošty sloaží jim jako prozatímní průkas, který
třeba pečlivě uschovati. Teprve když adá se jim
příležitost jíti do města, předloží vkladat knížka
v naší úřadovně, kde jim budou poukázané vk lady
do knížky vepsány.

Úroky připisují se ku kapitála v knibách
spořiteloy, aniž by bylo nutno předkládati vkladní
kolžky. Za příčinou účetní sávěrky mebudou ve
dnech 1. aš 15. července úroky do vkladních kníšek
připisovány.

, Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostatiles vknihkupectvíp.FrantiškaHovorky
v Žitnéulicía vprodejinovinp. M.Vlčkana

Příkopech.

Také školské správy. „ČeskýUčitel“
opět se horlivě nažuje ekandalisovati osobně
duchovenstvo. „Ratibor“ si docela otevřel na to
rubriku „Čírkovní zprávy.“ Ovšem pokrokoví pae
dagogové numilojí symmetrie a úplnosti a proto
si nesařídí rubrika „Školské správy“ za týmž
károým účelem. A měli by přece spoustu látky.
Na př. „Čes. Učitel“ počíná si jako nedoslýchavý
stařec vůči správě, že velice pokrokový učitel J.
Vorel = Novó Cerekve, muž již padesátiletý, do
pouštěl se nemravnýchčinů se Školačkami. Žatčen
byl ne udání soc. demokrata, jehož dcerky teké
zneužil. Tento muš byl předsedou pelhřimovské
pokrokářské jedooty učitelské. So svou řádnou
psal žil v nemváru. Podporoval statečně agrární
zemany, zvláště pak agrární předáky Donáta a
Vacka. — Když obdržel na Boleslavsku učitel Š.
ze příčinou choroby dovolenou,- denuacovali ho po
krokoví kollegové, že mu nic neschází. Dostal
tedy nařízení, aby učil. Vyučoval tedy několik
dní, až musil ulebnouti. Hamanita a kollegialita!
— Moravský „Našinec“ byl nucen k vůli obraně
katolictva vystoupiti dme 24. června proti „Po
goru.“ Píše mimo jiné: „Dobře jeme věděli, žo
nadačitel V. byl pokrokový, ale v našem referátě
vynechali jsme úmyslné nejmenší narážku na tato
jeho strápka . . . Nadučitel J. V. zneužíval ne
sletilé Marie P. již od jejího 11. roku, kdy k
němu chodila ještě do školy... Jest tedy na
první pohled patrno, že mu dítě nebylo došantro
čeno, aby on choďétko upadl do nějaké léčky -.
Byl to jeho vlastní sločin . . . Tak sáhl k jedu.
aby ušel buď vydírání, buď žaláři“ — Vo pa
nělské vesnici Puebla de Ajuicen dalo státní ná
vladnictví vykonati přehlídku ve škole, ne níž u
čili ferrerovětí učitelé volnomyšlenkářští, kteří fa
natickými svými rejdy značně pobouřili občanatvo.
Nalezeny tam formy k výrobě pum, plány měste
Barcelony, modely k pekelným strojům « výbušné
látky. Tek pracují volnomyšlenkářští — amtřmili
taristél Takových obrázků z kulturní člnnosti po
krokového učitelstva je každý měsla maaho. A
my něco z toho uvádíme pouze prdto,če je kate
liotvo k tomu provokováno.

Americké hotely. Američtímiliardáři
považají za velmi výhodnou spekulaci, vbládati
své kapitály do nových, velkých hotelů. Největší
hotel staví nyní v NovémYorku Alfréd Vander
bílt. Budova rozkládá ce ma celém jedoom sta
vebním bloku nečtvrté avenue (hlavní třídě) mezi
88. a 94. ulicí « bade míti dvacet poschodí. Za

nájem žádá sé 50000 dollarů ročně, ale aesa plochu, ns níž hotel stojí. Vedle tohosl pan
Vanderbilt diktuje ročně 7 procent ze stavebního
kapitálu, jenž vyleze asi ma 2 a půl mil. dollarů.

Dohromady by tedy činilo -roční nájemné225.000dollarů. V Americe so takové bol pronajímají



osvědčeným odborníkům, jimž nastévá pak poté
šení, aby si do takového hotelaího obra pořídili
vnitřní sařísení: nábytek, nádobí a vůbec všecko.
Dostanou toliko budovu, opatřeno installovacým
topením, chladirnamí, elektrickým světlem, vyta
hovadlem a p. Náklady na vnitřeí úpravu hotelu

joo úžasny. V hotelu „St Regis“ stálo pouzeošní zařízení 550.000 dol. Cena inventáře hotelu
„Plaza“ páčí se na mil. dol. V tomto hotelu sa
platilo se za kuchyňskou výbava 200.000 dollarů,
za zrcadla 50.000 dol. — když však botelier pře
konal tyto ohromné počáteční platy, bude moci,
je-li dobrým odboruíkem, udržovati hotel ve skvělé
eleganci a při tom přec hospodařit velmi šetrně.
Všecky veliké hotely mají nyní baď v podzemí
nebo v mansardách dílby truhlářeké, čalonnické,
zámečnické, klempifské a ostatních řemeslníků.
Plátno kupuje se pro takový hotel v obrovaxých
kvaotitách v kuaech, a teprve v hotelu se stříhá,
aby se z něbo pořídilo veškeré prádlo, povlaky
nu peřiny atd. Ve zvláštní díloč zamměstnányjsou
ženy, které dovedou nejjemnější záclony tak opra
vovat, že nikdo na avětě by vepoznal, že byly
záclony roztršeny. A právě tak mistrné odbornice
mají na starosti koberce a čelouny. Každý velký
hotel má vlastní tiskárau, která dodává jídelní
listky, programy koncertní a jiné potřebné tisko
pisy. Hotel zaměstnává pět, šest mažů, kteří usta=
vičně jen nanovo poatříbřují příbory. A v tiobé
jisbě nalezneme brusiče skla, jenž obrušuje okraje
jemných vinných číší, 8 nichž byla malouvká čá
stečka odpadla. V jednom novoyorském hotelu,
jenž má pouze (!) 700 pokojů, vyplácí se za tý
den na mzdě 17.000 dollarů. V hotelu „Ansonja“,
v němž jest 2500 pokojů, vydá Be denně 2000
dol. za potraviny. V jednom velkém hotelu po
třeboje 8e rok za rokem denně 650 až 100 tan
ublí; oteplování v zimě nepřijdedráž nežli ochla=
zování v létě. V jiném hotelu platí se ročně 70
tisíc dol. za hudbu při obědě a 40 tisic dol. za
nový porculán. Ovšem takové botely mají též

NEjnee Jež jsou přiměřeny jejich obrorským vý
Katolický měsíčník pre čermechy.

Od nového roku 1910 vychází v německo=vých.
Africe katolický měsíčník pro Černocby v jejich
řeči. Má název „Rafki-yapga“, to je můj přítel
2 tisknou jej dvě sestry řeholní v Dar-otsglam.
Vbraké době bude též illastrován. Redaktorem
jest biskup Tomáš Sprejter, Prvař člelo mětento
obsah: Císařův národní den, slovo kó čtenářům,
svátek sv. Tří králů, postavení křesťanského krále
na ostrově Ukereve, Kristus a Mohamed, poučení
o Halleyově kometě a různé žerty. Takového ča
sopisu bylo potřebí, poněvadž katolíci neměli pro
svých 25. tisic žákův a mnoho dospělých nic ke
čtení. Státní škola vydává pro své dřívější žáky
již 5 let noviny 8 názvem „Vůdce,“ které mají
2 tisíce odběratelů, a od loňského roku vydávají
též zábavLé knihy s nazvem „Reobemberg — Bi
bliothek.“ Protestanté vydávají patery noviny: V
Tanze, Mogile, Mosiu, Dar-es-sglsmu a v Žan
zibaru.

Příchosím a lázeňským hostům do
Luhačovici Kdo chce lacino a se vším po
hodlím v Lubačovicích pobýti, toho upozorňujeme
pa hotel „Viktoria“ našince p. A. Zichy. 21 po
kojů. Oavědčená, výborná a laciná domácí kuchyně.
Povoz při každém vlaku. Litovelské pivo. Kašdý
bude spokojen.

Nový přrovar v Plami zakládá Česk.Živnostenská bankakapitálem 3 mil. K a to v době,
kdy všechny pivovary stěžnjí si na zmenšení od
bytu. Domůže-li se i jistý německý (s Mnichova)
podnikatel dovolení k postavení pivovara v Plzni,
bude Plzeň opravdu jedním « podivuhodných piv
ních středisk světových, podivuhodnější neš Mni
chov (pověstný svým černým pivem), jenž ve své

rodukci a spotřebě není konečná nic jiného, než
kterékoliv velké město, než na př. Praha samé.

1 (Zasláno.)
Milé kollegy a p. t. svoje pápy spoluvysvé

cence « r. 1860 zvu ku oslavě našeho stříbrného
kněžského jubiles k sobě do Želiva, do staroby
lého prtemo„strátakéhokláštera, na úterý BÓ.
červemce t; r. Laskavé přihláškybudu očeká
vati.do.20. července.

"Na opatství v Želivě, doe 30. června 1910.
-4 Seleslus Roubíček,opat.

"T+-žnízprávy.
V Hrado!l Králové, dne 25, června 1+1) 1 |

přenice K 18*50—18"00,šita K 10060—11'00, jeřm: 10
E 000—0000, prosa K 13*00—0000, vibve K 1400
aš 00-00, hrachu K 3200—120700,ovsa K 650—7'10,
K -došky 2408—00*00, jahal K 25'00—00'00, krup K
22 00—382'00,| bramborů K 400—4'90, jetelového
semené červeného K'00*00—0000, 1 BI. jetelorého
aemíaka rusk. K 00000— 00000, máku K 860-—
00.00, lnémého semene K 30'00—0000, 10 ug

„Mimýeh olrnb K 1200—0000, 100 kg. přemičných
otrab „13:60—00,00, 1 kg másle čerstvého K 380
až 330, 1 kg másla převařeného K 000 — 0:00
1 by sádla vepřového K 3-10-—0'00, 1 hg tvwobu
(32-048, 1 vejce K0-05—0'07, 1kope osrele K 0:00
aš 000, 1 kopa petršele K00-00——00,1kopa kapusty

K 200—0 00,1 hl olbule K 0*40——0"00,1 kopa drobné
mleniny K 1-00—3'00, 1 pytel mrkve K 1*60—3'00
1kope salátu 0:00——0*00,1 kopa okurek K 14—16, 1
bočka švestek K 0-0—-0-0, 1 bl jablek K 00-00—00'00
1 hl hrušek K 000--00'00. — Na týhodní trb
v Hradci Králové dne 35. června 1910 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 39 bektol., dile
20, ječmene 11, ovsa 100. prosa 1, víkre 0, hra
chu 0, čočky 00, krap 0, jahol 0, jetelového se
miska 00, olejky 0, máku 3. — 3) Zelemin;:
petržele00 kop, osrele 000kop, kapusty 7 kop, olbule
45 hl, okurek 16 kopy, salátu 0 kop, mrkve 71 pytlů,
brambor 24 hl, solí O kop, drobné seleniny 107 kop.
— 8) Oroce: Hvestek 0 boček, hrušek 00 bl, jablek
000 bi. — «) Drob. dobytka: vepřů 1 kusy,
podevinňat 455 basů, kůzlnt 0knrů.
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Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si deope
ruělti veškeré kostelní nádoby a
mdžíníA te; monstrance, kalichy,

cibáře, nádobky,patěnky, pacifikály,
svícny,lampy, kaditelnice,rokatd. své vlastné výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a M nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotoré
předměty neb výkresy masílé na u
kázku franko bez závoznosti koupě.
Vše 20posílá posvěcení. Prdos ruční.

Sadenak,KOÁKO,prat/nků, náromkůstd. * Notářské
proteny, tab jídelní sášiní se stříbra pravého

ony,a nakého vědyna akladě.
Steráslalo, stříbro adrahokamybupujssa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paslě n ciseleur

Praha L, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, erepové, ripsové, gobelinové
polo- i celehedvábné v. nejmodernějších
vzorech.

PLYSŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

mkářské ozdoby nábytkové
břssně k nábytkovým látkám se
Řodicí jako: šúňry, střapee,
pení atd. — — — — — —

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« se nejlevnější cenu nabízí firma 

JANOTOTEV PRLŽŮ,dndřnká U L

Legitimace nm
do důvěrných sohůzí

dle 5 2. shromažďev. zákona
ze dze. 165.listopadu r. 1867

D3 :3 dostati ize levně s

vBlabrgakéknhtiskémě©HradciKron

Založeno r. 18860.

Vyznamenán státní medailií,

Veledůstojnému duchovenstvu
dopornčuje se

první a nejstarší odborná dílna paztřskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 88.

k shotorení veškerých ko
atelních nádob ze stříbra,

bronza n dných kovů,od nejjednodulšíhodo nejskvostněj
ibo provedení, v každém

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

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jea ručně, čímž umožnéno
ml dodat veledůatojnému du
chovenstvru prácí trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Teškeré vzerky jsou Jebo
Blsknpskoa Milesti reride

vány.
Mešní nádoby jem v ohaj

sislím za ceny vělice levné.
Veškeré oprary nádob ko

utelních se ry.. le, fádně a
lerné vyřizují.

Vše zasílám jen posvécené.
Vzorky, rospobty, nákresy | ©

hotovésbolísa ukázku
se smělon.

Chudělm kostelem možnosplácet bes přirážek.
JEP“Staodporudeníačestnýchuznáníporace."li

Prozím veledůstojné duchovemstvo o laskavou příseň
a důvěra závodudomácíma.

Spolkům doporučuji rychléa levné edení
odznakůopekových

2066060696600000006606
Veškeré plechové

hudební Dáslzoje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
wJosefově

(dříve EK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé:
turec. činele, bany, čele, mandolioy, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré hud. drobcé potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahbací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétay, oboa jen lepší,

přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky:ubny, trubky, porelky, pomocovky. — Za člsté,
přesné ladění se račí. Správkyse rychle vyřisují.
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Am dšřřšší

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

i RICHTER,
pohřební ústav
: a zasílatelství:.

| Hradec Králové,

Duch

katolické
Obnovy.

Bepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
"zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta

raly, naopak jsou stále svěžím zřídlempoučenípro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

chce míti dobrou a levnou
KRYTINU ať novou neb
opravenou starou, obrať se

8 důvěrou na firmu

ČELAKOV
SKÉHOTŘÍDĚ567,V Přízemí,

kde bude každý solidně ob
sloužen.

objednátelivlněné.
ky,měkký 3rnilury,vůbec

ské, úfirmg

1 WČeské Skalici «
obsahuje německou školu s právem veřej.
nosti, zařízenou dle osnovy trojtřídní měšťanky.

dkka, mohou se lávati v jazyceanoouzkém.Čeinlkarenémal
a sevFree, tan (napiano,housle,
citeru, harmonium a varhany) a učiti Berůz.

Beatže pracím, vaření, žeAvedení domádnestí něžtasel a
jemnýmzyásobi zpolotonníspoločonskýmsevyučuje.

Ústav mákapli k krásnou, zdravou
polohu a velikou zahradu. K vycházkám cho
vanek slouží romantické okolí, zvláště »Ba
bičšino údolí v Ratibořicích«, o němž se
proslulý cestovatel Vráz vyjádřil, »že patří
k nejkrásnějším místům, která kdy spatřil.«

Měsíční plat mírný! Ostatní v prospektu!

Nastoupiti možno kdykoli! Školní rokpo" číná 15. září t r.

Poznámka. Redakce +»Obnovy«odporu
čuje vřele »Penslonát v České Skalici«

a mravněbez

též evropského systému

v Hradci Králové.

P, T. dnchoveastva zvláštní výhody.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí

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

vy

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

uvnitř Hradce Králové

v Adalbertinu.

Gráfova kostka
velejemné

za 6 haléřů
zůstane 1 na dále vreholem

dokonalosti.

Ve vlastním zájmu žádejtepůvodalkrabičky

Gráfova kostkajemná“za 5 hal.
Pty o oa henna,očenit
R. STEYSPAL,satezdtss:



řesvědětese,kněžské E em sa: =*
že nejlepší jedině u fy

2.42.. koláry " SonisjayJirásek,
Objednávkyzoobratemvyřizují! u | Hradec Králové 136. u

O00000|000 ol0000|000000

Přesídiení! [PRVNÍ VEŘEJNÝVZLET
WMB*Sklady "Ji aeroplánu v Hradoi Králové

fy K. V Okuherský uspořádáčeskýaviatiking.J. Kašpar z Pardubicv neděli dne 3. července 1910 |
v Král. Hradci a zů u továm. po 5. hodině odpolední na vojenském cvičí ti u továrny

nyní jen w továrně. | pana Petrofa.Lístkyv předprodejivevšechknihkupootvích
Máslodkomstěhováníosnyznačněsnížené. =x=—---— v Hradci Králové.

$99000|ooooooloooolesoo00 Bližší zprávy na plakátech!
Rřestní listyU: ..

8 p) 4 p . J k Ě ů 3

akuph inhtskáru,

ZÁLOŽNÍÚVĚRNÍ ÚSTAV V HRADCI KRÁLOVÉ.
Filiálky:v PRAZE,čzčkéinte re v SEMILECHa TURNOVĚ,

Akciovýkapitál K 10,000000— Provádí veškeré obchody

KEE zemmma| JN ah hd A em| m Et=== Kupie si poučný epie ==

BlahoslarenýJan Sarkandor. S
Napsal Vilém Tíhelka. Stran 92. Cena pouze 8 hal

ObjednávkyvyřídíEBlekupská knih= |[£ ..
tiskárnav HradoiKrálové.|[ Pozvání k upisování akošíO- [.emisseČeskoslovanské

TV NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM |!

json světoznámé lihaprosté
MARŠNEROVY ŠUMIVÉ KO .
LINMONÁDOVÉ BONBONY v nominelní hodnotě 200 K za jeden kus. Všecky

prospekty a úpisní listy na požádání pošle Česko
slovanská záložna v Prazo-II., Spálenéul. č. 9., která
úpisní akci řídí. — Upozorňujeme na zajištěnénej

menší zúročeníkapitálu akciovéhoAe —- VpoanýkapitálIsosplácotipočástkách.

(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové a
mařínkové) ku přípravě znamenitého osvěž.

Aěběkdiii Gpětěkěkih EEěbě něběběí Eběžettéž

Všude k dostání, kde jsou plakáty sochran.
známkou,jíš je opatřen iknždý jedn.bonben.

Roční výroba 60 millionů kusů.

ke perfam dech.KLAIRON,ne*rdka "novédoby. BOvOHÉEe
A LA REISE, E SMINT-„LOBEN
Veškeré droby ČOHOLÁD MLÉČNÝCH,
KU VAŘENÍ I POCHOUTKOVÝCH

KrálTa
A. MARŠNER.
Sklady:Fordinasdova třída (Platýz),
Václavské sám. (proti Primesám),

Vídeň VI., Theobaldgasse č. 4.

pih aeiioohoioHoěběěž iii HoHoHEvě Aki piběkěiii HobbieHohHoěběFAAA4AEpěPěkEiěby

Určitě m 0 Obolubanaprostoresiní!

z. = [im prát plansJirásek,(6.
i PFovárnísklad Ininého a bezi. sboší! Vybavypro norěsty|E běhkdeEid EEEEkEEE iběněkEB PE P:

Majitel:Pelitiokédružstvo tisnové v Eradci Králové —Vydavatela sodpovědnýredaktor AntonímPochmen. —Tiskemebisk, knihtiskárey vHradolKrál.
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Příloha
Besídka

Zojímavýosud rodu Relnitzova,
dobrodince města Chrasti.
Statkář Mich! v Sonoendorfa uo Perna

v Sasjeh obcházel časně ráno dne 10 května
1772 »vé rozeáhlé hospodářetví. Člofval tak
každodenně; vědělí, že tím maché nehodě pře
dejde, mnohé škody ee uchrácí. Byl to muž
celkem dobrý, ale velice přísný,

Zmíněného dne savinil nejstarší čeledín
jakousi větší škoda v konírně. Oipykal svou
nevpatrnost okamžitým propoštěním. Včecka
čeládka by.a tím bolestně dojata. Také určák,
jinoch 17tiletý, který ve statku déle jedaoho
roku sloužil, odešel smuten beze slora do ov
čína, kde obvyklou přehlídku vykonal. Jinoch
ten slul Jan David Reinitz (čti Rajoyo); ve
statko jej však prostě Davidem nazývali, jméno
to prý ověáku lépe sluší,

Náš David narodil se na jaře r. 1755

v městě Porně v Sasích!) z rodičů A m heOtec, prostý dělník, dbal o to, aby syn jeho
nabyl včech nejnatnějších vědomosti, jakých
toho času tamní obecná Škola poskytovala.
Chudoba rodičů to asi zavinila, že nadaný
chlapec ani řemeslu věnovatí so nemohli,nýbrí
od svého 19. roka u rozličných bospodářů
v okolí Peros jako pasák ukota nab brava byl
zaměstnán.

David, kráčeje zmíněného květnového od
poledne před svým stádem, vedl je na pastvu.
Jindy veselý jinoch byl dnes zadamán, ba zdálo
ee, jako by mu i do pláče bylo. Propoštěného
čeledina miloval jako staršího bratra.

Přišed na místo, na úbor bílým jetelem
porostlý, nejzadnější to bony pozemků Michlo
vých — změřil zrakem svůj stíp, své to dobře
vyskonšené bodiny a opřen o hůl, nechal stádo
volně se popásati. Domal smotné dále.

Nepozoroval, že část stáda zašla dále do
„ kého jetale na semeno ponechaného, kde

hitavě šťavnaté rostliny Skubala.
Nápadné ticho kol -něho jej konečně npa

matovalo, že se ovce od něho vzdálily. Ohlédne
se a tu teprv pozoruje, co svým zamyšlením
zavinil.

Píské, volá na ovce, chváté v tu stranu,
aby dalšímu pasení sabrácil. Avšak běda! U
některých ovcí větší množství pošité jeteliny
jiš působilo: bylyí čirší než delší.

Ubobý ovčák lekautím zůstal jako ochro
men. Vzpamatoval se však, sehnal stádo do
hromady a co mo dech stačil, k domovu s ním
uháněl.

Ohvat ten však nepomohl; v malé chvíli
začaly některé ovce klopýtati, klesati a uož
polovinu cesty k domova uběhl, deset nejpěk
nějších kusů odpykalo svou mlsavost životem.
D.vid, pohlíšeje na ovce cválající, pozoroval,
še míra neštěstí dosud není naplněna. Zoufale
zalomil rukama, chvatně hledal v kapsách
evrého oděvu — avůak nůž, jímě nyní život
ovůj chtěl ukončití, v běhu někde vytroneil.
Pobídnol tedy ovce k dalšímu bého asám pak
obrátil kroky své k Labi, v jehož cbladcé vlny
ee chtěl uvrhnouti. Na břehu Labe však byli
lidé, kteří pozorovali jeho spěch; byli by samo
vraždu překasili. K tomo atratily se nebohóému
chlapci ovce £ dohledu. Již se tolik neděsil.
Pohlédl ve saroseným zrakem k nebesům, jako
by z těch výšin radu očekával.

Jako z těžkého sna probuzen si povadechl
a — jiš nemyslí na smrt, nýbrě na to, jak by
se vybnul hanbě a potapě, která by ho při
návrata do Sonnendorfa neminula. I napadlo
mo, aby od toho místa daleko zašel a tak mo
žnému otlhání ce vyhnul.

Namířil po mezích k blízké silnici. Ucítiv
tyrdou půdo pod nohatna, oblédi se ještě jednoa
k S.nmendorfo, hledal zrakem svým také své
rodiště Perno, a paknamířil ke branicím Čech.

Šel dlouho donoci. Následky rozčilení a
rychlé chůze pociťoval sice jiš déle, avšak
bez penět du hospody nikde nemohl ne odvá
Ziti a do soukromého obydlí vstonpiti se obával,
aby smad jako poběblík nebyl někým zadržen.

Již jiš v chůsi nmdléval, kdyš nedaleko
silnice zahlédl osamělou chaloapka, k bíš

samiřil. :
Stafenka na prahu polohlasněae modlící

příchosího zprvu se zalekla; když však jí p
věděl, že ubírá se dovnitř Čech, fe e cesty
abloudil, slitovala se nad ním a dovolila, aby
se v prázdném ohlóvě na slám: uložil.

psním poněkad posilněn, nsstoapil časně
ráno další cesto a hned v nejbližší vesaici po
elušbé ae doptával. Poněvadě zovodjšek jeho
dosti-byl opořádán, bylo mu tu i tam sovsto
——————

t)ExtractausderletzienMuster-ListeddtoChradim
dan 20. A 1789. Bar. BRiese15. Infanterie-Regiment
a i "Eopulační v Chrasti.

k zabnácí hladu poskytnuto — slošby však
nedostal.

Tak dále k jiho se ubíraje, prošel celou
řada větších menších osad, nikde však ovčáka
nepotřebovali, Když jit se odhodlal, še se o
slašba sa čeledína ke koním hlásiti bude, ač
koní nikdy v rokou neměl, namanal 60 mu na
cestě jinoch starší, ubírající se toutéž cestou.

Dali se spolu do řečí. David se dověděl,
že apolečník jeho ubírá se do Litoměřic, aby
k říšskému vojska ee dal odvósti.

David, poblížeje naň, porovnával se s ním.
I zdálo se mu, že ge drahu ve vývinu tělesném
vyrovná. Ta napadlo mu, aby také on podobně
ačinil a tak starosti o svou bodonenost se
zbaví). Svěřil se společníkovi se svou nebodon
a tep, ponkazoje na možné úřední stíhání, také
ma k tomu radil,

Jako rekrati nebáli se požádati o nocleh
v osadě nedaleko Litoměřic a ráno dne 17.
května 1772 hlásili se u doplňovacího voli
telství v Litoměřicích. Dobře arostlí, zdravím
kypící mladíci byli rádi vidění a k šestileté
slažbě v říšském vojsku odvedeni.)
. Jan David Reinits byl 12. dabna 1774
jmenován svobodníkem. Nato dne I. července
1776 po přijmutí 25 zl. 24 kr. zálohy zařaděn
k stálému vojska (ku pluku Fabris), kde se
již 6. srpna t. r. stal devátníkem.

Desátník Reinits navštěvoval plakovní
Bkolu a byl dne 1. prosince 1777 jmenován
Sikovatelem. Jsa ubytován v Chrasti, oblíbil
si Annu, pozůstalou dcera po měšťana Fran
tišku Vávrovi, již due 2. července 1786 pojal
za máoželku.

Reinitz, stála u vojska go vyzoamenávaje,
postcupi! dne L. září 1799 na hejtmana a dae
19. září 1802 byl povýšen (bez poplatko) do
stavu šlechtického 8 přídomkem z Ehrenbeimsu.

Němec Reinitz nančil se správně češtině
a aznával Čechy za svou otčinu. Také jeho
dva synové, narození v Chrasti, ovládali dobře
češtinu. Starší Jan věnoval se službě vojenské
a dosáhnov hodnosti hejtmana, dožil se stáří
80 let. Žil ve výslažbě ve Vidni, kde die 30,
září 1869. zemřel.

Karel Frant, Reinits z Ehrenheimsu, nej
mladší syn Jana Davida Reinitze z Enrenheimsn,
vstoupil po odbytých etudiloh k hospodářatví
a po zrušení patrimonlálních úřadů přestoupil
k poštovnictví. Dostalo se mu místa u hlac
ního poštovního úřada ve Vídní, kde postoupil
na poštovního kontrolora.

Když vstoupil do výslužby, navštěvovali
ho v jebo bytě jeho přátelé z úřadu: Bezpalec,
Blažek a Bareš; Češi lauli k Čechovi.

Vycházeje na procházky do X. okresa
«+4mLaaerberg“, zastavoval se zde vždy u če
ských cihlářských dělníků, aby si 8 nimi česky
pohovořil.

Po roku 1866. navštívil již 70letý K. F.
Reinitz z Ebrevbeimsu své rodiště Chrast,

Ve své poslední vůli r. 1873 odkázal své
cenné papíry obci města Chrasti ku zřízení
nadace k dobročioným účelům a všeobecně
prospěšným zřízením. '

Dle jeho přání nazvána tato aadace k u
otění památky jeho matky, rozené Vávrové,
„Nadace Vávrovská“,

Karel Frt. Reinitz z Ebrenheimsu zemřel
A. říjnu 1873 a jmění „Nadace Vávrovaké“
odevzdáno r. 1885 do eprávy městské obce
Chrasti. R. 1807 obnášelo jmění této nadace
36.900 sl.

„Nadace Vávrovská“ umožnila město
Chraati zřízení vodovodu, nu nějš z užitků na
dačních od roku 1883 do roku 1887 věnováno
28.115 z). 77 kr.)

Nehoda spůsobila, že Dasid Reinite, za
měniv svou vlast, stal se příznivcem vlasti
naší, pro riž také savé syny odchoval. Jeho
syn Karel František přilnul pak ka svéma
rodnému městu Christi v té míře, že mu od
kázal cenné své papíry, které poskytojí nyní
stálý ruční důchod. Z důchodu toho dle úmyslo
a pokynu dárcovra bude Jze vykonati celmi

mnobo ve prospěch městau jeho obyrakelatra.—8.

První mezinárodní kongres
katolikův—esperantistův v Pařiší.

(Dokondení.)

Projednává s0 jedmolitá výslovnost latiny.
„Van Schoor podává zpráva o různé vý

slovnosti Jstiny. Končínávrhem, aby přijata
byla výslovnost římská.

1) Zde líčenou nehoda Janas Davida Reinitze udělil
mi měšťan p. Jan Pardubský = Chrasti, který jí od aa
mého Reinitze několikrát vypravovati alyšel. — Data zde
uvedená jsou vzata s úředních listin.

1) Více viz Panlusův spisek s roku 1000: „Načace
Várrovská“.

Po delší zajímavé debatě Colas srovnává
otásku výslovnosti latiny a otázkou jazyka
mesinárodního: „Není nutno míti výslovnost
pejačenější, nýbrž jednostejnou. Kdybychom
měli čekati e jazykem mezinárodním, ať 60
všickní ačencí dohodnou, trvalo by to ještě
nejméně 500 let. Tak se to má také a jed
notnou výslovností latiny. Masíme se chopiti
nejúčinnější a nejrychlejší methody, jež nej
Jistěji nás přivede k touženómu cíli. Nejlepší
methodou bez odpora jest adoptovati výslov=
nost římakon. Ustanovíme-li ee na tom, dodě
láme se úspěchu; přijmeme-li výslovzoet jinou,
povstanou z tobo jen spory, nic jioého.

Opat Ricbardson oavrhoje po té tato re
soloci: „Sjezdnahlíží, že: a) jednostejnost vý
slovnosti latiny v celé církvi sv. jest žádoncí
s mnobých důvodů, b) římská výslovnost že
jest nejsnáze přijatelna, ano již přijata ve
moobých zemích, c) že sám sv. Otec tuto vý
alovnost si přeje.

Z té příčiny necbť všichví pracují pro
rozšíření této výslovnosti, aby všude byla při
jata, a zvláště „Světová Sdražení“ aby si vzalo
tato propagaci na starost.“

Všichni přítomní mimo osm resoluci
sobvalují.

V pátek o půl 10. ráno opět schůze pra
covní. Projednává se „materielní organisace“
církevní — sbírky pro kult.

Dombrowski podává interesantní a ua
prosto nový návrh na založení „mezinárodní
katolické banky“ a pořízení katolického kapi
tálu, pomocí jehož by bylo lze podporovatí
katolická díla. Žádá, aby byla tato otázka pro
příští sjezdy studována a aby byla v různých
zemich připravována nálada pro tento origi
nelní návrh. Všichni sjezdovci to sahvalají.

Po té se kongres dává do práce 0 psoci
diní akci katolické“, Lutkie, dolegát nizozem
ského spolku „Katolicke Social Actie“, podává
Správu o organisování sociální činnosti kato
Mků nizozemských.

Odpoledne jménem koogresa pronáší Colas
tato resoluci:

„Sjesd vyslechl inleresantní správy z růz
ných zemí o sociální katolické činnosti a na
blíži, jak užitečnoa by byla vzájemnost v tomto
hoatí. Usnáší se tudíž oplatňovati esperanto
v katolickém sociálním hnuti kdekoli ve světě
a navrhuje, aby při každém takovém hbnatí
zvolen byl člen esperanta mocný, a tak aby 8e
utvořil výbor meozinárcdní, tvořící takřka „so
ciální katolický světový parlament.“ Návrh
všemi hlasy přijat.

Hoed nato začíná sjezd projednávati or
anisaci světové katolické ligy esperantské.
ředseda aděloje slovo redaktorovi Colasovi.

Tento soudí z průběhu dosavadních prací,
přání a resolucí, že nutno jest ustaviti silné a
Široká adrutení, které by vyplnilo tak daleko
sáblý program; podává stračný přebled studia
vykonsného v tě příčině v Barceloně. Kromě
výbora mezinárodního a národních navrhuje
výbory ve všech městech světa, jako to je při
„Univereala Esperanto Asocio“. Zda tito dele
gáti nebo korrespopdenti mají býti závislými
ne výborech národních, ponechává kongresu
k rozhodnutí.

Poněvadžfrancouzská zpráva a nizozemské
návrby se dostatečně nekryjí, usnáší se kongres
zvolití kommissi k úpravě stanov, které v hlav
ních liniích vypracoval opat Davanz.

Sídlem „světového katolického sdružení
esperantského“ bude Paříž. Generálním před
sedou jmenován byl Richardcon, generálním

ajsmníkem cpat Duvaux, drahým sekretářemolas.
V sobotu byl výlet do Versailles. O 9. hod.

večer propsgační schůze spolku „Loksemburga
Rondo“. Baronka de Ménil mluví o minulých
světových korgresech, coš doprovázeno světel
nými obrazy. Bratr Isidor má krásnou egpe
rantskou řeč o slepcích.

V neděli o 8 hod, byla společná mše av.
v karmelské kapli v université. O 10. hod.
byla sjezdová mše, slou'ená Dr. Collem, jíž
obcoval Monsigo. Bandrillart, kásaní měl farář
Parker. Zpěv obstaral baron de Ménil se svou
chotí. Po mši av. jdou účastníci do „Krypty“
a do katakomb university, kdež j30a ostatky
četných kněží, amačených v revolaci.

O 3. hod. odpol. přes 400 sjezdovců sohází
se na vrchu Moutmartro. Celé shromáždění
vchází do „iirypty“ a zpívá „Ni volas Dion —
chceme Boha“. Richardsoo promlavil oěkolik
slov, oděleno sv. požehnání, načež zbošně za
zpíváno „Ave Maria“.

O 8. hod. jest hostina v paláci Orlean
ském na avenne (třid+) da Maine. Duvaox
oznamuje, že dle rozhodnotí výboru „Meziná
rodní katolicko-osperantské Unie" a ue sou
hlasem nizozemských delégátů jest vybládanto
město Haag v Nizozemí za místo drohého na



vanrovi, manželům Ménilovým, Gaotberotoví,
Colasovi, Biapchinimu atd.

O 10. hod. spívé sl. Fransové za dopro
vodu světelných obratů „la Naskigo delMondo“,
stvoření světe, překrásné to dílo Vigoolovo,
přeložené Lajartem do Esporanta. | Esp. K.

Volnost „Volné Myšlenky“.

„Volná Myšlenka“ prohlašuje za základníčlánek svého programu hájenísvobodoých pro
jevů v obledu kulturním i oáboženském. Ale
de tato zásada jest pouze hombukem, vymy
šleným na zmámení širých davů, to vysvítá
ji bned z dalších officielních projevů „Volné
yšlenky“. A pak si vzpomeňte, jak nadšeně

hájili a chválili volnomyšlenkáři Ferrerovy sá
keřníky, když tito banditským způsobem ola
povali barcelonské katolíky netoliko o evoboda,
ale j o život a výtěžek obrovské kultorní
práce. Volná Myšlenka ve skutečnosti tvoří
ro katolíky svěrací kazajko, hrozný žalář,
otová mačidla.

Jest ještě v čerstvé paměti, jak v Praze
volní myslitelé katolickéma průvoda do očí
plivali a jak i na jiných místech proti kato
líkům barbarsky řádili. Teď zase nové doklady.
Žiškovský katecheta p. Roudnický byl písemně
pozván na volnomyšleokářekoo scbůzi pořáda
nou dne 22. června na Žižkově. Katecheta se
dostavil. Po dlouhé řečiKlimtově uděleno slovo
R-udnickému. Ten mimo jiné poakasoval,
jakým nešťastným pravopisem sepsal přeosví
cený Klimt pozvání ke schůzi.

Hned veliký řev, še prý klerikálové fal=
šují rakopisy. A zatím milý Klimt se hleděl
vymluviti, že prý to jest pouhá kopie. Tu
Roudnický ukazoval druhý dopie Klimtův, jímž
dokazoje totožnost podpisu i písma.

Při další řeči Roudnického stále se vsmá“
hal povyk, až byl náš řečník ařván. Vylili na
něho sodovou vodu, zvedali proti němu pěsti,
ač katolíci přítomní dosud ani elůvkem neroz
palovali bněv násilníků. Tasily ga nože, řvaly
se proti katolíkům vybrůžky, že jim bude roz
páráno břicho. Kdyby byla policie nechránila
život Roudnického, snad by byl živ nevyšel.
Několik našinců bylo bez příčiny ztýráno a
vyhozeno. „Jen je mašte, bestie“, voláno z ně
kolika stran. Když protestoval redaktor Švec
Blanický proti surovému vyhazování našinců,
naplivl mu jeden volnomyšlenkář do obličeje.
Po schůzi pak ještě čekali volní myslitelé pod
Bezovkou na odcházející našince. Kdyby byl
katolíky necbránil silný oddíl policie, byli by
snad rváči volnomyšlenkářšti opět dokazovali
po svém způsobo lásku k „volnosti.“

Aby se svoboda volnomyšlenkářské pro
jevila pro variaci také jiným způsobem, o to
8epostarali volní myšlenkáři v Motyčíně, který
se svými 4000 obyvateli jest přiškolen i při
fařen ko Kladnu. Když se tam dověděli volní
myslitelé se svými rudými spřízněnci, že ne
známý dobrodinec jest ochoten postaviti v obci
kostel, nastal rámus, jsko by vpadli do obce
Tataři.

Svolána večerní schůze; sprosté urážky
tam vmetnuty ve tvář samému Jiberáloví dr.
Kurkovi, kdyš týš otevřeně přiznal, že pro
místní katolíky jest potřebí v obci kostela nebo
kaple. A což teprve dostali katolíci! „Bestie,
kanalie, vrašedkyně“, takové terminy jen ge
sypaly oa církev. Když už shromáždění fana
tikové se vykřičeli do eytosti, přiblásil se ka
tolický řečník Vesecký. Hned s počátku pootěn

bnasnými načávkami.Naposledyp stálé vyrušování musil se vzdáti slova. Vědytkřičeno
i to, že kostel, jestliže by se vystavěl, vyhodí
se do povětří. Vesecký «musil před pádnými
„důkazy volnosti“ 1ycble prohnonti v bezpečí.

Zkrátka tito kultarníci se od Ferrerovců
přiučojí tolik, jako by v Barceloně konali
odborná stadia. A Masaryk chytrácky proti
takovému návratu k barbarství ani nedutá,
protože by mu slavozář okamžitě odňali jak
800. demokraté a čeští volní myslitelé, tak
němečtí šidé. Není nad opatrnost! Vědyťjest
v „sklerikalisovaném“ Rakousku lepší a poho
dlnější nazvati bandou — pokojné katoliky. —
A „Čas“ si počínal ještě chytřeji. Ač věděl, še
katolíci seděli, ač věděl, že bylpolit sodovkou
našinec, napsal, že bylo od našinců obstoupeno
předsednictvo a polito sodovkou. Tedy dvě

parádní lší, ale o svířecím řevu volnomyšlennic! — Ina — vyšší charakteryl

Kulturní jiskry.
staročeského léčení.Průtri

malých dětí, pokudě by z uraženiny zastaralý
nebyl. R. Květ divisnový dobře asekej a nech tři
dal rozlešet v másle, potom bo v tom másle uškvař

a převodis skrse rouchu, přikládej. Kdybys alekvětu neměl, můžeš jen samou divisnu při
proviti.—Špik komu by stydaolvruce
= ob noze. Jestli mužaký jest, vezmi =krmného

liraj u tepla ve eklenici s tím maž amrtvělou ruku
neb mohu v teple nahřívaje; jestli by šenské byla
osoba, tedy z kačeny sádlo býti masí. To také i
pro koně potřebováno býti může. — C.nk sa
očích od bolesti jich komu by se dělal, tak že
by Již neviděl, proti tomu vezmi s chyceného hada
před sv. Jiřím eádlo a maž mím oči, víčka, též tu
fasu, co se spolu svírá, poma:uj, byť se pak co
do očí dostalo, tím lépe bude; to číh často, po
mábá proti alepotě.P. e — Proti padoací
nemoci. Na velký pátek, prv meš alance vyjde,
nech ustřelit mejlí dubové, pozorajíc. by us sem
nepadlo, nýbrž chyt je do šatu, to usušené ustrou
hej ne prach, dávej píti nemocnému u vodě svě
cené na hladový život; spomošeno bude. — Item
proti padoucí cemoci. VezmiolopáŠtěňsta
od čabky prvničky ne pak do holé ruky u drže
je sa hlavu nad vodou, utoi těla do vody, blavy
ale spal na prášek, ten dej píti nem-cnému a vodě
růžové ua lačný život. — Proti kašlání
s krví. Vezmi vejce od slepice teplé, jak je snese
s rozmichej je v půl žejdlíka atudničné vody, to
užívej ráno i večer. — Proti kamenu. Vezmi
badí kořev, ten ustrouhej na prášek a nžívej s ko
řavkou; velice proti kamena bolesti pomáhá. Pro
batum est — Item. Babibněvové semeno nebo
1 také kořen stluč na prach a s kořavkou užívej.
— Item. Ztlač česnek a vlož ho do kořavky,
nech hodně rosležet a když jest potřeba, tu ko

řavku nšivej; také velice pomáhá proti kamenu.— Item. Jeblici,co na obci roste, rme, černobýl
proti kamenu věc dobrá jest — Proti růži.
Krev zaječí nějakým čatem vytřená na růzi při
loženáji sahání.—Života bolesti zkrotiti.
Kdyby bolel šivot, tak že by s někobo krov Šla,
nakrájej na kovsky hadí koření a vař je pod po
kličkoua to užívej; přestanet. — Bradavice
potírej cibulí a solí, smisl; vohbnetliny bojí
cibule ztlučená se slepičím sádlem. — Item 8 ontem
a solí cibule pomasaná ubry 8 tráře shání. —
Proti ostudě. Maodragoru nos při sobě a vy
kuřaj ní v místě ostazeném.

Proti modlářskému poslátku bojuje
Dr. Chalupný v „Přehledu“ statně dále. Píše dne
24. června: „Již Denis upozornil, že působení
Masarykovo bylo připraveno s asnednéno prací
Neradovou a jiných; podrobné studium pramenůr
ukáže, že také již začalo před ním, ale Tyri,
Štestný a ostatní přišli příliš brzy a myšlenky je
Jichzapadlybezvlivu. KdybyMasarykovovystou
pení nebylo bývalo podporováno situací, bylo by
tapadlo stejně . . . I dnes je možno k většiné
myšlenek př.čítaných Masarykovi dojít bes jeho
vlivu, studiem autorů jioých i vývojem samostat
ným. Azároveňje to důkas, dewtěch, kdo umějí
myslit, možno o másledování Masaryka mluvit v
míře velice nepatrné . . Jako celek posnávali
Jeme sociologickou methodu ne u prof. Masaryka,
ale u prof. Bráfa, jak, doufám, usná každý, kdo
u obou učitelů studoval současně. Masaryk srci
propagoval ještě širší methodu: chtěl í v prakti
ckém životů proti historismu, jek říkal, stavět re
alism. Ale jaká to methodičnost, když národně-ps
litická filosofie Masarykova, všecko odkazování
k české reformaci a k buditelům až po to denní
záhlaví „Času“ je samý historiem, tedy právě
opak toho, oč Masaryk sám usiluje ? Tímto vnitř

m rozporemhroutí se širší methodický význam res
lismu: mimo speciální sociologii nepřinesl methady,
nýbr. čirý zmatek hesel, jichá ve skotočnosti sám
neplní... Vexme-li mou kteroukoli knihu do
ruky čtenář nestranný, nenajde tam ničeho ná

padně masarykovského nebo protimaserykovakého.inak jest arci, čto-li ji realista. Ten ne neptá:
je to dobrá koiha, jecenná či špatná? Jeho prvaí
otázkou jest: píše tam Chalapný něco proti Ma
sarykovi? A poněvadž jak ae do lena volá, tek
se z něho ozývá, není možno, aby ma otásku te
kovou nepřišla masarykovská odpověď. Když psk,
nota bene, kniha má je z téhož oboru, jako ně
která práce Masarykova, nepřesvěděile posusova
teletakovéhosa nic na svělé, že jdu svoucestou
a hrubě o Masaryka nedbám, dokud mi s jské
koli strany takové „dbání“ není vnuceno .....
Podle nich by v žádném z těch přečetaých oborů,
kterých se kde Masaryk dotkl, nesměl nikdo pra
covati; když jsem vydal „Havlíčka“, maotí be
divili, proč to vydávám, když už o tom člověku
napssl opls Masaryk? Když jsem vydal „Jang
manna“, byli saso nespokojeni, protože o Jung
mannovi přec už uejméně čtyři stránky napsal
Masaryk! Napíša-li něco o Dobrovském, budou
se pozastavovat od repetice . . . Nic medělaí, jen
kývat, Masaryka nečíst, nemal, nechápaí, nekon
trolevaí, mebritisevat, jen velebit,to je dle nich

princip j. Ale bohudík je vědy ještě
několik lidí, kteří dovedou pohnout baijícími vo
dami toboto rybaíka a vyrušít s klidu válející
se kapry.“

V tomtéž čísle „Přehledu“ sype očistný je
lovec Kamil Krofta do kadidle, ješ sapálil před
postatí Masarykovou známý proť. Vaačara. Píše:
„Kdežto podle Vančary byl Masaryk vlastním
vodcam slavného boje o rukopisy, = článka
vušova vysvítá, že zásluha ts přecejen Ge
bauerovia MasarykaZedobojestrhl —Kví
čala... Neslaší zapomímati, že rozhodující a
skutečně přesvědčivé důkazy o nopravosti rukopisů

nepodal on, nýbrž jiní, předezším Gebauer a Goll..
Js podivné, jak může historik Vančura trrditi o
sociologickém rozbora Masarykově, že jím „ry
vrácen obraz Palackéno ogtarém slovanském bytu
předků oašich, Jak založen byl na zlomcích ruko
plsu Zolenohoraltého a na liché amalogii jiboalo
vanské sadragy“ . . . Pokař zajímavě úkasuje, Že
Masaryk potíral rukopis Zelenohorský sociologie

mitheoriemi,právěna němsbudovanými....
asaryk nejen novyvrátil thoorii o zádruze, sbu

dovanou podleanalogie jihoslovanské, nýbrž tuto
theorii přijal a ji urójté formaloval.“

Tu v dalším Krofta reálně dokazuje. — A
tak pokrokáři probouzejí se £ omaima stále víc a
učí se o realistických modlách dle přiklado kato
liků svobodně přemýáleti. Zloba masarykorského
tisku proti té odvaze už jest malomoená. Musa
rykova tálesná ntráš se přesvědčila, že tu jit me
pomůte v polemice proti takovým „kacífům“ ani
nepoctivé překračování, aai cbytró ohýbání na pule
jiné, ani choleristické výpady. Masaryk chová se
pyní velice tiše.

Známka mefalšovaného pokrokář
ství. Maszryk nasva! „klerikály“ černou bamdou.
Proč byse mládež nepřiačila dle „velkého vzoru ?“
V moravském Zábřehu kráčel kolem budovy čes
kébo gymnasia (arát s Losnice Frant. Kučera.
Z okna oktávy bylo na ačj posměšně pokřikováno.
Baad z vděčnosti, že týž kméz z peněz téžce u
spořených založil ma témše ústavě stipendium,
Zábřeh je městem národnostně ohroženým Aproto

an mládeš utarati, aby — komservativa1by roztrpěovala a rozvířila národnostní 06
svornost.

Španělsko prý somí klerikální. A
satím tam kněz dle stávajících zákosů nemůže
býti zvolen za poslance. ŽZMovšak ferrersvaké
Školy cam měly tal velikou volaost, jako v $ádaé
semi protestantské.

České Volné Hráionco stratil seněmecký bratříček. Podívejteso na podná
pis „Volné Myšlenky“ v novémletošním ročaíka|
— Zmizel! Čeyry léta přinášela „Vol. Myňlenka“
jako na potupu Českého časopisectva samojedia4
pod českým nášsrem překlady Cizojazyčné, mezi
nimi také překlad a podnázev némscký: Freier
Gedanke! Z naší katolické strany poukazovali
jsme na tuto uepřístojnost důrazně; svlásté „Sv.
Vojtěch“ poavítil několikráte na kfiklavé cizacké
podnápisy „Vol. Myšlenky“ a podával důkazy, žo
je to meginárodní mečeské stroření. Volnomyálen=
káři se slobili, brubé odpovídali a cizáckých pod
názvů se svého časopisu neodčinili. Čtyry léle
stkrěl se pod „Vol Myšlenkou“ podnápis: Freier

Gedanke! Až letos najednou zmizel kobognce a
ke jako by tam byl nikdy nestrašil. SkodaI„Volná Myšlenka“ utratila pravého bratříčka s
anipro něbo nepláče! Není to národaí pokrok?
Zajisté, a provedla jej (nerada) infernaoionální

Volná Myšlenke, kdyt mwsila, jelikož „Freier
Čedanko“ u nás příliš strašil!

Professor Masaryk a nečistý státní
měšec. Dle „Čecha“ pronesl prof. Masaryk dne
19. června £t.r. ns známé židovsko-zodnátské —
německo-českó schůzí pražské v řeči „O rosluce
manželské“ také výtka, že prý stát, podléhající
církvi,. . šije a dávási platitz opilstvía odmě
Řuje své stvůry výtěškem prostituce atd. Poněvadž
pan Masaryk je státaím úředaíkem rakouským,
tedy toho státu, o němž ve spisku „Boj o aábo
čenství“ makavě ohlašuje, jak je na církvi závi
slým, bere i pan Masaryk jako universitní pro
fessor a jako poslanec maobo tisíc rskouských

etátních popěe, a taka by mu měla aschnouti(anaddokonceapadaoatiu saméhoramene!),kdy
koliv dotkne se nějakého státsího penlse, jelikož

čáo,teMajíaálovopilavíav prositavi.Royzuje, vop 2y .
pomenemc-lí se, še týž prof. Masaryk na zvláštní
osobní soukromou žádost vyprosil si od státu
zvláštní příspěvek (2 tisíce K ročně) k téměř 8
tie. K, ješ dostává ročně jako professor, vidíme,
jek jest osobné povýšen mad nemorálnost státní,
a tedy výtečné oprávněn opravovati a mravně po
vsnášeti maegelství. Dodáme-li k tomu, že týš p.
Masaryk, jsa poalemoem, nemůže často předaášeti
na université, že za učení přece bere všecky pe
níse, vidíme, že prof. Masaryk je akutečné výš
než nekalé státní mravnost a její peněžitá zřídia,
z michž prý u.át své „stvůry“ bohatě platí. Že p.
Masaryk žádnou státní „stvůrou“ momí a býti ne
může, za to račí jeho mrarmí povznešený kara
kter, jenž vysoko přečsívá všecka hamiždnou úro
veň obyčejných smrtelníků.



B. Melichar,lm
v Hradci Králové.
Jalošeno roka 1608.

Doporučuje svůj velký sklad knih

Velký seznam pošle se Be
pošádání sdarma a franko.

Hospodářská hlídka.
Česká uahradnicko-ovocnická vý

stava od 8 uáří do 15. října 1010
w Prase. Ve schůzi -zástupců 8 odborů
výstavních stanoven u echválen program a admi
nistrativní zařízení výstavy jakož i pořad slav=
postních dnů, pokud jsou ošnámeny a z těchto
jsou: sjezd rakouského zabradnictva, den národ
mích jednot, dětský den, jiřinový týden,chryean
tbémový týdea, ejezd Matice ocbotnictva.
S potěšením vzato na vědomí, že na výstavišti se
čile pracoje so zfizováníma úpravou novýchsadů
a oBasoráním jich. Páni vystavovatelé všech odborů
se upozorňují, že přiblášky končí mesi 15.—80.
červencem a tudíž kdo chce, by jeho firma a vy
stavené předměty byly ve výstavním průvodci
(který vyjde nákladem 50000 exempl.) uveřej
Děny, ať noopomene 60 © čas přihlásiti.

PH uemědělství hledá va v An
glii 179, obyvatelstva, v Belgli 21-/, v Německo
866, v Dáasku 38, ve Spoj. Státech amerických

60 a v Ruska 7039,.
Tržba vejel nabylspro mezinárodnítršbu

netašené důležitosti. R. 1906 činil přívoz vajec
evropských států téměř 400 mil. K. Nejvíce se
přiváží do Anglie a do Německa. Z Rekousko-U
berska bylo r. 1907 vajec vyvesenu sa 1236 mil.
korun; současný přívoz činil 482 mil. kor., tak
že byla naše tržba vejei aktivní 75'4 mil, korun.
Jea do Německa vyvezeno bylo vajec za 108 mil.
korun.

Vymočené seme obsahoje málo drasla,
vápna a kyseliny fosforečné. Krávy proto hubení,
často zmetají a trpí lámavkou, krmí-li se takovou
pící. Nebezpečí však pomime, přidáme-li k tako
vému senu měco vymočeného popele dřevěného.
Stačí, smícbáme-li Išíci popele s půl kg dobytěl
soli a tím senona krmení ucbystané posypáváme.

Sašemí řízků není u nás posud zavedeno,
jako na př. v Ubrách, kde se provádí buď v cu

praarech B v e"árnách, které ze sušenýchvyrá umě rmive a zakupají proto
Maky aš x Německa. Rolaictvu přineslo by sušení
ínké velké výhody.

Proč ukládáme semodo kopok ?Vie
obecně je u nás zvykem, Že posečenou trávu za
vadlou hned k. večeru shrabujeme a do kopek
malých ne přes metr vysokých ukládáme. Ráno
„pak se kopky rozhodí v kruhovité „ohniska“, přes
den obrací několikráte a pak do velkých, asi 2
metry vysokých kopek skládáme. Proč to činíme?
K vůli neušení trávy ? Nikoliv. Suchá tráva není
Ještě senem. Teprve když současné jisté kvašení
prodělá, jež se joví v zabřátí, v samovolném svlh
natí či pocení, je z trávy seno. A toto kvašení

má 00 ukládáním do kopek ti, změnaži

vin ve hh rozpustný provésti, což děje ži omdáním do kopek.Proto we posečená tráva při su
„dení do kopek skládati musí.

Nejlepší živé ploty zi pořídíme, vyse
díme-liole sadůa cestnaši obecnoutraku pla.
-nou (Pinus spinose). Trakase daří v nejhorší
„půdě a tvoří svými jehlicemí tak jistou ochranu
před dobytkem 1 lidmi, že se JI nevyrovná šádná

Kordyobrada. Aby se do noupedstvíryvy se po stranách příkopka ú e dosti
„hlaboká. Stříháme-li trnku včas, utvoří tak husté
„pletivo větrio trnitých, že nie šivého neproaikna,

Za to však: trní je vítaným útalkem zpěvného
ptactva. V simě chrání sad před zajícem. Neboť
kde najde zajíc traf, tam nechá ovocné stromy na
pokoji. Traka se hodí výborně za podcožka pro
zákraky a tvarové stromky, pod avy a meraňtv.
Stromy sa trnce šlechtěcé daří se dobře i v pů
dách nejhorších.

Nlepice hujmě mesem jenom tam, kde
se mohou volně lovat po travmatých sadech,
pastvinách, křovitách a po poli. Uzavřené v těs

kroí. Náprava se poněkud zjedná, dává-li 8e Jim
pravidelné zeleň šťavnatá a masité odpadky věc
liké, sekaná s kostmi jemně potlučevými. Zvláště
Be bodí mladá jetelina, mladá vojtěška, kopřivy
šťavnaté. mladivtvé, peháčí sekané, pampeliška, pak
občas něco anýza, vsdragoa, kopru a jiné koře
nité přísady. Za hlavní krmivo dává se pšenice,
pobavka, ječmen a oves, méně kukuřice.

Hány se rychle hojí, kdyžje vymyjeme
a pak natřeme kolodiem, pod nímě hojení rychle

pokračuje. '
„ „Pretl rýmě dobře působí lupeny blaho

vičníků (Eucalyptus), jenž se j a nás pěstuje v
hracích (Eucalyptus gl-balus). Dra, tři listy se
roztvýkají a slina 86 sp-lkoe.

Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. ©. ©.

přijímá
wklady c. 41., úrokbezvýpovědi,

« 4/9, „ 8 30denní výpovědí,
„ 4%9/, „ 860denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky sa výhodnýchpodmínek,prodává a kupeaje 1

cenné papí * Z venkova možno činiti
vklady slodnéme listy pošt. spořitelny, které

Školský obzor.
Pensienét císaře Františka Josefa

I. v Hradel Králové příjímá sa chovanky
slečny i dívky školou povinné i nepovinné. V pen
sionátá jsou tyto školy: 1. Po vací škola. 2.
Kars pro vzdělání pěstounek ma školách mateř
ských s právem veřejnosti. 3. Kurs indastriální.
4. Hudební škols s právem veřejnosti. 6. Vyučo
vání cizím fečem. Pro všechny obory státně skou
šené učitelky. Prospekty správa pensionátu ochotně
zašle.

České divěí gymnasium s vem
veřejnosti na Král. Vinohrad v Ko
runní třídě č. 4. otevře ve školním roce 1910-11
L, II, NI., IV., V. a VI. třídu. Při gymnasiu zří
sena jest: 1. Dvoutřídní dívčí obchodní škola. 2.
Jednoroční kure ku vadělání industriálních učite
lek pro školy obecné i měšťanské. 3. Praktický
kursku vzdělání vychovatelek. 4. Kromě toho vy
učaje ne hře na klavír a housle, spěva, němčině,
francouzštině, angličtině, všem drabům praktických
i ozdobných račních prací, malbě atd. Pro dívk
s venkova zřízen jest pensionat. Přihlášky přijí
mají se denně. Prospekty ochotně zasílají Školské
sestry řádu sv. Františka.

UORORRRDRANODRIDUU

Šob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hrado!l Králové,
% (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
== z8 4490 až B%

úrok ato dle výpovědi,
SEP“Složnílístkynapožádánízdarma.“UW

00nojtovněji.1
VTTTETESUTTVETETKŮ

prostředkovací

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi
I i

prodg+00
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

správnosti provedení.

na svůj účet za hotové
a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

Obrat 4,320.000 K.



Doporučujeme

KONCESSOVANÁ

HFORMAČNÍ KANGELÁŘ

EL BNER, KRUDECRÁLOÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

:£ I SOUKROMÉ, DŮVĚRNÉ, <PŮJČKY
NA HYPOTÉKY 1 ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ,

Ruber
Dílna ku vyšívání

MPa zhotoveníko
. € stelních rouch,
M| korouhví (balda

chýnůj, nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, křížeatd

Vídeň,
VI. o., Kaisor

+-—

saritského chrámu

Nejdůstojnější Bisku konsistorium
vHradci Králové srbělo mne dodávati
ravá přírodní vína k obětem mše sv.

vám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánskáuherská a rakouská
vínaza 1 litrpo60,G8,72,80,90hal.a

výše jranko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI. u

Varhany.::
umatického,

evropskáFuměriokéNarmonig
w každé velikosti, krásného a ploého blasu sa

ceny s-lidní doporučuje a učtivě nabízí

Váelav Poláček,
stavitel varhan a harmonlí

v Rychnově n. Kn..
(Opravy, přestavby a ladění.

W
Uznaný sa nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v RaLouska veškerých

koslel, porameniů
rádla, praporů. příkrovů, koborců a

kovového máčiní ve výrobnách |ejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

77" Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběrů franko. " **

Adresování vždy doslovné sa vyprošuje.

Učedníka
na klempířství

s řádné rodiny přijme

Ant. Fišer,
klempíř v Hradoi Král.
V,
KESI XEP XGBDXCEI X GB3X

ŽJan Horák,?
ý soukenník V
X

v Rychnově nad Kněžnou %
zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších druhů pravých

vlněných látek
Ž vé vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

v zemských.
Cetná nzamámí zvláště z kruhů vele

am důst. duchoveňstva svědčí o poctivé ob

JK Dluze mého ryze křesťanského závodu za
doba více než třice'iletého působení. X

Učiňte, prosina, malou objednávku na
zkoušku.

Volejomnolátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

W

UXIXče3X

X68D663X GODXB65X68DX

pe užě 4| KareliV.jako křesťana vlastenec.
. še | Píše Jiří Sahnla, Cena 5 K.
be ode TYANOO, Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.|RCE KK
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
-poskytuje Jubilejat, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitas“ v HradciKrál.,

jenž saložen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, sa dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 12 případ.úmrtí celkem 18.675 K,
získav 805 členů. Jak děkovné dopivy svědčí,
přišla podsrovaným pedpora v době nejtradnější

Bpolek přijímá muže i deny od 24do 4člet.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápismé
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 E, co 45 let 10K. Každý člen 80 zavazuje, še
splaí při úmrií apolučlena 2 K, jež 8e vyplatí
bez průtabu buď zákonitým příbozaým aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
boru za svého Života osnačil

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytaje záraka svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životal poméry byly
by vždy lepšími, kdyby svými pehězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihláška ma adresu:

Spolek. „Charitas“ v- Hradci Králové,

Dr.Frant. Boy, <
předseda.

m9- HNojsolidnějšíprovedení. 8

Rozpočty a cenníky na pošádání a bez závasku.

I- =
Kněžské kolárky a náprsonky!

Klatovské prádlo — Pánské vesty — |
Novinky kravat — Deštníky — Kape:
níky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní břebenové soupravy a jehlice
do účesů torbanových a pod. zboží na

bízí modní a gálanteraí závod

Fejgl £ Byčiště
— Hradec Králové, Divadelní ulice. —

————2

f ŠtěJosef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma | ducho
vepstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříševých cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož 1

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě aměleckém
Plány a ros zbotovuji úpluě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uzmání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
ORP*>Závod založen r. 1908. "IM

Paramonta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovazá firma)

Hlv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškadiy, faráře ro Týpraziticieh)

čuje P. 1. veledůstojm. duchovenstva

RIOTIBXE- 

ZIZE



tak neutělená jako nyní.“ Kolikrát jsme četli
tuto frázi ve svém více než BOletém boji
e Vidní. Stala se z toho fráze, ale tentokrát
snemená borradná a beznadějná situace českého
národe ta mějemotnější skutečnost. Naše po
gelstvo vřáví se domů ukončení letní kam
paně s Vídně, ale nikdy v té míře a nepoří
zenou a tak zamikle jako nyní. Budou přisí

tání novlídně,Arotože důsledky jejich politikybrozí voiknontí jiš následkem nešťastného 1
naněního semského stava i do rodinného živote
s podminek životních.

Doknd tvořili jeme s konservativními
Němci t zv. železný krab, byli jeme ve vět
šině, totiž stranou vládnoncí; a af se kdo dívá
na muže, jež puoktace smetly s politinkého
jevištějakkoli, af ae jim vyčítá s naší etrany,
že vlastné nikdy koneervativními — tím méně
katolickými — nebyli, koketnjíce stále a libe
ralismem, ať jim mladočeši nemohou zapome
nouti punktací a přílišného pohodlí v skládání
účtů voličstvu, jež je také národu odcisilo, ať

předbasají jim konečně i nepotismne, jenž
e připravilo důvěra, to jim nikdo nevezme,

že byli v politice šťastoější, a že bychom pod
mladočeským vedením byli daleko více ztakali,
kdybychom provozovali sepoň tu staročeskou
politiku drobtů, jíž máme co děkovati celou
řadu národních vymožeností,

Mladočeší gačali energicky, to se jim ne

druhou universita s jako první krok k etát
níma práva vnitřní češtinu, a dle toho, s jakou
odbodlaností a oeústopností požadavek ten vy

08jako“ sdálo 60, ehce 5 Vídněpovrákje ,nežjako ten. syn matkySpartánky: M
štítem anebo na něml“ .

Poznenáhlu počínalo ee v českých listech
psáti o těchto dvon požadavcich méně a méně
a dnes jest jiš opravdu bílou vranou ten po
slanec, jenž s universitou a vnitřní češtinou
před voliče předatupuje; tím méně pak na
půdě, jež je k tomu jedině způsobilou, totiš
v parlamentě důraz na ně položiti se odváží,

FEUILLETON
Novobuciiští remaentikové.
»Slyšíš, dobrý vlastenecký Čechu? Dobře ci

zapamatuj, že vlastně jsi a býti máš husitou. Ne
zapomeň na to. Jinak něležíš k zrádcům vlasti.
Husa ti upálila černá fkutna. Dovedeš pochopiti
tu bestialitu, to darebáctví spáchané ns národě,
na kultaře, svobodomyslnosti? Poslyš tedy, dobře
si do paměti zapiš tu děsnou acenerii, Takble to
ta rota líná udělala. Ruce mu svázali, hřavu při
pevnili řetězem u trámu, kladli kolem těla dříví
a slému. Pak to všecko zapálili. Ty neposloucháě,
necito? Nectíš ani základní pravidla humanity?
My sice říkéme, že pohled na kříž zesurovuje;
ale hranici Husovu líčiti, kresliti a do kamene rýti
musíme, aby ipětileté vlastenecké dítko dobře
si sapamatovalo, co musil zakoušeti největší Čech
od klerikálních katenů.«

Sterým romantickým způsobem chtějí mo
derní husité (rudí i volnomyštenkářství) stále udr
žovati lid v jednostranných předsudcích. Mluvíce
o utrpení Husově, zatáčejí a ubýbají rozjetým
strojem výmluvnosti velice chytrácky, aby neseznal
prostý posluchač celkový obraz tehdejší společen=
ské a politické scenerie. Moderní prostý husita
musí býti udršen v nazírání v jednostranném,
že skutečnou a jedinou katenkou byla katolická
církev — a že busité bojovali jedině boj obranný
a to vždycky a pouze za nejvyšší idešly! Jak se
však zhrozí bedlivější pozorovatel, když nablédne
do poměrů české země bedlivějil Co tu jest vi
děti u vychytralých sobců husitských šedé prósy!
Šlechtici, kteří přiložili pečeti k památnému o
strému protestu, kteří docela přísahali věrnost
straně Husově,většinou přebíhali do tábora Sig
mundova bojovat proti pokrevencům, jakmile

poebybuje. Jest situace všeobecná — a to na
omluva mladočechů loyálně přiznáváme — pro
nás velice nepříznivá; ale tolik také jisto, že
mladočeši, kteří jsou přece posůd v Čele, ne
jednu přílešitoat propásli, aby z přízoivější
ejtnoace těžili a že svému radikalismu a pokro=
kovosti, která jim je nade vše, obětovali oprav
dový prospěch národa. Nešťastné Kramáťova
ruka a dědičná naše nesvornost připravily nás
ve Vídni o všecka váhu, a následkem toho i
mladočechy doma o všecku důvěra, takže ne
býti městského živnostniotva, jež není posud
stavorsky sorganisováno, dnes by nikdo sa nimi
nešel. To jest faktum, jež nevybladí žádná novo
slávská idea, žádný srčdecký ojezd.

Dokud říše jest v bezpečnosti a velko
německá idea neutrpí nějakou zahraniční zá
pletkou poráško, dotod hájiti bude německý
centrelismos všecky své posice, ješ od časů
Josefinských, motternichovských a bachovských
w Rakousku drží; ukáše-li se na obsora mrak
jako r. 1868., 1866. a 1870., zasvitne národům

aprsek naděje; jakmile však nebezpečí zaže
náno, ned hlavamijejich vznáší se starý, ne

přívětivý mrak zase. V poslední době byla to
okkupace Bosny s Hercegoviny a vitězství
korany oproti straně neodvislých v Uhrách,
ješ Němce na nohy postavilo s tímtéž faktem
národům slovanským je podrazilo; prvním po
sílena jdea velkoněm úrabým dnalismus,
eaž byl stvořen, aby panství Němců v Před
taví a Maďarů v Zaliteví pojistil.

O ualversitě a úřední češtině nebude za
této uitnce dlouhoještě -ředí. My budeme
rádi, uhájíme-li aspoň ových posic, a nedojde-li
k dalšíma dělení Čech a k ohraničení národ
nosti ve směru puoktací; v sonudalotví pal,
uhájíme-li aspoň nařízení Stremayerových. To
sou ty výsledky mladočeskc-sgrární politiky!
else sice mladočechy jedině činiti zodpověd

nými za dnešní neúspěchy, třeba byl mář
politickým vůdcem českého národa, ale obra
ceti te s touto adreseon na sgrárníky, nebylo
by nio platno, protože ti si s toho nic nedě
Její. Agrárníci Zádné vyšší české politiky ne
provozují, nýbrž toliko politiku své atrany a
aby sobě pomohli, spojí se třeba s Němci, jak
se stalo při posledních volbách.

se dověděli,
schosl.

Svobodné blásání slova Božího! Bartoloměj

ská noobylahotovouhračkoupe masakru,pro
čanů v Čechách. Pravíme: vraždění. Padnou-i
w bitvě tisíce občanů, nelze se diviti. Leč vraždit
v městech Již dobytých tlslce živitelů rodin, to už
přece jest až příliš antické. Hus by] odsouzen po
dlouhém soudu od cizinců. Katolíci čeští byli
vraždění po tisících, od vlastních pokrevenců, kteří
vystupovali jako želobcové a soudcové v týchž
osobách. Cizácká chasa Sigmundova páchala v Če
chéch surovosti na našem lidu; ale to byli cizí
žoldáci, kteří neříkali, še spěchají do naší země
reformovat. Zato radikálol husité wpalovali stu
českých mnichů scela pokojných ve smolných su
dech. Katoličtí oběené upalování v násilně uza
vřených chrámech, chatách, věších, topeni hro
madně v fekách, svlékání do naba a tak vyháněni.
Podobných surovostí zakusily tisíce katolických žen
— 1 jeptišek. Husitská hymna »Kdož jste Boží
bojovníci« nezmiňuje se.o lásce k vlasti ani slovem;
za to však v ní uloženo jedno z blavních hesel
táborského programu: „Býjče,sabijte, šádného ne
SřeteF“ Zajisté významné, uvážíme-li, že husité
tuto pleců nejčastěji zpívali. Tu již nepřekvapí,
že husitští kněží vybízeli bojovníky, aby »bylo
bojováno, mordováno a přínuomo k zákonu Bo
šímu.« Nepřekvapí, že prohlašovali Táboří za
sleřečeného toho, kdo by nechtěl umytí své ruce
v krvi protivníků s»zákona Božího a tak posvě

tri Zlom katolickýchslabýchšen schyriána«
horií, nel jaká vy

jek obrovské voje král uherský

sester waha
trpůl Hus.Sami mírnější busité tvrdili, že «be
kyné« (sestry táborské) počínely si vjako líté
nedvědice.« To jsou ovšem věci obecně známé
každému, kdo studuje hositismus ze spisů vážných

Oai a sociální demokracie jsou organíso
váni atavovskyý a nemají-li si avon organisaci
rozbiti, masí jí stále o svých úspěších psátí a
ne klerikály to etrkati, že nemohli získati více,
Oni a sociální demokraté chtějí především
s politiky těžiti, a proto to jednou rozbijejí a
podrahé elepají, dle toho, jak mnoho si ze své
práce alibají, nikoliv jak to národ potřebaje.
Ukázalo se to při rospočtu a disposičním
fondu, kdy jeme mobli eituace vyažitkovati.
Strach, aby vláda sněm nerospostila, a oni o
mandáty nopřišlí, natil je, že se hlasování vy
booli a tak vládě pomohli. Kdyby se byli
všichni dostavili, a čeští sociální demokrati
hlasovali ee slovanskou Jednoton, byl by roz
počet pačl, a vláda přinncena baď 8 opposicí
vyjednávatí, aneb sněmovna rozpostiti a sú
bnonti k $ 14.

My se na ten $ v pádu potřeby rádi od
volávámo, abychom si namlovili, že kdyby se
to a ono vládě nopovolilo, ona že by si to po
volila sama; ale pří tom zapomínáme, že každé
poažití $ 14. jest pro vládu vítězstvím Pyr
rhovým a že delší vladaření za jeho pomoci
jest za příčinou ústavy dualistické nemožností
jiš proto, že by Maďaři mohli z toho vyvo
diti své zákonité důsledky. Jednou by to
prasknontí masilo a ©tím počítá čile vědomá
politika. Toho jest si vědom ústavní král

uherský aproto jen nerad a jen zřídkak $ 14.sabá. Tím se tedypáni těžko omluví; kdyby
však obtěli býti opřímní, moseli by přiznati,
še to byl strach o mandáty, a ne t $ 14. Je,
ak viděti, česká věc v rukou nespolehlivých,

ď tálo progziravých,aneb málo energických,
a nejematnější jest, že se dává česká vefejnost
voditi za nos od sociální demokracie, která
doma nosí národní faogličky a ve Vídni na
povel svých německých kolegů z bojiště atíká;
výprava, která v českých listech demokratic
kých podniknuta byla proti Adlerovi, byla jen
komedií, již nechtěli viděti pouze mladočeši a
egrárníci, aby v oastávajících volbách měli
podpora proti „klerikálům.“

Polákům se nedivíme, oni nepotřebají aní
university, ani vnitřní polštiny, poněvad obé
mají, a čeho nemají, toho se jim za věrné služb
dostane. V politice jest prý kašdý prostřede

(třebas i z osvědčených historiků protestantských
nebo racionalistických) a nikoli ze záštiplných
pemfletů. Upozorňujeme na nevývratná fakta pouze
proto, abychom postavili do pravého světla ty
moderní fanatiky, kteří ném stále před očí staví
obrazy, představující smrt Husovu. Tisles horších
obrasů, usvěděujících Tábory makvutější bescit
nosti, mohli by katolíci namalovali jako odpověď
ma vyzývavé štvaní našich , , Zdaž také
novohusité při svých hromových přednáškách po
ukáží na to, jak se dlouhou řadu let krvavě proná=
sledovaly se vší bezohlednosti navzájem jednotlivé
sekty busitské? Veliké potoky krve rozproudile
důkladně a chladné sorganisovaná inkvisice kališ
oíků, zřízená proti šíření bludů táborských. A
Táboři zase odpovídali topením a upslováním
kněží kaližných. Přes polovici obyvatelstva čes
kého bylo vyvražděno za husitských nepokojů.
Země zeslábla tek, že po celá dvě další století
počet obyvatelstva nedostoupil výše té, na jaké
stál za Karla IV.

Universita okradena od husitů o své statky,
tak že až do Bílé hory byla jen matným stínem
slavné university Karlovy. Ba stala se v rukou
busitských a protestantských hotovou ubobou ka
rikaturou vysokého učení, zvláště když zanedbá=
vení, bladoví profesoři začali k vůli bmotaému
zisku vojiti za rektory medospělé chlapečky boha

i šlechticů. Nedostali od bohatých
tatíků však nic a připravili před cizinou jen novou
ostudu českému národu. Školy normální chřadly,
stav selský byl v době husitské ujařmen, s ubo
bými ošebračenými kočžími husitskými zacházela
husitská šlechta přes protesty husitské konsistoře
bezohledně jako s čeládkou. Obchod a průmysl
jiš nedostoupil v těch dvon rušných stoletích
nikdy té výše, na jaké byl v době Otce vlasti.
Tedy — svoboda, pokrok, reformace, uvědomění,
humanits, vlastenectví, národní hospodářství!



dobrý; mb4s Hikajíobyisbnl A Poláci senikdy

i Sitnáee Jest tedy sa Bočec letní rareopřísnívá ; budeme- svou a
provozováti jako v Palední době, pák Bezí

skáme ani drobtů,nýbrž zpononáh a stratíme,oco až posudjeme drželi. To by mělřící český
lid evým poslancům, až přijdou — domů.

ZERCANLOPOŘOKOVÉMU T6KUx
Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hredel. Králové

Životní fakta mluví proti rozvodu.
O rozvodu a jeho výhodách pro lidstvo

se volal krásně thooretisyje, alé i tu zase
vdiva jsou Goethova slovu:Grau ist alle

eorie (šedá jest každá theorie); v tak důle
žité věcí musí býti život otázán, ak odpovědí
jeho nesmí býti oči závírány, ale odpověď jeho,
byť i epad byla sebe nepříjemnější a naše ná
zory sebe více křížila, musí býti poctivě u
zpána a z ní důsledky vyvoseny, V otázce roz
vodu, jehož dues nespokojené duše moderní,
odvyklé sebepřemáhání, trpělivosti a odevzda
nosti do vůle Všehoředitele, ee tolik dovolá
vají, bývá zapomínáno, snad zúmyleně, dů
aledků, jež rozvod nutně má v zápětí.

Na důsledky tyto možno dnes již pouká
sati, ježto v některých zemích, jež byly tak
štastny, že obdařeny byly tímto denajským da
rem, uběblo již dosti času, aby se již jasně
viděti mohlo, zda rozvod je pro rodina, stát,
společnost štěstím nebo zlem.") Francouzský
liberál Nagnet v r. 1877 tvrdil: „Kdyby ros
vod existoval, a kdyby byl lehce dosažitelný,
cizoložetví bylo by čím dále řídším zjevem
u ženatých“; dále: „Počet tajných vazků by
ee umenšil, a s nimi i počet dětí, jichž tato
tajnost zbavujevší záraky“;v jebo očích „uo
vý zákon (schvalající rozvod) neměl by za ná
sledek rozpojování rodin“, ale „měl-Ji by nějaký
vliv, pak bylo by to spíše umenšení roz
dvojení.“

Toto proroctví povzbudilo Dr. J. Bertil
lona, aby zkoomal, jaké jsou vztahy zákona o
rozvodu s různými sociálními jevy. Jeho
práce, přesně dokumentovavé a čerpané s nej
lepších pramenů, ovšem nepotvrdily nadějí
Nadnetových, ale vývodům jeho přece byly
dosti příznivy. Zdánlivě totiž s velkou jasností
poukazovaly. na pravděpodobnost těcho vý
sledků: 1. počet rozdvojených rodin souhlaší
vědy s počtem sebévrašd; 2. rozdvojení rodiů,
stejně jako sebovrašda, má ovůj zdroj v ja
kémei stava pomatení, pološílenství; 3. tento
stav více méně chorobný závisí zvláště na 3
příčinách: na náboženských tradicích, pak na
zdroji ethnickém (lidovém, rasovém) a konečně
na hromadění ee lidí v městech. Dále konete
toval, že katolíci rozvádějí se méně neš pro
testanté, latinici méně než Fiámové, Flámoté
méně než Němci nebo Švýcaři, venkované měně
než měšťáci. Co platí o rozvodo, platí i o ge
bevraždě. Z toho všeho pak vyvozoval do bu
doncna, že zákon o rozvodu ve Francii. nebude
míti nijakých hromivýchnásledků pro rodinu, pro
sjednocení, nebo rozdvojení domácností; pro
pros Ištu prý početrozvodůstoupne,alovná

Fond obrovské národní síly, pracně nastřá
daný za věku katolického, rozplýtváh hazardně
vzájemnými třenicemí — a tupý byrokratismus
šlechty, obohacené konfiskacemi kněžských statků,
tísnil občanstvo stále více, Sociální, hospodářská
rovnováha strašné porušena na čtyři století,

A teď ty fráze, že Hus umřel pro pravdu!
Kdyby bi tak spátečnícké odvášil se šářítí nd
který jř v nynějšídobě, vysmáli by se mu
masarykovcí s plných plic. — Kdo těžce hřešil a
z hříchu se neočistil, všemi dalšími i dobrými
skutky hřeší — i na př. modlitbou. Kdo se do
Pustil hříchu těžkého, všecko, čeho na světě u
žívá, krade — i ten vzduch, který dýchá. Nejvyšší
hlavy v církvi potřebí není — Petr hlavou nebyl.
Vládla také pspežka Johanna. Atd. Co říká těmto
a podobným řečemmoderní kritika?

Ale tozvláště nutno zdůrazniti, že Hus v příčině
sociálních poměrů neviděl tři kroky před sebe.
Jen ať se kněžím jmění sebere! Budou pak hod
nější, Hus jinak bystrý si nevzpomněl, ják šlechta
na tý statky čeká, aby mohla hmotně i morálně
vjařmiti jak měšťany tak duchovenstvo a stav selský.

Netušil Hus, že právé páni husitětí zapo
vídati budou synkům ujafmených husitských se
dláků návštěvy university, že svojí chamtivostí
budou zastavovati vývoj kultury, že se statky
knětskými nepodědi po kněžích závasnau obětevou
podporu vzdělanosti. Také se o světský pokrok
málo staral, Neměl na př. rád »msthemata« (poč
tářství), poněvadž odvádějí od theologie, protes
toval proti umělým obrazům světským; zato. vy
bízel velmože, aby násilně pudili liknavce k sv.
přijímání.

Věru těžko satyra neosati, když vidíme,
kdo *všecko nyní oslavuje borlivého theologe,
který nosil kleriku a biret, sloušil ši sv., žpo
vídsl a podával v Čechách vždy jen pod jednou

sled (se kl až prý00 slano
vod Vákosdia. 1

„Sk 80 pře
a uskutečnily, vidímejíš po

Nagustůr, bývalý
se téže p jako

ového badání oděljl a
«. L' Economiste fráncais4 a 11. října 1900).

flo mu lehkou cí důokásati,b vpví“ . neuakastečnílo. Počet

vodů po počatém ptoupadtl nepřestal ráshi,a
jich varůst,al vzaté, převýšovalt
odlončení lože. Jen n dat ta
uvedene.Člala mlari l

Odloučeníod| ©Boxvody iné 1oz
Rok stolu a leše| zamesemé| vody a rozsoudem weivilním|lakyodstole

- -V prořodeně nega a lela ©

1850 —65 1529
1856—60 1918
1861 —65 23096
1866—70| | 3985
1871—75 241
1876—80 394

1886 2910 42 7187
1800 2041 6457 7408
1808 2171 "014 8355
1896 * 2086 7061 9087
1897 2657 7400 10117
1901- 5018 Ti 10159
1902 8451 .

. a

Z těchto číslic je sřejmo: kdežto odlou
čení od stolu a loša se ve 30 lotoch zdvojnásobilo
(v letech 1860—65činil průměr 1. 629, v I. 1876—
80 činil již 3. 264), deset let potom, v roka
1890, počet rozdvojených rodin dostoupil čísla
7. 408; byl tedy více než advojen. A co 8a
stalo v té době? Byl prohlášen zákonuo roz
vodu. Jiné sociální poměry se nezměnily. Je
tadíž těžkou,a at již rozawmování Bertillonovo
je sebe dacheplnější, neviděti e noeuznatiolés
sáhona na swavy. ství jes ovšem vý
tvorem mravního stavu, ale omo:čáš je činitelem.

u.
Tyto výsledky a jen ony (ješto v jiné

zemi nejdou dosud tak daleko jako ve Francii)
ukasnjí dobře a mocně vliv a to neblahý vliv
zákcna o rozvodu na manželské spojení. Věme
jinde, co možno konstatovati, je svýšení posvol
na B. všdycky skoro pravidelně rostoucí počíu
rosvodáv. V Anglii, kde rozvod je Jlaxnsem jen
skoro výlučně se. přiházejicím „bohatých tříd
a epolaui škandálem ve vysoké společnosti,
jsou rozvody, a toiod zákona z r. 1857, velmi
málo četny, ale přece počet jich rovněž a lety
roste. W r.1 bylo jich konstatováno 253;
v r. 1850 ne ; 1860 na 180; 1861 na 176;

bylo jich již zasoamenáno 681 a 580. V roce
1694 méme již čísel 547. Ve 37 letech aa tadíž
skoro jich počet sdvojil ; a bylo by „jichjintě
mnohem více, kdyby i zákonná.i ní uzda
byla volnější. . U

V Německu je vzrůst rozvodů Desrovná
telně rychlejší. Pro celon říši měli bychom
860 tabulka: ——————————

způsobou. Co se z kulturních vymožeností Husovi
"jen trocha zdálo překážet nábožnosti, živé víře,
proti tomu se stavěl, Proč hlavně rozpoutal boj
proti kněžstvu kopgegvativnímu/. Bróto, že toto
namnoze si více hledělo věcí světských než ne
nebeských. Bylo by nošením dříví do less, kdy
bychom uváděli dlouhé a četné citáty, ovědčící
o tom, že všecko pvětské považoval za nic proti
nadpřirozenému řádu náboženskému, Byl upří
mným vlastencem, ale vědy, umění, sociálních
řádů si všímal jen potud, pokud souvisely co nej
těsnéji s otázkou náboženskou. Theolog tělem
s duší, theolog, který zapomínal ne spletité so
ciální prostředí, v němž žil, theolog, který nazý
val dláznivýmě ty lidi, kteří se atarejí víc o po
zemské potřeby než © radast váčnom. Červená
niťzcela jednostranného náboženského názoru vleče
se husté všemi listy největších jeho opisů. Pouze
vpřemýšlení o národnostních potřebách vymaňuje
ce Hus poněkud £ nejhustší náboženské sféry.
Jeho životním heslem jest: »Porazit všecko, co
by jen dost málo živou víru dusilo, co by sta
vělo ve veřejnosti kterýkoli sovětský zájem před
zájem nábožemtyí,co by stlačovalo církevní zá
sadu na věc soukromou, : “

A že stále Ipěl na Písmu, šo stále žádal
poučení výhradně z Písma, to přece dle samých
pokrokářských pravidel bylo — jednáním zpáteč
nickým. Vždyť přece pokrokáři v potu tváři snaží
se dokazovati, že Písmo jest poubým výmyslem
lidským, že jest agůškou bájí, že jeat potřebí kris
dické vědy, učeného výkladu, povýšeného nad
Písmo, aby -nepoznalo, čemu, věřit, 1.
-© Ateď „pozorujtety „velikédavy protinábo=
ženských volných myslitelů, protikřestanských soc.
demokratů, tidů a pokrokářů, kteří hlahalí z pl
ných plc: »Afžije. slavná pemitka největšího

ba Husa, který přinesl — pravdu l«

(Ji | ouz fi) ata 100,m
3008| 4003 [180| 200| 1006| 040

1000| "5608 [1600| 6005 | 1007) 0970

|10| me (18, ús5 | 1000, dadě

18b| emo [180| 7502

-Tabulka tato námskasuje, že v Německu
počet půci ně rozvedených domácnoslš60 ve20 le skoro strojnásodsl.

- V ElsaeLotrinaka setkávámese s týmž
sjerem. V r. 1880 bylo rozvodů 75 (dle Fon
segriva 89), v r. 1881 již 104, v 1882 atoupl
početna106,v 1889na 180,v 1885na 188,
pro roky 1886—90je Průměr 148, pro 1891—
92 dokonce jiš 161.

Vo Švédeku,dle jtalského statistika Mor
selliho, vzrostly rozvody od r. 1851—1880 ze
61 na 100.

V Belgii byly v r. 18850známy jen 4 roz
vody; ne 26 jiš v r. 1840, 1850 na 29, 1860
na 56, 1870 oa 81, 1880 na 214, 1890 na 378,
1898 na 747, 1901 na 821. Rozvody pota ve
30 letech sdesetinásobily a v posledních 20 le
tech zčtyrnásobily.

V Holandsku máme tato čísla: :
V roce 1867 bylo rozvoďů 115. 180- „ 19

„ 1808 ,„ „ 181
„+ 184 , „ 166
» 1876 „ „ 168
» 1864 e „ 196
„ 1886 „ 8. 1609, m..
s 1995 „ . 4TB.

„„ „Počet rosvodů se skoro ve třiceti letech
sčtvernácobil.

| Švýcarako je klasickou zemí rozvodu. Od
r. 1876 máme v ní statistické záznamy a ty,
pokud se týkají rosvodu, jsou zajímavy.

V ro0e 1870 mámo rosvodů 11092 180: 1086
" 1879 » (988

V letech 1880—95 kolísá číslo stále mezi
970—8541;v r. 1696 dokonce jen 406; v r. 1897
vyskočí ss až na 1011, vr. 1898 stoupne na
1018,vr. 1899na 1009.Zdáloby de, še tu
žádného vzrůstu není. 7

Ve Spojených Státech, dle správy podané
Wrighteni senátu 20. února 1889,bylo v p 
ohozích 20 letech podáno 828.716 Hádosti za
rosvod a povoleno kolem08 ze 100.

Přesná čísla jsou tato:
1668—71 bylo rozvodů na 10.722
1872—76 - 13.709
1877 . 15.687

1681 © . 2.7

1885 . .
1886 ó— o)

. Mekriteáj — jinak tě ečeráíim |
semi tmu“ DlouhoKool k
Neomylných násadka od péra při pracném pře
mýšlení, jak by mohl reáloost důkazů dra Cha
lupného conejšikovněji seslabiti nějakým slo
bovým uměním nebo odvrácením pozornosti od
jádra vývodů.

Konečně 1. července vytiskl „Čas“. elou
pec žvatlavých řádek, jež ae snaží způsobem
scela noraalistickým, básnickýtm sgetřítidojem
siloých argumentů dra. Cbalapného proti Ma
rykově majestátu. Odpověďta vyniká podráž
děnou koueavostí, ale neporáží věcně nic pod
statného. Rozbor tóch zoufalých šlágrů by byl
charakteristickým kaleidoskopem uražené je
Šitopati. Poukážeme aspoň na člágry uložené
ku konci článečku, „Dr. Chalupný nebyl vo
svém mládí nadarmo tak. vnímávý [ro vlivy

Národní Politiky“ Prý „„klerikálai“,listy vycitojí s ním sv duševní přibuzenatví. „Čas“

prý by nebyl ani dost. málo překvapen, kdyby
( neodní sa 0 L„tak pordný "vůčivlivům. árodvl Politi y, stejně porolný se 0
kázal vůči vlivům Obnovy.

, „Tak tedy cho oreka NeomylnýchBšlápnonti myelícíhočlověka. Vypadá to $sk,

Kk oamiletý pebodápokřiknjana jara
elského dákařo: „č e, zaješí kožky!“ „Poli
tika“ jak živa nesmělayónati mio dobrého,proto nesměl Che
lopvý konstatovati, žesám tento byrokrstický



-Mat -ošidby byl rovumnějším aeš bohorovný
ek Wadarykotský.“M--uóno "dle
Hovct šidé rostlodně mdo provéctí dě,
not" Moupost, žádné násilí — protože fidovský
původ je hmaunisuje -proti veškerým křebko

stem. ssí důsledek dleubého Slosofického
hloabání relenčené družiny Masarykovy. Toa!
légikon -00 však řídí také nejnižší, nejméněkal- |
těruě vyspělí Němci,kteří štvou bos rozmysla !
přoti Čecha každému.

A+00to praví „Óas" o vlivu „Obnovy“?
Všdytpřeceto, co-náš list o k ck, ve-;
l >,drzých lšech anadávkách „Casa“ me
posl, -ohli intelligenti (jiného smýšlenísoola;

smadao rovati "bese všech vnějších nó-:
povědí.Jen 'fanatikové, smítaní motolicí, jež ;
te sve „merbus onticatholicne“, neposorovalí
ve svém moslemioském zášti, jak mstívý res
Ustiekýtisk převrací pravda na raby, jak fit
leje-s vědou a logikou, aby uhájil pozlátkový ;
losk na křehkých kramýřích olympských po

„'Nazve-li katolický tisk trávu zelenou,
bbed masarykovci jako neúprosné inkvisice;
začnou vytýkati klerikalismas těm lidem, kteří |
80odváší -rovněž přisuzovatí trávě barvu se
lenoa. „Obnova“ šispři posusování této reali- |
stické „parádní jízdy tím směrem, jakým jíti

pam,postizázkulturu.péče © jádřonároda:sam, kultura, o

nejsoa jalovým! frásemi. Že dr.Obatepný přes.hromadíci se protimasarykovské dokumeaty
saěal svobodně myslit pozdějí než náš list, za
to ovšem nemůšeme.

Moodpomluv
strana ' kova pro ně vo-zkoa
ce shumanity a vlastenectví. Snad tedy se stal
sejedaou „klerikálen“ taky |? Ostatně Chalup
ný podědil po straně realistické přece něco.
Nasvalli na př. hasaryk katolíky „čermon
bandoa“ a jestliže jim Machar spílá v různých
varientech pepického eázvosloví, nazval „Pře
hled“ poslance katoliclé velice ušlechtile „pa
stýři dobytka.“ — Přece tudíž v ohledu kul

krsím meji pokrokášští vokové něco epolečného.
Není pošetilejší argumentace, není maka

vějšího důkazu pro nedostatek věoných proti
důvodů,jako chlapeckávybrůška: „Žeti řeknu,
Ze jsi Elerikálom |“ Takové „vyšší mravní ota
novísko“ přikritice jednání užívají již nemy
skici fhnatikové přece dávno, dokazujíce pří
kladem, če 29 topí v předsudcich po krk.

Říšská vada 5. t. m. odročena, ježto stala

.“. Haprosto nezpůsobilou k práci. Vláda odhodlala se pro odročení a mikoliv pro ukončení
sasedání, poněvadž by při ukončení sasedání
posbyly platností všecký dosavadní práce ta
výborech a poněvadě by se při opětném avo
lání říšské rady muselo znova ustavit 
sednictvo. K odhodlání vlády přispělo hlavně
chování Poláků, a nichž zavládla oposiční ná
láda v té míře, že nechtěli podporovat potírání
elovinské obstrakca. Vynucené odročení říšské
rady zúsmená vlastně potážku vlády a celé její
poněmčovac! soustávy. Vláda Bienerthova uká
zala se neschopnou v řízení státa. Bar. Bře
merth vybnul se oposici Poláků, ale vlastní si
tnaci sí tím nezlepěll. Odročení říšské rady

Jest enompolovičátýmprodtřefitem,tak jako$ly všecky dosavadní kroky vládní. Parla
ment ukaruje úplný rozklad; vždyt práce
uvízla ve všech výborech, výbor bárodnostní
de vůbec rozešel. Vláda poznala, že jest od
Poláků opuštěna a tím se její „většina“ úplně
ehřoůútila. Ale přes to bar. Bienerth přece zů
stal. Zbývá naděje, že na podzim nastane přece
směná. Této ohvile má vláda proti sobě všecky
Slovany a proti új se nemůžev Rakousku
vládnoat. 1 .

Slovinská obsírukos v rospočí. výboru svílů
sila. Slovinská obstrukce měla býti zlomena,
ale nešlo to. Ve výbora tomto jest třeba stálé

řítomnosti aspoň 27 členů z vládních stran,
hož se doolliti nedalo, ačkoli 800. demokraté

opět konali vládě nádenické elužby a poal.
Saitz a Diamand mohli ei noby uběhat, aby
v parlamentě sehnali potřebný počet poslanců
z rozpočtového výboru. Předseda rozpočt. vý
boru Chiarivzdal se předsednictví, ježto prý
ma není možzo říditi jednání, mluví-li každý
poslanec svým jazykem. Když i Poláci odřekli
účast na zdolávání obstrakce, nastal konec ne
alavného protiobstrakčního tažení. Nejmizerněji
se zachovali opět soc. demokrati, kteři odvo
lali posl. soudruha Němce z místopředsednictví
v rospočt. výboře a nahradili ho posl. Seitzem,
něm. nacionálem. Posl. Němeo štval přímo
proti obstruajícím Slovincům a českým po
alancům.

Poláci a vláda. Poláci jsou rozbouření od
povědí předsedy ministerstva, že do podsimu
mení sni pomyšlení na pokračování ve stav
bách průplsvových;dloJiých prý60 ve stav
bách téch nebnde pokračovati vůbec.Nespokojili

m bar. Bio
m č proto

+ le k o 5 — ol .Z orné linitraprávědikokh,
saslaný haličským somdům, by záležitost ru
nínských studěntů na Ivovské onívereitě byla
oyšďiřena objektivně s spravedlivě. Poláci v tom
spstřpjí urážku haliřského soudnictví.

Krvevě bouře na universiié |vovské. Ruslal

iným právem požadují nejen ednotlivých
init Da | uhlversíté Ivovské, nýbrž i

university „ Nýmější trakrismns„jedek stálém sporům a bojům, které ei vyšádaly
Hi lidské Sivety. Dne 1. července došlo

novým, politování hodným výstapům. Stu
denti cusínšti vy jíce se sobůze v aniver
sitě arazilí se se stadenty poleltými a policlí,
čímě došlo k brozné řeší. Z obon strán stříleno
4 Tóvdivérů. -Theolog A. Koško smrtelnému
zranění záhy podlehl a sraněno na 15 osob.

Z úřední strany cepopírá, lo oa poušilasbraní; še ne polští, alerusinětí studenti atří
leli. Události ty opětsvědčí v neprospěch Ro
nírů, jejichž inteligence vrhá se v náruč ra
dikalismu. Celkem zatčeno 127 Rasínů.

Uhry. Stará komedie se opakuje. Mezi
rakouskou a uherskou vládou vyjednává 8e o
placení hotovými. Ve schůsl poslán. sněmovny
(©.t. m. čtena byla adresní osnova, v níž ne
klade důras zvláště na liberalismus, vyřízení
otázky bankovní a úprava valaty. O reformě
volebního práva se v ní nemluví.

Turecko. Porta zakázala protiřecký bojkot,
Za důvod udale, še by šířením bojkotu byl i
terecký obchod silně poškozen.

Busko. Oar potvrdil sákon o Finsku,
schválený dumos a říšskou radou, číměnastal
konec Finska.

Zprávy organ. a spolkové.
Úplee. Katolické spolky v Úpici pořádaly

v Malých Bvratohovicích v neděli dne 3. července

koacert spojený s přednáškou dp. Jiříbo Sabulya Hradce Králové „0 povaze husitského hnuti“.
V časové řeči své poukásal dp. řečník na přímo
kultarní a hmotný úpadek českého národa v do
báchb husitských. Pádnými důkasy spisovatelů
vážných, nestranných jasně dokásal, že právě hu
sitaké boje přivodily u,afmení roloictva a zae
hodnocení první umiversity střední Evropy, kterou
Karel IV. v Prase založil. Ničeny umělecké pa
métky, drahocenné koibovny, kratě močení kato
lei, pobořena i celá jindy kvetoucí města. Aby
ee národ český pozvedl z hrozné spousty, do
které byl busitstvím vobnán, potřeboval dlouhou
dobu. Katolickávíra, která českýnáš národs po
hanství vyvedla, kteřá položila školou sáklad
k jeho vzdělanosti, přivedla márod český v době
panování zbožného Otce vlasti k největší cti, moci
a slávě. Za velice poutavou přednášku svoji byl
dp. řečník odměněn hojným potleskem. Vsdáváme
timto dp. řečníkovi nejvřelejší dík za jeho duševní
a hmotnou -oběť pronás vykonanon. Po přednášce
rozproudila se zábava. Hudba úpická pod vedením
kapelníka p. Augusta Féry velice se líbila. Pro
obveselení dávány solové výstupy, tombola a j.
Vzdáváme pp. hostům hronovským, jejichž návštěva
velice byla milá a všem, kteří o sdar celkové sá
bavy se příčinili, srdečné díky.

Ústecko-Lanškrounsko. Nepomůžeš-li
nám křesťanům, nepomáhej aspoň pohanům s my
svou Věc si sami vyřídíme. Toto toužebné přání
hrdinného Šporka nám napadá při pohledu na
činnost © našeho kraje. I my můžeme
vzdechnoati: Nechce-li kdo s námi (kdo svým po

voláním k tomu jest povinen), nechce- vámkytnouti ať hmotnéať mravní, aspo
P eečídáme, at nesoudí nepříšnivě,nehledíú
kosem, at jalově nekritišuje a nedává zbraň ne
přátelům| Pravda, není pravidla bez výjimky,
není podniku, aby nebyl přemlet jazykem jako na
mlýnském kamenu. Na druhé straně s potěšením
přiznáváme amačný krok ku předa a vřelé sym
pathie. V nedávném provolání v „Obnově“ prosili
jsme za pomoc na prvním místě naše vid. ducho
venstvo. A hlas náš byl slyšán. Kvitujeme a po
vděkem tyto příspěvky: Místní orgsn. v ©.Tře
bové 15 K, vp. Robert Vala, kaplan v Č. Tře
bové 30 K, vip. Lad. Kaube, kaplan v Čermné
5 K a vlp. Alex. Štanci, kaplsn v České Třebové
8 E. Ejhle, mladá garda. Opětajeme prosbu svon
ve prospěch okr. organisače a těšíme ge, že 1 ti
majetnější p. t. pánové a přisnivci nám laskavě
odpoví poštovní poukázkoa. Věechoy příspěvky
buďte adressovány: Fr. Novotný, Česká Třebová
—(Chmelnice. — Právě se dovídáme, že ae uchá
sejí o přízeň lidu i agrárníci. Zdrávi vzkazovali|
Naší ehudí domkáři, tkalci a řemeslníci nemají
6 agrárníky nic společného než duši a o tu agrár
nici nestojí. Hrozny tuze vysoko, ale podceňovat
Jejich práci nebylo by rozumno. A my ji se sře

e nepustíme.
Ronov m. Doubravou. Vzdělovacíkato

lický sociální spolek „Rovnost“ pořádá dne 10.
července veřejnou přednáška o */,3 hod. odpol.
v místnostech p. J. Vávry v Ronové o. Doubravou.

Přednáší známý + ldp. František Koh:
k Kluvě,"aa UWoma:"oPřičlny ©dě

joekřah boří století ŽV“ Toto ča
sové e vzhledem Aboslodní encyklice sv. OtbePia X. přivábí jistě ninóho posluchačetva,aby 60

Ba o mespravedlivýchútocíchma envýfo! ZdařBěl:
K ujend katolického

vok ostelcl budevnadsí
dne 24. července 1910. Zdárný výsledek tohoto

jenda sévisí od horlivosti zúčastněných činitelů,, T. duchovenstva a obětavé práce naších milých
p. důvěrníků. Donfáme pevně, že svým vlivem a

ou agitací se přičiníte, byste velkolepým počtem
podali mocný důkaz, še věrně stojíte při preporu
ovatováciavském. Horlivě příčiňte se ve svých
místech o nejhojnější účastenství na sjezdu.
Přijďte všichni, muži i ženy, dívkyi jinoši, byste
nové síly, nováho nadšení pro evoji svatou víra
načerpalí, je do svých domovů odnesli a tam vše
etrannou Činnost ku povznesení života nábožon
ského v soukromí i na veřejnosti vyvinuli. Plakáty
« programem dodány vám budou včas. Vstupenky
(po 90 bh) objednávejte ai co nejdříve u důvěr
víků. Přičiníme se všemožně, by dostalo se vám
bratrského přijetí, by pobyt váš mozi námi byl
vám příjemným. Heslem nás všech budiž: V ne
děli, 24. července 1910 v Červeném Komtelci na
ubledanou! 3 bratrekým pozdravem pořadatelstvo.

Choceň. Krajinský sjezd organisace Česko
slovanské mládeže, který byl dne 20. Června v
Choeni pořádán, přes to, že bylo počasí tolik ne
příznivé, vydařilse velmi potěšitelně. Díky nej
vřelejší cítíme se povinni vzdáti vldp. Františka
Šaloovi, jeně k nám zavítala velmí zajímavě pro
mlaviř o ifboženském a vědeckém vzdělání mlá
deše; přednáška © velkou pP-zorností a zájmem
byla sledována. Bůh Vám žehnej, vysocedůstojsý
pane, sa Vaši obětavost a upřímnost, kterou jste
vůčí vám ukázal. Rovněž přednáška sl. Kosatové
2 Dobrušky velmi dobrým dojmem působila na
posluchače, A konečné súfastnil se sjezdu našeho
teké p. řídící Jelínek, horlivý pracovník v orga
misaci mládeže. Velmi krásně k shromážděné mlá
deži promluvil. Hlučný potlesk po skončené před
nášce byl důkazem veliké pochvaly. Rovněž i jemu
patří na prvním místě srdečné díky za jeho o
chotu a obětavost. Vám pak, mládeži českoalo
vanská, voláme: Vzhůru k práci, nechť vzkvétá
Mašaorganisače|

Zprávy místní a z kraje.
Promece smb auspiciie Impora

Pls. Vdp. TbC. Hago Doskočil, professor na b
bohoaloveckém ústavu a vicerektor bisk. kněž
ského semináře v Hradci Králové, bude v úterý
dne 12. července 1910 o 1/5. hodině odpolední
na c. k. anivorsité vídeňské nejvyšším rozhodnu
tím Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva
sub anspiciis imperatorie sa doktora bohosloví'vo
řejně prohlášen.

Maturitní skoašky ne zdejšímgymna
siu konány ve dnech 3.—-6. t. m. sa předsed
nictví c.k. zem. šk. inspektora Dr. Fr. Krska
s tímto výsledkem: ze 26 přiblášených abiturientů
(25 veř. a 1 extern.) 1 ka zkoušce nepřípaštěna

1 bude konati zkoušku p rázdoihách; ze 24skoušených uznáno 10 za dospělés vyznamenáním
(s ních 7 Borromeistů), 11 uznáno za dospělé
všemi hlasy (z nich 4 Borromeisté), 1 uznán do

byli na půl roku (0 Borr.) Členy skušební ko
misse byli: vl. r. Ruth (řed.), praf. Wipler (tHdaí,
lat.), katech. Th. Dr. Šetina (náb.), proť Fischer
(řečt.), prof. Dr. Hoatovský (češt.), prof. Vraběbo
děj. a zem.), prof. Hobzek (matb.) a prof. Dr.
rtnický (fil. prop.)

Kurs knihařský, zahájený 27. června,
navštěvuje pilně 16 účastníků z Hradce Králové,
Hořic, Smiřic, Král. Dvora, Letovic a Horažďovic.
Vyučuje se oslodenně pod vedením známého od
boratka p. L. Bradáče, odb. učitele a miatra kni
hařského z Praby, jednoduché ale vkusné vazbě
knih v pepíru, plátně a kůži a hlavně ručnímu
zlacení a veškerým moderním technikám potřebným

ka dokonalému provedení solidní a vkusné vazbymoderní,

Kurs stavitelský odbývánbude od 1.
září do 20. fíjna ve večerních hodinách vždy tři
kráte v týdnu. Přihlášky do kursu přijímá správa
Mu80R.

Kura tepléský zakončenbyl v neděli
dne 26. června prohlídkou strojového zařízení ně
kolika zdejších továren, při které příležitosti vy
bráno bylo účastníky kursu 5 K ne drahý matiční
milion. Kars navštěvovalo až do konce 47 účast
niků. Kurs uspořádán byl nákladem c. k. mi
nisterstva veřej. prací a péčí řiditelství ©. k. stát.
řemeslnické školy v Jaroměři pod vedením inž.
R. Brunhofra, prof. tamtéž.

Zahájení kursu obuvnického odlo
ženo na přéní účastníků na 1. srpna. Vyučován
bude v čítárně musejní každodenně v bodinách
odpoledních od 1—6 bod. od 1. do 30. srpna.
Vyučdovánobudo: anatomii. nohy, braní míry, útři
hům obuvním a krájení vrorů, zbožíznalství a ú
četniotví živnostenskému.



. — Výstavu obrazů Miloše Jiránka navětí
Wilo ve 19 dnech jejího trvání 805 vedle několika
bromadných návštěv školní mládeže. Obras pro

dán byl poase jediný, na Hradec tuze málo. Výstava odeslána do Hořic.

© hospodářských poměrech v Ar
timněpřednášelv 1.t. m.péčíOb
ní, živnostenské a průmyslové ústředny v Hradel

Králové pan ředitel L. Perats v aale Obchodní
akademie. Bcbůzi navštívenou více neš 300 060
bami zabájíl krátkým proslovem president Ústředny,
staroste p. dr. Fr. Ulrich, načež ředitel Peratz,
který k vyzvásí ministerstva obchodu argentinské
poměry stodoval a nyní na sákladě nabytých zku
Šeností pro styky obchodní 8 touto zemí usilovně
pracuje, v interesantol přednášce vylíčil povšechně
a všestranně poměry země saméa její neobyčejný
rozmach hospodářský, jenž letos vůči cizině do
kumentován býti má na pěti výstavách v Buenos
Aires. Číkelnými doklady doložil přednášející zcela
nepatrnou účast rakouského vývozu na tomto prvo

třídním odbytišti a jejípříčiny a vysval přítomnéioterresenty k navázání přímých styků u tamějšími
kraby obchodními. Přednáška odměněna blučným
potleskem, načež přednášejícímu poděkoval sta
rosta p. dr. Fr. Ulrich. K návrhu tajemníka p. dra.
J. Matyno přijata ehromážděnými resoluce, vybí
zející k brskému usavření obchodní emlouvy 8 Ar

entinou a smlouvy plavební s Austro-Americanou.
Po přednášce a ještě po celé odpoledne hlásili se
četní interesonti « různých průmyslových odvětví
o informace za účelem dovozu do Argontiny a
někteří projevili úmysl návštěvou této semě navá
sati přímé styky obchodní.

Přednášk , insp. L. Welgnera
s Prahy „O v roji vazby knlěni“ s „0
barevných a pestrých papírech“ odbývati se bu
don vsobotu dne 9. července o 10'/, bod. dop. a
o 2. hod. odpol. v čítárně musejní. Vetup volný.

Pokladní výkaz obecné kucbyně
sa dobu 1909—10. Příjem: Počátečníhoto
vost 1881-68, výnos koncertu 26128, sbírka na
vánočky 1C0-—. Dary: Okres 100-—, Spořitelna
300-—, Zastavárna 100 —, Záložna 25"—, místo
věnce + Hobkové 30-—, rodina Jirotkova a Cho
ceňská dto. 20 —, místodržitelství 20-—, úfedmic.
spolek 10-— korun. Výnos ebírky 608-— Kor.

ržba 310492 K. Předplatné: reálka 60160,
gymnas. 495-936,paedagogium 39940, různé 10840.
Dohromady 1689-76. Uroky v záložně 6290. Do
hromady 8114-24 K. Vydání: potravioy 618803,
topivo 85350, služné 60824, inventář 63-48, tisko
pisy 78-—, zůstatek 87299. Zůstatek počáteční
188168 K. Zůstatek konečný 87299 K. Schodek
K 100899. — Upozorňujeme, že obecní kuchyně
Jest velikým dobrodiním jak pro dělnictvo tak pro
studenty. Oběd pozůstávající s polévky, masa a
příkrmu čítá se pro stadenty v předplacení za
pouhých 84 hal., pro dělníky sa hotové po40 hal.
Uzná zajisté každý, še při nynější drahotě takové

Nod poskytaouti může ponse podnik dobročinný.ení divu, že v nynější sesoně byl shledán přes
obětavé dazy deficit. Loč netřeba hlava věšeti.
Obec založila r. 1908 jub. nadaci K 10.000; aš
se požitky z téže vyplatí, bude finanční stav St
jisté moohem lepší. Bůh žehnej dílu lidamilnému

Z odberů Ú. IE. Š. Při matiční
slavnosti dne 19. června apoluúčiakovalii
hmotnou úslužností některé dámy, slečny a pá
nové, kterým sluší povinný veřejný dík. Rovněž
jest upřímné děkovati al. městaké radě za bez
platnou dopravu potřeb, dámskému výboru obecní
kucbyně za půjčené uádobí a stolů, hudebnímu a
pěveckému spolku za tak krásné zpěvy,p. Fej
Glovi za darovaný obras, pí Štemberkové, bostin
ské v Adalbertinu, za propůjčené židle a stoly.
— Do stánků přislavnosti matiční
darovali, což es díky jest potvrditi, četní dárci
různé potřeby. Příklad let minulých budiž pobídkou
na léta další k účelu tak národně úlechetnému!
—Peněžitých darů k tóše slavnosti
sešla se slušná částka. Na zdar!

Záložní úvěrní ústav v Hradei Krů
lové. Stav vkladů 30. června 1910 celkem korem
34,627.626:61, více o K 85.692-19 oproti měslci
předešlému.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Král.
(fliálky v Praze, Semilech a Turnově) připisuje
pololetní úroky we vkladů ko kapitálu ve svých
účetních knihách dne 1. července. Připsané úroky
úročí pak nadále jako kapitál s není todíž třeba,
aby vkladatelé svoje knížky výhradně za účelem
připsání dotyčných úroků předkládali. Do 16. čer
vence banka úroky vůboo aepřipisuje. Týž ústav
počal již vydávati akcie V. emiase proti předlo
žení přidělovacího potvrzení u svých pokladen
v centrále v Hradci Králové a ve svých fliál
kách v Praze a Semilech. 7

Záložna v Hradci Králové. Výkazsa
měslo červen 1910: Vklady. Vloženo K 101.777-69,
Vybráno K 112.227 77. Zdatatek K 1,077.145-96.
Záruka: Závodní podíly K 77.721:65. Fond re
servní 11411610, Fond pensijní K 39.068%
Fond pro kursové rozdíly K 27.751.03.Vlestaí
reality K 105.726-50. Cenné papiry a přeb
K 247.06900. Půjčky směnecnoK 051.077-46.

čky hypotečaí K 1,692.690-90. Uhraemkorun
2,747.94478 Pokl. obrat K 1,077.178-89.

—
===== Kuptesi póičným ="

BlahoslavenýJan Šarkander.
NapsalVilémTihelka.Stran89. Cenapouze8 hal
ObjednávkyvyřídíESiskupská kníh=
tiskárna v Hradoi Králové.

Spořitelna Kralohradecká. V měsicí
červnu 1010 bylo vloženo K 605.887:83, vybráno
K 19994818. Stav vkladů koncem četrna korun
14,179.242-88. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 98516.02, splaceno 65.81420. Na bypotékách
komcem června E 10,991.021-28. Zásoba cenných
papírů E 2,566000.—. Uložené přebytky korun
1,019.842'84.

Vítěznévzletyaviatika inš. Kašpara
vwHradei Král. dne 3. t. m. překonaly váecko
očekávání. Žádný aviatik cizí nedokázal v Če

cháchtak velikémiatrovatvíjako našinec. ZDÍsjely se obrovské — diváků bylo nejméně -165.000.
Přijeloi bojsě Němců, z nichž jeden žárlivě a
s nevolí prohlásil: „Zdaří-li se oékomu vážná věc,
vždy to masí býti Čech.“ Při prrním pokosném
vsletu bylo slyžeti různé „odborné kritiky.“ Jeden
stařeček s pobrdlivým úsměvem poznemenával:
„No — no, to se to povedlo! U nás komár vy
letí výše.“ — Následovaly další vzlety, které svon
majestátností vzbudily obrovský úžas a nadšený
potlosk. Každý si Iiboval, že bylo počasí vzletu
přísnivo; souhlasně projevovány nadšené díky obě

tavým horlivcům, kteří se o prodokci aviatickouzasloužili. Zpáteční cesta od Nov. Hradce Kr. po
dobala se velikému teba vojska. Automobily, ko
čáry, motocykly, chodci — vše se valilo širokým
proudem a přece beze zmatku k městu. Odvážný
a důmyslný sviatik byl ovacemi sasypán. Maoho
zdaru práci další | — Mnozíse podivili, proč bylo
potřebí volati městské strážníky k místu vzletu,
jestliže tam bylo k adršení pořádku tolik vojáků
a četníků; vždyt místo ono není ani v hradeckém
katastru a nepodléhá tudíž sni pod dozor zdejší po
licie. — Kdykoli jest pořádáno někde obrovské
shromášdění, sejde Bevychytralých zlodějů plo. Na
př. při všesokolekém sjezdě v Praze pohostinsky
vystoupili i sloději z daleké ciziny. — V samém
Hradci sůstaly některé domyúplně prázdné, takže
spáchány jisté krádeže zcela pohodlně. Pro po
drubé zůstane nutoým příkazem, aby polovyprásd
něný Hradec byl dostatečač střežen.

Přednášková schůze křest. dem. pol.
klubu konele se dne 4. t. m. Vedp. dr. Fr. Šale

v řeči velmi důmyslně Kakva citoval offielelní zásadové projevy „Volné Myšlenky“ a srov

rosdíl růssých těch principů bil tak do očí, še
přítomní seznali dostatečně, jakým neprávem 80
„V. M.“ blásí k Husovi. Zaevžívá jména upále
nébo mistra jen potad, pokud se jí to hodí k boji
proti katolické Církvi, rožic bezohledně positivní
práci, kterou Hes měl hlavně ma mysli. Delší poč
livá přednáška vyslechnute s velikým napětím a
odměněna hojným potleskem.

Z městského průmyslového musea
v Hradci Králové Čítárau musejnínavštívilo
v 8 přístupných dvoubodinách 808 osob. V čítárač
vydáno na 114 šádánek, 62 avasků a 66 předlo
hových děl. Domů vypůjčeno od 63 osob 112 svasků
a 307 předlob. Do okolí 8 osobám 16 svazků a
342 předloh. Čítárna otevřena bude do 16. čer
vence. Po dobu prázdaia od 1b. července do 1.
září zůstane čítárna zavřena. Veškeré žádosti o
výpůjčky kmih neb předloh v té době buďtež ří

nen písemně na správa průmyslového mušes. Zapříčinou obvyklé revise žádá správa knihovny o
vrácení všech vypůjčených knih a předloh nejdéle
do 15. července.

Wo Nor.Hradce dra. 1"opakempánu, panu Josefou Iráskoví, inepoktoru
dráhy ve výslušběv Norém Hradci Králově| 9.

členu našeho křest. sociálního spolku, 80 roků a
my plníme milou povinnost, kdyš tomuto zaslou
tilému muži k tomuto jeho dni narození z celého
srdce s upřímné došo své blahopřání přinášíme.
Kéž Vám Bůh popřeje, abyste v kruhu svých mi
lých ještě mnoho let spokojenosti a štěstí prožil

mohl! Z křest. s00. epolku v Norém Hradci Krá
lové, 6. července 1910. J. Mareček, předseda.
Josef Kans, místopředseda. J. Hruša, jednatel.
V. Studený, pokladník. Ant. Vitvar, děkan. Ant.
Holab, farář +. v., Ant. Doležal, koopeřator.

Jesef Hulata T. Dne4. t. m.pochován
v Pěčíně senior diecése, osob. děknu, čest. měšťan
města Chocně, všestarský farář v. v. Jos. Halata.
Zesnulý byl sazloužilým vlastenoem. A še požíval
veliké vážnosti i v posledních okamžicích, tomu
pasvědčovala přečetná účast při jehopohřbu ze
Žamberka i s Pěčina, kdež působil v duchovní
správě 22 let. Příště o otihodaém zesnulém více.

Valná hromada jednotyhudebaích
stavů koná se v úlerý dne19. t. m. re 3 hod.
odp. v Něm. Brodě, hotel Stolz. V předvečer val.
hromady dne 18. července v 8 hod. koná výbor
obvyklou poradní sohůzi. Nechf se všichai člo
nové sóčastní důležitá valné ochůzel .

(ee or anandola(imeren. Prolátia námoskýmii českými aarigmi
tyráva, že sdejší Němci sabedou vítatí ndp. bís
tupe. Právě opak se stal 20. června sarital
* dmdp biskup,přijíšdějeodVítkoriek6.ho3.
odpol. Jišuv Heř. Roketaiei byl urilán mlstsím
datharenstvem, | putkatistřem, btojní mlédočí
4 Hoř. Rokotnice a Freztiškora, učiteli a válším

lidí. Náp. biskup byl zde kratičce, ale
erdočně osloveu od p. Hdísíbo učitele s Hot. Ro
koteice Ed. Helimanna, dvou žáků a šákyů. kteří
Jeho Excolleaci podali kytice. Ndp. bískap jiš sde
poznal, že se nachází mezi lidem dobrým azboř
vým; poděkoval všem a projevil radošt, še ae mu
WEzde tak ardečného dostalo uritání. Offcielní
uvíténí náp. byle v Dl. Rokotnici u ajavobrány
naproti c. k. okres. souda. Zde shromáždilo te po
6. hod. obecní zastupitelstvo s p. parkmietrem
Hoioslem, © k. úředalci, dražičky, katol. lidový
epolek, školní děti se všemi učiteli a zástup lidí
na 2000. U aslarobrásy byl adp. biskup osloven
od místního dp. faráře, p. parkmistra, c. k řidi
tele tkalcovské školy p. Jos. Risgla, drašičky El.
Veithové, c. k. okres sondee Maresche, řidita.e
-měsťasských škol p. Horm.- Kóblera a předsedy
katol. spolku p Josefa Bachra. Dojat děkoval ar
cipastýř všem a podotkl, še se těší na dolší pobyt
+ Roketnici. V úterý a vo středu přijalo 1238
biřmovanců avátost sv. biřmování; pokašdé pro
mlavil tek nadšeně a srdečně vrohní pastýř k biř
movancům,ževšichni byli usešaní. Zkonáka s ná
boženství všude dopadla k úplaé spokojenosti Jeho
Excellence. — Va středu 22. červau ráco v den
praekonisace Jeho Excellénce pronesl vidp. vikář
Prosehwitzer jménem dieoósního, obsvlášté pak
jménem kléru vikariáte vrohlabskkéhoJeho Eroel
lenci kratičké ale upřímnéblahopřání; odp. biskup
pravil potěšen, če může « radostí vyzaati, Že ne
pracoje sám, alo še © uím pracuje vórad mu od
daný klérus djecésní. Srdečné bylo uvítání, srdeč
nější však ještě bylo loučení s adp. biskupem
v nedělidne 36. t. us. v kostelenavočer.Nejprve
poděkoval místní farář Jeho Erselleaci za námahu
a lésku, potom jeden žák a konečně pan park
mistr Heinsl. Mocaě dojet promluvil arcipastýř
naposled k lida, jehož ke 3000 se nollo, v delší
řeči; projevil radost nade vším, co v Roketaici
sažil, povsbadil přítomné, aby si vážili vědy a
všade sv. víry katolické a uděliv vést požehnání,
opustil kostel a v slavném processí doprovodén
byl do fary. V pondělí ráno 27. června odjel
Bdp. do Jablonce m. J. Opustil nás náš milovaný
velepastýř — naše modlitba, láska a vděčnost jej
doprovází na všech jeho cestách.

Jeho Exe. mejdp. biskup Dr. Jos.
Donbrava ma Hrkoncšich. Na svévisitační
osstě neodolal nejdp. biskap kráse Krkonošských
hor. Ač komal únavnou arcipastýřekou práci, přece
dny určené krátkému odpočinku věmoval obtížné
taristice. Dne 24. června vydal se Jeho Milost
a horlivým taristou p. říd. učitelem Bucbarem o
4. hod. ráno za borské velikány s Jilemnice. Na
Novém Světě sloužil vrební f£mái av. v kapli

do Vosecké boudy.
Po poledni přišlo se na pohraniční hřeben. Pra

aby jen dobro přinášely s borských výšis u vlasti
naší. Zapěna národní % mna a pak Svatováciav
ská!Dálešlosema „sestaps Lysébory
do Seifenbacbu,pak nakošároch Ď Nov. Bvěta.Eoergie a vytrvalost nejdp. biskupa,zaměstná
ného tolikerými pracemi, překvapovala každého.
Počasí bylo totiž velice nostálé, deštivé.

Třebechovice. Pokrokářský dopisovatel
bojuje jako bojoval bláznivé Don Úaixote
přoti větroým hradům. Leč lidé v Třebechovicích
nejsou kočkya proto kriticky nasírajína jeho
literární namožoniny. To už aby ďas byl pokro
kářem, když rosamní lidé náboženství katolického,
evangol. i mojžíšského nechtějí se dle plánu ma
šebo obrpokrokáře vzájemně mesi sebou hrysatiI
A tak marně v potu tváří snaží s pokrokářští
kejklíři všecko rozeštvati. Hned píší s průhlednou
tendencí o „helretu“ p. Dotřelovi, haed zase o
helvetsko-šidovakém Sokolu a pod. Soad je mu
trnem v oku, že náš společonský život — alespoň

po této stránce — tichýmiplne kolejemi s protosnaží se rozplameniti vášně, kdea jak se ma to
dá. Zkrátka u dobře pokrolář lapé s mouse i ta
kovéto mouoby. Chce nás dikovoě z příhod dneška
stále odvésti do minalosti; k čemu to? O těch
věcech máme jit domluveno a 0 červené karkulee
vypravovati nechceme, ačkoli urášíte naše poctivé
členy, kterým se posmíváte,že pošítají 214-2—6.

Zato vy jste se, p. dopisovateli, osvědéjl fev oifrácb saamenitým odborníkem ...| — V „Ra
tiboru“ píšete: „Záležitost redakce „katol. listu“
e příliš osobní, takle se o ní dířiti nebudeme.“

nikoli. Nechte hesky dávná demonstrace stranou,
nechte Steraberga Sterabergem a jenomse besky
a podrobně rozepište, ©o onou citovanou větou,
ani ne ne půlúst pronešenou, vlastné chooto ta
emsého říci. Naprosto odmítáme vaši padělanon

Labovolnost;Jenomz loě Je Kao kterásobě tyká aautory a lepiči povolebních plakátů.
Záležitosti spolkové, které jste vy zatábli do mo
vlo, projednávají 00 na kom; eh místech,
kam vás pro přítomnost ujeme. Tam vám
Jistě vyjdou s největšíochotou vatříc — vrána
vráněoči zery! . 00 60 týká potice kpanu



costůj chce.býtianůndnílze: tó.04odnásme

o adeo nebotnestojí a sni tato PádMk„měeolidského — pý edchází —
-Jen to bude sasloušenáodosna sa drobnou práci
tmasi lidem, pro aiž osobuje si již sám Čestný
Bázev nestyde a má nároky ca (k v perdu
bické ulici. Obledné regemachoriho nebudeme p.

-děkanoví dělati adrokáta; ton zajisté — uszná-i
"vaše aprosláctvo za.bodao — veřejnosti oslou věc
vysvětlí. „Úřední list katol. církve“ „Obnova“

„(asal. toble nób! řečeno od třebecbovického práv
níka tajemalka ?) má věru pro strach nděláno «
proto musíte sobě už svykati, neboť stromy va
„čeho naparování do nebe rozhodně neporostou.
"Toho „bulika“, že dopisy v „Ratiboru“, sa měž
-dnes sami se před vetejností atydíte,na mnoze
pocházejí — jak píšete — od dopisovatelů vám
neznámých, laskavě pověste ca nos komu chcete;
cám ho jistě nepověsíte. Problašujemo, že naše
projevy jsou podepřeny místní naší organisací
s žádným dílem osob mesnámých, ani dílem jed
notlivce. Tím ae vám do vaší nepřísné poroučíme.
. Prohlášeníz Třebechovie. Dopisovatel

„Ratibora“, v kterém dle stylisace i obsahu ur
čitě poznávám p. R. Součka, vyprovokoval mne
k následojící odvetě: Není pravda, že programové
masopustní zábavy před rokem nesůčastníli Be
katoličtí členové „Oreba“,ale pravdou zůstane, že
jpoose pisatel achásel, kdežto jak účinkující tak i
obecaastvo — knáse novyjímajíc — přítomnobylo.
Leč i pisatel vědy jindy přítomen byl a tadíš mo
pevadilo, že mezi skciováři zábavy nelezalo se i
drošatvo pro zřízení Sokolovny. O nějakém podo
beostrí s Vaším porušením usnesení výborové
schůze nemůže ta býti ani řeči. Provinění pisate
lovo jedině tehdy bylo by prokázáno, kdyby po
vašem vsoru působil na své přátele k neúč sti na

dukci a ku zmaření usnesení výborovéschůze;
kč tuto ani vy neodvážíte se mu vyčí

tati; viďte? Až valoá bromada „Orebu“ rozmnoší
stanovy apolku o článek: „V tom případě, když

Obnova“ dle zásluby napadne nějakého pokro
káře, ruší se usnesení výborové sebůze“, pak vaše

hm budon ospravediněny, jinak nikoliv. Pro ne6 poměrů zdejších připomínám, še jsem jeden
z mejhorlivějších navětěvovatelů jak cričebních
hodín taki spolkových prodakeí. Tohle všecko
fekl jsem v poslední výborové schůsi „Oreba“ p.
sbormistroví do očí, Čímž povašoval jsem věo sa
skončenu. Z jakých příčin však p. Souček uznal
za dobré tyto spolkovévěci opět včasepise po
svém spůsoburozebírati,suďBébí Draosta me
poctivost vám vracím. V Třebechovicích, 6. čer
vence 1910. Vilém Kolež.

náp aoeření umělévyráběnípokree smýšlení v bechovtetch.
V Ratiboru č. 25. bylo uveřejněno: „Jsme vy

„svání očkolika rodiči, abychom důrazně protesto
vali proti nesákovnému a spolu nepaedagogit
kému trestání žáků zdejší měšť. Ekoly se strany
Hditelství pro nedocházení jednotlivých šáků do

kostela re všední dny, svláště ve Čtvrtek, kdy,
jak nám řečeno bylo, mívá p. ředitel dozor. Proti
tomuto trestání, zejména proti jeho spůsobu ozý
váme se a veškerou roshodností. V zájmu školy
samé je záhodno, aby ulačilo naša apozoraění k
úplnému odstramění zaváděného- nedvaru. Nesta
ne-li se tak, nesbude nám nož esábnouti důklad
měji té celé věci na zoabek; byliť jsme o pobsat
kách toboto mepřístojného jednání, dostavujícího
Be teprv od jisté doby, nyní zevrubně informo
vási. U eme věak, že rostahováním této
náležitosti učinilo by si občamstro as divný úsu
dek o chování zo p. řiditele vůči katechetovi, ješ
je u nás skutečnou raritou.“ —Proti této zprávě
podali rodičové domácich dětí p. řiditeli toto 0
svědčení: „Slovutný Pane! Podepsaní rodiče pro
jevají Vám, velectáný Pane, svou neobmezenou
důvěru a oddanost, že dítky Vašemu dozoru avě
řené vedete v mezích zákona s obecného dobra.

mácí rodě

jiti. Toliko jedem odepřel podpis. Kromé toho se
glo vskázáno všem rodičům, aby zaslali

p. řiditeli, kdo z mich si nepřeje, aby dítky
chodily ve všední doy do kostala. Lásiek si
nepřinesl mibdd/ Úsadek z toho o pravdo

mluvnosti dopisovatele „Ratibora“ si kašdý čtenář
učiní sám,

Hměžské jubileum. Ve čtvrtekdna 14.

storní rada, biskupský vikář a děkan náchodský
vedp. Fr. A. Pocka 40leté jubileum svého kněž
otví v krahu vikariátního duchovenstva. Blabopře
jeme ze ardco.

Náchod. Vo čtvrtek dne 14. července t. r.
dopol. koná se v děkanském domě

v Náchodě pastorální konference dachovenstva viPřed koaferenci o půl 10.
bude sloužiti b. vikář a děkaz náchodský vldp.
Fraat. A. Pecka v děkanském obrámu Páně sv.
Vavřince měl svatou.

Pardsiblot Ene popatS krvkářínopole:v ublciích. Na
dána byla v Pardubicích v dělnickém domě pro
testní schůze s programem „Nebezpečí reakce ve
Školství.“ Vedle plakátů vydala strazs pokrokář

ské zvláštol leták, kde štvavým způsobem lišila
domnělé sebespečí klerikalisme, jenž prý „jako
děstvá příšera stále obepíná své chladné ruce ko
lem tepny národa: školy, aby ji pro své účely
zavlekl do tmy a kalných vod“ Celé protestal
schůre měla dle zámyslů pokrokářských býti vlant
ně tařením proti kutolicisma. Letáky byly zvláště
po všech školách rozhoseny. v měkterých školách
i na školaí černou tabuli vyvěšeny a mesi školní

nee rozdělovány.Hroznýjest Soeoný ppnokenísa stranu agrár ilem, sa
národně «uoelálo Horělčkou,sa učitelstvo učitelem
Fořtem, sa pokrokáře Hajsem, za sociální demo
kraty Chmelsřem ma sa státoprávní stranu dr.
Hrbkem. Strany jindy aavzájemBe potírající sebly
Be v jindy tak „nenávidéném“ domě noc. demo
kratů, aby zachránily „ohrožený kmiturmí rozvoj
národa.“ Kdo by nezoal fxlování a švindléřeství
volnomyšlenkářské sastoapené tuto pokrokářia
sociálními demokraty, mosel by se dle předběž
ného křiku domnívati, že české dkoly budouv

nejbližší době všecky poravírány. Ale volnom)Henkářám se jednalo v pření řadé o útokna ka
tolictví, jak to také evangelíci a židé svou hojnou
účastí na schůzi dokázali. Pověstný fabrikant u

cký, nyní vybarvený helretaký klerkál ukázal na
schází opět svoje fanatické nepřátelství vůči ka
tolíkům. Domníváme se, že tento pán co nejdříve
nechá kšefto s umělým hnojivem a že Se stane
na stará kolena pastorem, aby sháněl sové ovečky
do helvetského lóna „Kalvínova, Na schůzí měl
také promlaviti poslance Hrázský, kterého však
starosta Kachynka omlavil. Hlavní slovo měl zná“
mý pan říd. učitel Tuček z Prahy, který opsko
val svou jinde pronešenou řeč s protiklerilální
gumitarou. Po něm vystřídalo se ještě více řeč
miků, načež přijata pokrokáři navržená resoluce.
Doslovem p. starosty Kuchynky schůze zakončena.
Kdyby celá schůze neměls jiného významu než
ten, že duch šidovaký přivedl národní socialisty
astátoprávníky doodříkaného„Dělsického domu“,
dostí na tom. Na sdar!

Čáslav. Otevfení nového evang.
paedagogia konánobylo za přítomnostičetných
evang. dachovních « a Moravy na den ov.
Petra u Pavla. Nová budova stojí na tržišti ne
dsleko budovy paedagogia starého a má se strany
býv. městských příkopů tři posebodí. Opatřena jest
nejmodernějším nábytkem Školoím, tak že činí
„dojem skutečné vynikající. Náklad na ni obnáší
daleko přes 200000 K a sebrán byl jednak s pří
spěvků erang. českých, jednak z darů evang. za
hraničních. Vystavéna byla na paměť GOletého pa
nování Jeho Voličenstva cís. a krále Frant. Josefa I.

Při otevření proneseny gy mnohé řeči, mezi nimi| německá řeč zástupce Gastar-Adolfa-Verelna, jež
osvětlovaly význam této budovy a zároveň tlamo
čily radost nad tímto potěšítelným dílem oraog.
náboženské nvědomělosti. Přejeme evang spolnob
čenům tuto radost a přáli bychom si, aby i kato
líci vsali si s toho příklad a poznali, jak veliká
váha spočívá na oábošenským daohem prodchnuté
výchově mládeže a učitelstva, a jsk důlešito jest
neodpírati podpory právě ařisovanéma katolickému
paedagogiu mužskému v Prase-Bubeněi. — Valná
hromada pravovárečníků, svolanák de
finitivnaímu rozhodnutí o atavbě nového parostruj
ního pivovaru a k povolení příslušného nákladu,
konáns byla v neděli 9. července za účastenetví
25 členů sastapujících něco přes 5O práv. Rot
hodnuto bylo stavěti a povolen náklad do 140
tisíc koran. Oznámen byl počet offert na práci
stavitelskou i strojní zařízení a konstatován
mnačný rozdíl v cenách. Jest tedy otázka stavby
Bového pivovara rozhodonta; veřejnost jest všík
svědava, komu budou práce zadány. Přeslalo býti
dávno tajemstvím, kdo se ostavbu uchází a ví 90
také, že rozdíl mezi nabídnutou offertou nejnižší
a nejvyšší činí přes 7*/,. Podobně jest to se sa
Fzením atrojaím. Záraka pak, již podnikatelé o
stavbu se ucházející poskytují, jest celkem stejně

cenná a závažná.Nejbubě doba ukále, co pří zadání rozhodlo. — Odevsdání nové pošt.
budovy stalo se 30. června u přítomnostitá
stapce pošt. ředitelatva a parkmistrovského úřadu
našeho města a bnod potom 1. července počalo
se v ní úřadovati. Číní-i již vnější vshled dojem

velmi přímivů, rozdělení vaitřní překvapí avojípraktičností. Opatřenajest předaími vymoženostmi
jak pošty listovaí a zásilkové, tak služby telo
f.nní a telegrafické. Škoda však, že erár při za

Opokčorání potřebného vábytku nejevil takovouobětavost, jako ukásalo měst) při stavbě badovy.
Některé ty kusy nábytka v místnostech tak ele
Gantač postavených přímo křičí. Čáslav sískale
novou poštovní badovom macho, jenom toho jest
litovati, že stojí tak stranou, v okolí tak málo
vábném, jehož povznesení nelze Čekati v dohledné
době. Býti budova tato na náměstí zebo v jedné
s hlavních ulic města, vynikle by mnohonásobně.
— Oprava cbráému Páně uvnitř dospěla
právě k nejtěžšíma bodu, k obnovování chatrného
kleautí a ještě chatrnějších šeber v presbytářia
střední lodi. Ostatní partie chrámu jsou botovy,
obnoveno jest i klenutí + kapli bolestné Matky
Páaš, tak že příchozím zjevuje se již jasně, jak
krásným dojmem bude působiti uvnitř, až kostel

bude úplné opraven. Nalesené (rooky ponechányposud netknuty a bude © nich ato po aji

ktění jejich stáří a umělecké ceny. — Dlažbaa kanelisece. dočkalisei občané
v ujel Ketaohoreké, še sbavení budou zapácho
jleleh louži a potoků, které obci naší dodávaly
každého jiného vež městského ráza. V minulých
dnech počalo se «kladením atokových roer, kto
ré uváděti mají především sice vodu dešťovou,

ale užito bude i k odváděnísplašků, seš
zařízena bude kanalissce definitivní pro celé město.
Neobešlo se to věsk bez mrzutostí, neboť při ko
pání potřebných příkopů byla vytrhána stará
dlažba a hlína naházena tak šikovně, že přístup do
jednotlivých domů rovnal se krkolomné cesté po
Alpách. Teprve na důrasné zakročení domácích
pánů s obchodníků nastalo rychlejší tempo v od
vášení ubytečných hromad. Při kopání nalezeny
byly asi v bloubce 1 m. veliké kvádry pískovce
a staré valouny křemene, pozůstatky to bývalé
brány a aličaí dlažby. Ulice bude vydlášděna nyní
kostkami a po obou stranách sřízesy budou mo
derní chodníky.

Věelařský kurs a výstava v Čá
slavi. Včelařský spolek pro polit. okres Čáslav
ský a haberský pořádá ve dnech 17., 18., 19. a
20. červenceb. r. v Čáslaviv hostiacip. Tichého
proti nádraží včelařekou výstavu a včelařský kurs,
na měmž přednášeti budou dva P. T. kočovní uči
telé včelařští. I nečlenové spolku jsou do bezplat

ného kursu vítáni. Podrobnější oznámení na pla

Potěhy m Čáslavé. Minulýměsíc od 18.
—29. června t. r. konaly se v naší farnosti sv.
missie. Ačkoliv byl čas pilné práce, přece 8e nade
vše očekávání zdařily. Důstojní otcové Redem
ptoristé P. Blaťák, P. Hradilák a P. Loala avými
úchvatnými slovy získali ei důvěra a lásku všech.
Lidé hrnuli se do chrámu, tak že při večerních
pobožnoatechdaleko nepostačoval pojmouti všechny
účastníky. ©Horlivost © některých až | dojíma
la. Na polí ee přestrojovali a přímo z pole spě
ebali do chrámu. Nedbali únavy, jen kdyš mohli
vysleohnouti kázání. Nezapomenutelným dojmem
půvobilo na každého, když při slavnosti euchari
stické a mariánské přeplněný kostel jedaím hla
tem volal: „Chceme býti věrni Spasiteli a Božské
Jeho Matičce.“ Cítill jeme všichni, še volání to
vychásízbloubinašehosrdce.Abychomukázali,že
slib ten béřeme do opravdy, přistoupilo náa bez
několika 1900 ku sv. svátostem. Jest to polovina
všech farniků. Marné bylo vysmívání odpůrců av.
missií a sv. náboženství; nikdo jich nedbal a
každý poslechl hlasu své křesťanské daše. Volno
myšlenkáři, socialisté a pokrokáři opojili se svorně
a ovolali schůzi, aby zabránili klerikálnímu ne
bezpečí, ale slavnostní řečník jejích snad napřed
tušil ta prázdnotuve „Špýcháře“,a proto k veliké

Minolou neděli 3. července byla oprava dřívější
schůze, ale dupadla zaso tak. Řečníksice mluvil,
ale samým pokrokářům se ty „obrázky z českých
dějin“ nelíbily. Příliš přitahoval pravdu za vlasy.
A aby pokrokové občanstvo ještě více se pončilo,
přihlásil pe ko slova známý doktor s Tapadel a
četl nevěreckou brožuru dávno již odhozenou od
odpadlíka Kanteho o Kristu. Tím si však špatně
posloužil. Kde kdo odsnsuje jeho jednání. Kdo váží
si ještě Kriste, ať katolík ať ovangelík, bude míti
vyní k p. doktorovi asi velmi málo důvěry. Kato
líci oběma schůsím dali krásnou odpověď. Při svě
cení missionárního kříže sošli ss « takovém počtu,
že bo ještě Potóhy nespatřily a brzo nospatří.
Ačkoliv mělo se k dešti a při průvodu skutečně
se rosprňelo, vytrvali přece všichni, až byl kříž
postaven. Ku svýšení slavností přispěl svou pří
tomností vidp. Ant. Schreiber, bisk. vikář ze Žleb.
Vřelý dík patří statečným basičům z Potěh az
Bračic, kteří v plném počtu přišli a při stavění
kříže ochotně pomáhali. A když spatřili jeme ty
dlonhé řady sorganisovaných kotoliekých jinochů.
a dívek, jež ozdobeny odznaky, kráčely před av.
křížem, e radostí a s jakousi pýchou bleděli jsme
na ně a mimoděk příšlo člověka na mysl, že maraé
jsou vzteky nepřátel av. náboženství, když tolik
mladých srdcí plá Jáskou ka Spesiteli a k jeho
sv. víře. — Byly todoy duchovolch radostí. Škoda,
že tak brsy uplynaly. 8 pláčem lončili jsme 8e
na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla e vidp. mis
sionáři. Ve chrámu bylo k umačkání, každý chtěl
je Ještě naposledy slyšet, nikdo ani nedýchal, aby
mu peušla poslední slova napomenatí a povzbu
není. A kdyš družičky si. Slavíkova z Potěh a sl.
Čapkova z Bračic děkovaly vldp. missionářům za
ve, co pro nás vykomali, když jménem všech pří
tomných elibovaly, že chceme sůsteti věrni své
víře e dle ní šíti, tu celý chrám ozýval se vsly

kotem. Bolest plnila srdce naše, že takhru 6 dobrými missionáři musíme se rozloučiti. Kóžby
brsy uplymu! rok, abychom se s nimi při „obaově“
zase oblodali! Jeden z účastníků.

Hus v Nochamlcích. Na radnici v Ne
chanicích padlo kdysi slovo: Naše město je hu
vitské! Letošní oslava Husovou oslavou nebyla
v Nechanicich, ale byla to oslava zeleného filka,
kterýš to přebarvil na (lka červeného. Slyšte to,
agrárníci v okrese Nechanickém: „Vůdce a alaha
okresu je demokrat.“ (Cotomu říkáte? Havlíček
nezpívá „moje barva molenáa čerrená“, nýbrž
„moje barva červená a bílá“Náš Milek padl do
náručí socialistům. Ion — budou dvoje volby a



prato se stal Červeným, sč původně mu říkali
„telený“,nefs jest olože vlesol:

zelený. A boamuž VÁpovolil sčlvsdvme

netěší vaše přátely — a ač ta Vaše oslava byla ve
čer,přecejsmeviděli,šeažnazádechseČer
venali mnozí, kteří Vám při té barnumské pa
rádě ameistovali, při které jste ni vsal Hesa
za zástěru, abyste počítal savé pluky. Ato je
ten klerikaliamus, kterým Vy se při s příle
žjigati ohánite. Zneužíváto Husa ku svým vo
lebním agitacím. Někoho neprohlédavého saslepite,
kdyš ve 8vépose se rozhlednete, jako bysteřekl:
„Hleďte, co jich jde za mnou, to mám armádo
za sebonl“ Boží tělo, které vám jest nemilé, to
není přehlídka vojska, jak mpnozí sde říkají, alo
slavnost Husova letošní, to je přeblídka a defilo
vání vašich pluků a na to peněz nešetříte. To

padne břízek, se kterých metly jednou udělají
samí Vaši lidé, až poznají dobře, za kým šli a
kam jste je s obecním aokrešním hospodářstvím
zavedl. My vám Vaše vavříny přejeme vědouce,
že Vaše stromy také neporoaton do nebe a že
každá písnička má konec. Nechanice byly bes
Vás a zase bez Vás jednou zůstanou. Vaší sláv
Vám nezávidíme a přejeme — ale jen jsme chtěli
říci, že to oslava Husova nebyla, že mnohé to
mrzí a bude jednou mrzeti, že Vo dělali parádu
a štafáž — ku Vašemu klerikolismn t. j. speuží
vání Husa ku Vašim prospěchůřským cílům s Vaší
chorobné ctižádostivosti. Tak ei někde v koutku

usedněte, o té slávě rozjímojte a řekněte sl sám:
„Milečku, pamataj, všecka sláva, polní tráva —
i la zelená aschne ačervené jkarafiáty zvadnou.“

| Hasltské vzplanutí v N. Bydšově.
Byli jeme zde nedávno a podivili jsme se, jek
vítaly nás všude na rozích plakáty už v neděli,
0slavnosti Severoč. jednoty vyvěšené,aby všickní
cizinci věděli, do jak pokrokového města přišli.
Plakáty oznamovaly, že městská rada v Nov. Byd
šově v čele s MUĎr. Stýblem, „patronem“ oslaví
světlou památku Mistra J. Hues přednáškou. Ami
jeme svým očím nechtěli věřiti, še k oslavě té
pozvali Dr. Herbena z Prahy — Dr. Herben a
Husa oslavovati! Kdo už se to chytá na klerika
jeho! Has půjčoval peníse chudým, mostecká sbírka
na sirotky byle a dr. Herbena delší čas sadržena.
Hlavě města Dr. S. ae nediríme; ten je znám
svým proticírkevním smýšlením 8 ostentativně 86
erk. slavnosti vyhýbá. Též národní socialisté za
beogálu s účinkování berecké společnosti Honsovy,
právě v N. Bydžově dlící, oslavovali kostaického
mučenníka a jak vyzývavé plakáty na rosích hlá
saly, uby hodně účastníků sehoati mohli, slibovali,
že u pokladny bude se rozdávati brožura o Janu
Hosovi, vydaná Svozilem z církve vystouplým; a
tací lidé znají význam osobyHasovy! Doba 6. čer
vence bývá zvláště vítanou příležitosti, aby si „do
brodinečkové“ katolické víry vyjeli na nenáviděnou
„Církev římskou“. Jest to všsk smutným zjevem,
že všickni ctitelové Mistra J. Hus následují „mu
čenníka kostnického“ jem v tom, co ae jim hodí
do krámu. O nějakém opravdovém vniknutí v ce
lébo ducha a smýšlení Husovo není avi řeči. Tuze
málo „ctitelů“ Husových byste našli, kteří spisy
jeho četli, dost je na oči stavěl knihkupec Mi
kousek j Mediín, a málo jich odbyli. Jak-by se
však Hosovi zavděčili, kdyby vaali si aspoň v tento
čas díla Husova do rukou, četli je, přemýšleli o
nich a řídili se jimi. Nebolela by mnohé pány
hlava od — oleje.

Lázně Bělehrad navštívilodo 24. června
844 hostů a 408 turistů.

Následování hodne. Městskárada král.
komorního a lázeňského města Sadské, přihlížejíc
k velkému nedostatku bytů v městě a cbtíc vy
jíti vstříc snahám směřajícím ku stavbě rodinných
domků a čeliti stoupající drahotě stavebních míst,
usnesla gerozprodati velký komplex pozemků pro
soukromníky v nejkrásnější poloze směrem k vy

hlášeným železitým lázním (r. 1882 zal.) při samé
silnici a v blízkosti nově nalezeného pramene al
kalicko-mariatické kyselky a borových lesů, a tím
podporovati založení kolonie levných rodinných
domků a vil vý velmi levnou ceou od 6 do 6
korůo za 1 čtv“ sáh, ač skutečná cena je daleko
vyšší. Mimóto chce darovati veškerý ka stavbě
potřebaý písek. Póhěvadě i atavobní materiál je

še v hojnosti na místě a velmi levný a doběvitelové též na místě jsou, nacházíma zde vo
dkeré podmínky pro stavbu rodinných domků a
doufáme,že teato čin městské rady bude v širší
veřejnostigympaticky přijat.

Česká Třebová. Minulénedělebyloměsto
pvědkem něčeho, co se denně opakuje. Kde se
sejdou 2 neb 3 at z obecné neb měšťanské, střední
neb vysoké,melou „klerikály“.A zde se sešlo několik
tuctů těch bodrých vychovatelů mládeže. Nebe
nad tím vším slzelo. Krásná podívaná! Na olici

jeden a potom p
ní enaet kdyš ei odmyslímo slušné výkony

, Preislera, můžeme označiti číslem 54 —
, Přípitekza přípitkom, řeč za řečí e véru

té církve av. sebylo, še by mnohý sni ja
" sehnal, ne že byho měltěžký, alo že by
seměl o čem hovořit. Výrok p. poslanče dr. Štem
berky, še jeden v obci světlo rozavěcaje s drahý

, dovolujeme si poněkud doplniti. Známe
člověka v obci, který světlo i rozsvěceje i eháší a
tím je buď kosteleík nsbo lampář. Jen tak dále,
pásové! Posná lid tu komedii křiklavou«odejme
vám i tu trochu důvěry, kterou k vám chová
proto, še jse muceni pracovat na stejném místě
s knězem!

Městská spořitelna ve Vysokém
Blýtě vykasuje za měsíc červen 1910: vloženo
na knížky K 246.477:89, vybráno K 201.858:41,

181.194'97;sdetatek vkladů na knížkyK5,517.06961,
na běžný účet korun 1,162.183"77; úbrnem K
6,069 253:88; hypotečních zápůjček vyplaceno K
97.00000; splaoeno K 2.757:65; zůstatek hypote
čních půjček K 4,608.63800; aměnek eskompto
váno za K 37.438-70, splaceno K 85.07696, zů
statek K 506.27467; do jiných ústavů vloženo
K 146.40898, vybráno K 803.821:39, sůstatek
vkladů v jiných stavech K 1,068.468.63; cen
ných papírů v zásobě za K 2,984.667-18, záloh
lombardních K 10.070:— h, botovost pokladní
K 25.177-86; obrat účetní a pokladní za čas od
1. ledna 1910 do 30. čerrna 1910 K 19,201439.14.

Syrovátka. V pátek dno 24. června po
hřben od nás za veliké účasti mladý, hodný děl
ník našeho cukrovaru Josef Brát. Byl s několika
dělníky jinými poslán do Jičína ku rozkládání
zakoupených tam strojů, roznemohl se sa vnitřní
nějaký zánět a běbem 24 hodin byl chladnou
mrtvolou. Převoz mrtvoly i pohřebetalse k útěše
sarmonconých rodičů a sourozenců na náklad to
vároy. Dojemné bylo, kdyš hodného dělníka jeho
představení spouštěli do hrobu.

Velecténémuapánu, pana dru Janu
Vrabcoví, profeossoru děje u při e. k.
vyš. gymnasiu v Hradci lové. Měl
jste, pane professore, v mě farní osadě před po
aluchačstvem snad vesměs katolickým čtyry před
nášky s českých dějin. Přednášky ty měly prů
sračnou tendenci protikatolickou, což usnali i ne
studovaní zdejší obyvatelé, kteří vědí, kdo a proč
k těm přednáškám popud dal, evébo vlivu vmist
úím odboru matičním užil, aby nesprávným, Jedno
stranným iíčením katolického kněžstvapohnutých
dob zasáhl koěžstvo a církev nynější a otřásl tak
příchylností k církvi katolické u mých osadníků.
Těmto úmyslům snašil jste se vyhovětí co nejlépe,
já pak dle své povinnosti a z lásky k církvi Kri
stově, jejíž knězem jsem, v rozhovoru po dvou
přednáškách se rozvinavěím bránil jsemkatolické
přesvědčení svých osadníků. Poukaxoval jsem
hlavně ua jedoostránnost, s kterou jste bistorické
údaje odpůrců katolické církve (Říma, dlo Vašeho
spůsobu vyjadřování), sejména protestantům ne
příznivé zamlčoval, je jaků oovinké beránky líčil,
katolíkům však opačnou měrou měřil. Naposled

rene jste dne 22. května o hásledcích bitvyšloboraké. Po této přednášce, v níž jste obzvláště
nespravedlivě proti „Římu“, proti řádu Jesnitekému
a katolickému duchovenstva dobý pobělohorské
mluvil, problásil předseda matičního odboru vašeho
p. Dobiášoveký, že tentokráte debate odpadá, ježto
p. řečník muší odjetí. Tim bylo mi znemožněno
ne místě samém opraviti Vaše nesprávná tvrsení,
po případě líčení Vašo vynechanými od Vás udá
losti doplniti. Nemějte mi protoza zlé, že činím
tak oynt v této formě. Mlčeti k Vaší poslední
přednášce považoval bych za hřích-protihistorické
pravdě, která o „Římu“ soudí jinak nežli Vy.Ne
řekl jste, pane profesore, že volba Bedřicha Fel
ckého byla velezradou proti řádně svolenému
členu našeho panovnického roda králi Ferdinanda
II. Nebyly proto tresty, které provinilé šlechtice
i města stihly, pronásledováním pro víru 8 pře
pvědčení náboženské, ale po výtce trestem za ve
lesradu, jaký dle tehdejšího práva byl v obyčeji.
A byli pánové potrestaní nějskými přáteli lidu
českého? Urávě před bitvou na Biléhoře ždímali
kapsy sedláků a měšťanů jen cožl Nechtěli slep
šití osad njařmených selských novolniků, tak še
protestantětí sedláci nedlouho před Bílou Horou
bouřili se proti vlastním protestantským vrchno
stem; vždyť útisk: vrchností těchto byl nesnesi
telný. Kdyby nebývali zpupní pání potrestáni,
byla by řádila panské oligarchie pyšně dále.Dok.

Legitimace am
do důvěrných sohůzí

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

dostati «e levně "ns L r
v Biskupské kniktiskárně v Hradci Králové

Různé správy.
Čím zaměstnáno jest obyvatolstvo

09.304, 7 míl. jest

a pod., 264.000 slouží aktivně u vojulés

vě, 672.909 jest ve veřejnýchslužbách,
e a 151.296

ercegovina jest

Jak se v Praze hospodaří! Pověstný
děsí poplatalétvo

ní několikamillonový
fen očko

do nekonočna. Pů

na zřízení kacbyní

| v matičce Prase hospodaří!
Počet obyvatelstva Prahy a před

červemce vypočítalaPrai

radčany

Bobna 41.236, Libeň 27.449, Karlín má 24358,

78.418, Vršovice 29.517 obyvatelů. Celkem Praha
a předměstí (ješ jsoučleny městské kanceláře
statistické) mají 497.906 obyvatel (v tom 7186
maožů posádky.)

Velmi! příznačné. Mezi60 žádostmi o
míste soudních radů v Ce které leží u
vrch. semakého soudu, 58 pšáno jeat jazykem ně
mockým a pouse dvě po česku. Z těchto žadatelů
jistě jest Čechů více než dva, kteří to svou žá
dostí výslovné prokasují, zvláště když 80 i ví, že
autor návrbu rámcového zákona jazykového agrární

Hžský Bukvaj podal žádost 6 Úprázduěné
misto soud. rady — německy. Za takových okol
ností jest těžký boj o práva jazyka našeho; vla
stenectví leckdes plná ústa, alo když se náš člo
věk mé podívati vládě směleji do očí, skutek utek.

Přichosím a lázeňským hostům če
Lahačevic! Kdo chce lacino s 5e vším po
bodlím v Luhačovicích pobýti, toho upozorňujeme
na hotel „Viktoria“ našince p. A. Zicby. 21 pb
kojů. Osvědčená, výborná s laciná domácí kuchyně.
Povoz při každém vlaku. Litovolaké pivo. Každý
bude spokojen.

Bej o mase. V dolnorakouském| městě
Kremži došlo k sajímavému zápasu o maso mezi
fezníky, kteří maso sdražili, a obecenstvem, které
domácí řesaíky boykotuje s maso kupuje z okol
ních vzdálenějších míst. V Kremži provádí bojkot
fezníků několik set rodin, 284 rodin objednává
maso odjinud a četné rodiny masa vůbec nejí.
Kdo můše, chodí na ryby, a nikdy 8e v Kremři
nepojedlo tolik ryb, co letos. Na nárožích nelepe
ny jsou veliké plakáty, Ba nichž stojí: Kdo koupí
maso, ten jest etávkokazem.“ A pobaři u
housky s nápisem: Ať žije masitá stávka | — Také
v Hradci Král. jest cons mase veliká. Proto né
které rodiny saopatřují si maso z okoloích vesnic.
Na př. v Plotlštích jest kg telecího mes od 140
K, kdešto v Hradci Král. od 8 X výše. K čemu
taková drabota, kdyš fesníci plstí kg živéváby
telecího masa za 80 hul.?

eřad pouti, schůze a akademie
bohošlovců a katolického studentstva
českoslovam. dmo 1. a 9. srpms r. 1010
ma posvátném Velehradě. |'te 1. srpas.
1. K 6. bod. odpol. společný průvod od Cpriliky
do velechrámo ze zpěvu písně „Ejhle, ovatýVele
hrad uš září“. Ve svatym: promluva s kasatelny.
Veni esacte Spiritus, kratičká adorace, 8V-pote
hnáni. 2. Zahájení ejesdu předsedou „Literáraí
Jednoty bohoslovoů olomuckých“, volba předsed
nictva. 3. Akademie: I. „Fed. M. Dostojevský a
křesťanství“ (etp. Frant. Pospíchal, bohoslovec
s Brna). 4. Společná večeře, společná modlitbe. —
Odpočinek. — Dne 2. srpna dopoledne. 1. Od
B—+/,6 bod. ranní pobožnost. Svatá zpověď. 2. O
1/,6 hod. slavná mše Ev. 80 epolečným av. přijí
máním. Zpívají do pozdvihování všichni („Zvon

Velehradský saznivá“, pak „Ejhle, oltát Houprálky
září“), po pozdvibovéní sbor bohoslovců na kůře
zepěje „Svatý, svatý“ od KHižkóvského a j. Po
službách Božích společné anidaní. 3: Pokračování
akademic: II. „Co od kněží v nyaější době"žádá
ar. Církev a věřícílid“ (J. M.náp. Method Zavoral,
semský prelát a opat kr. kanonieStrahovské).



Bo rve V IV. nábožotné1
hy (rvy.Oláh Novoteý,ore

o "přednáškami potáravy A

oběd poledne“ ikýche. Přednášky. V.„Na ja
věti tnfpvouju?" (Elhika auto

ronomní,M n Ň lek, « k.
professor a školní rada v Kroměříži.) VI. „Lite

ráraí a nn snaby Slováků“ (řečník 16 Slovenské). hlavně Křížkovského i jiné (Sme=

tsna, Dvořák,ořák. řas Nešvera, Torečoský) Přnese pě bor boboslovet olombckých. VŠ
volných chvílích 1. a 3. srpna porady, debaty, pro

hlídka svatyně a (he ochije,. P rm MagockaBor.chod ve skupináchna Buc Brnu(

Sloapské jaákýhě), ne. , (do palákon(na Slovensko)a j. — dvnostní dchůze apo
štolátu sv. Cyrilla a Me oda sačne v sobotu večer

no WO.července a akonýl v neděli dopoledne Jil.rvence. |. srpna dopolednekonána bude valná
bromada spolku katoličsého učitelstva, ne
různé porady duchovesatva. O bojnou i la
skavé doporačení pouti a schůze uctivě prosí
bohboelovci čoskoslovanětí.

Jak platí Češi a jak Němel.-Zolvodů jednotlivých okres. fingač, řiditelstév pře
vabou českých (nebo téměř úplně českých), k nimž
náleží Budějovice, Čáslav, Chrudim, Jičín, Král.
Hradec, Plzeň, Praha a Tabor, odvedeno bylo za
rok 1909 na zem. přirážkách celkem 29,897 653 K.
Z obvodů pak převahou německých, Ješ jma Cheb, |
Chomutov, Liberec a Litoměřice, přijaly“ berní
úřady na téchže přiráškách za rok 1909 jen
19,398.153 K. Tím jasně dokázáno, jak lživé jeat

tvrzení německé, že Němci jsou většími „Poplat
níky než Češi.

Agrární spasitelé. Jost zřejmostálevíce,
do jaké obrovaké škody přišlo rolnictvo, že po

SS bursovníhozpravodaje„Venkova“,obilíneprýdávalo. Ceny obilí klesají dále. Např. jea
nájemce dvora Barger v Jarošovicích prodělůí svou
důvěřivostí 10.000 K. A eož rolníciostatní ?

Nárední stráž sa D markýrova)
Machar. Odporačoval, aby české dělnictvo si ve
Víduj nevolilo českého kandidáta, aby důvěřovalo

dru v adda rudo zbarvonýAdlerssvou kohortou děkd „ jsk přeje právům české

menšiny; tiforu no al přetispraved
livéstátníped soy he ze jk že samičeští soc. d ronáš proti této berohled

nostiostró proosty. A tak ať nošikovná „dunaj
jetráž“.raději odloží zbraň, která jest pouhou

dětskoubouchačkou|

20,0, aaláno))
Valná hromada

dlecésního svazu Eatol. spolků
odbýtá lav Hrudol Ečrálové

dne 17.Šervenoe 1910 09. hod. dopolednebertina.sále Adal
Požed:

ní valné sohůzse.

sápisníku minulé valné čéško).

-Špráry jednatele, pokladníka a rovisorů.olba nového výbora,

(sener „0 uravním vaBoseníšivnostenského stava“.
0,eee AL p uTýniště.sě základu koltaraího života“. Referuje

d;dr. Fr. Boyl.7. Volnéeávrhy.

Dr. Fr. Bey], diecásní předsoda.

(Zasláno.

P. T. kollegové,zpět št údinináře
-© Většina Vás projevila sice souhlas s mým ná

trhem, oby náš sjeni konal se v Hradci Královédue14. a 18. t. m.; ale poněradě nás mosi tím posval

ba mý kollega;se stadií bohoslovíDdp.opat Sales.bíček do Žáliva, odrolévám, aby nenastal zmatek,

ovůjnávrh a oznamuji,žeže nád sjezd konati nevedevŽelivě.
V Ličaě, dne4. Sorrenos 1910.

Dadislav Seidl, farář.
(Zasl 4:no).

Voléetěnému pánu, panu

Janu Hlávkovi,
akad. meliti:há Krél. Viaohradeoh,Fookejaroaulice čís. 168,

Na základě Vámi shotovených návrhů, které
en nojdůstojnější bískopskou konsistoří v Č. Ba

loněně, jákědi. volédůsttýcýnipánemPh.:dr. Ya

Hay.damAohmledem, c. k. konservatorom byly sobváddatfoo: Via Protadení :hlařnákao dvoupo
saních obratů -pro oltáře našsho chrámu Páně,

na haki ta provedl jste velmi avědomitě, důkladněškně, še obrazy kašdéma velice se libí a staly

do i osdobog našeho kostela. Pokud ey

| Nonorý?tek malý, šebyli jjd,ie korán Pěkná elskaljelaa)nez
fitkavěvšechná, osadaíků.NováhámVabo2 „mi“jvk 1.oloviti
„Zaplatne 1

= kmvaekS SEmějadoporaša] všem00 nojvřelejí, úvláitě
důstojnýmpásA

yn © be čá 14,daří 1010.
Jindřich Lon, farář.

KHsiteýní|dm
OslavaHusova....... osnamo .

usité jindy a nymí 2
ČeskáKonfesse7.1.. . 4,

Převaha protestantů 10
evží .... . 2,

k

on vevoj.hud.školevHradciKrálové,|palé

Nejlevnější a nejbezpečnější

poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„haritáši vŘradciKrál,

be založen jsa r. 1908 nasa dobusvéhotrvánítria den ledatilv 12 případ.úmrtí 8.575 á

n 805 členů.Jak děkovné„opi věděl,a adPodarovaným podpora v
jeko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá smaže1 od 24 do45let.

správní kašdoroční obnáší2 K, brjednon pro vždy jest: do 30 let 2 K, do let

4K, a 45 let 10K. Každýčlense zuvátuje,še)úmrjí 2 K, jež ne vyplatí
bez Drtaha buď zákonitýmpříbozným uneb účelu
a osobám, ješ sl člen písemným prohlášením vý
boru za svého Života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu-svých členů

v bndoucnostia jm oo případyúmrtí po
okytuje záraku svým em a í členů, takle
nějakýúpadekje přitomté ivém B vyloučen.

Dacbovnísprávya katallickéapo ieupozorňovati na Pyhody, spotk
vané katolickémulidu, joo oa poměry byly
by vědy lepšími, kdyby svými penězi neživil své

nepřátele, nýbrž sám sebe.
Plšte si o přihlášku na adreša:

Spolek „Charin“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Boyl,

Veškeré plechové

hudební násirtje
vlastní výroby, nojnovějil osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracováhé, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
- v Josefově

(dříve EK.J. Saibert.)
Tamtéž Jse dostati: babny velké i malé, pravé

ra, podbPkked
Proslavnéobceaa:

Mydxi

inž. C.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodajoui
veškérých druhů

rěatit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiňíéřáné obnosy
00 žářůků

správnosti provédení.

Kupijé
na svůj účet zahotové

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.
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VideoTIL,Matokifore Ř (P za niž ruči:

Cmntyzlomo« ka oC T177 kok

- P. T. duchovenstvazvláštnívýhody. M

1 NEJZDRAVĚJŠÍMNÁPOJEM1! Kdo okusil, !

jsousvětoznámélihuprosté každý ohváli hh ha hh hh |
MARŠNEROVY ŠUMIVÉ

Aho oaroney ký)E oyaco= „AUBÍKKRAKONUŠŤ
M vyrobený = borůvek, v Horách Krkonošských aklizených. Sta pochvalných přípisů svěděl o výborné jakosti. .
6 tottě Hodí se jako vhodný dárek k jmeninám, narozeninám i khostině, pro hosty dlící naletním bytě, rolníkům
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Politický program zednářů.

Několik výroků ze spisů zednářských u
vedeme, které osvětlují politický program zed
néřů. „Pravý zednář nemůže býti nikdy mu
narchistou; zednář a movarchista jsou dvě
věcí, které se naprosto nedají sloačiti. („Me
morandom da Supréme Consal de Frauce“, 1887
č. 97, str. 54.) „Každá lože je ohniskem re
pobljkánského názoru a propagandou jeho.“
(„Bulletin du Grand Orient de France“,1885:
str. 692.)

NPSvatou zásadou našeho řádu je r.for
mace pokolení lidského vyhubenímkrálů, kteří
json bičem lidstva,“ („Revelations d'an Franc
megon“ 1826; str. 18). „Je nutno, aby mužové,
kteří jsou a vlád, byli našimi bratřími (z na
šeho středa), nebo aby pozbyli moci.“ („Rovista
della Massoneria Italiana“ . . 1886, atr. 734).
Francouzský časopis „Sidele“, stojící ve alf
bách zednářekých, přinesl po zabrání Říma
vojskem italským tento článeček: „Jelikož v
blízké budoucnosti všecky trůmy sboříli musíme,
proto musela nejprve podpora ostalních trůnů smi
sets... Tento trůn musel padocati, aby i c
statní trůny jeden po drahém padly, aby spc
jené státy evropské pod republikánským pra
porem na místo starých a přežilých monarchií
nastonpiti mobly.“ (Coorrier do Braxelles“. 16.
června 1871.) Zednář Potvin napsal v časopise

Revue trimestrielle“ XIX, 302: „Kašdý člověk
6 svýmvlastnímknězema králem,svýmvlast

ním slahou a císařem.“
Radikálové italští, kteří jsou úplně ve

vleka sednářských loži, odbývali r. 1890 na
jaře v Římě ejezd. Požadavky své takto for
molovali: Zbaviti koranu všeho vliva na vláda.
Přeměniti monarchii v repobliku. Odetraniti
veškeré vyučování náboženství a potlačiti ú
lně vyznání křesťanské. Zabrati církevní ma

Jetek a sručiti kláštery. Odetraniti stálé voj=
sko a nabraditi je domobranou, která zvláště
má pomáhati při odstraňování monarchie. Ma
jetek koruny, Šlechty a církve budiž obrácen
k účelům státním.

Dle statistických dat zednářské lože „Zur
edlen Auesicht“ ve Freiburku bylo v Evropě r.
1894 — 324684 zednářů spojených v 4854
loších. Dvě třetiny zednářů jsou židé. — N.

Zrcadlo úřednické nestrannosti.

Naši osvětu a pokrok, které pocházejí
jmenovitě ze školy Masarykovy, možno po
jedné stránce víniti z odporného farizejství,
Duch nesnášelivosti a zaujatosti vniká již tam,
kde má býti sídlem klidná spravedlnost a ve
přístupnost všem etranným náklonnostem. Mí
níme tím místem soudní síň. Máme celé řady
soudců, kteří, pamatojíce velikého svého pc
elání, konají spravedlnost dle zákona a dle
svého nejobjektivnějšího úsudko.Aby soudce ne
podléhal stranným vlivům, k toma jest pc
třebí inteligence a mravní povahy. Takové
soudce, vlivy politickými neporašené, měli
jeme až do té doby, kdy počali vetupovati do
života právníci, kteří byli stranníky realistické
strany Masarykovy. Po posledních říšských
volbách, které se konaly již všeobecným vo
lebním právem, musili mnosí katolící před
soudce — a tu s mnobých stran sbromažďovány
byly důkazy o mnohých přehmatech a stran
ném jednání soudců. A ku podivu, byli to vědy
přívrženci Masarykovy strany!

Při rozpočtové debatěna říšské radě po
slanec dr. Myslivec mimo jiné pravil: Před
nesl jsem sde předloni mnoho stíšností proti
českým soudcům. Představte si, pánové, pří
hodu tuto: Přijdu do města, kde jsem měl ří
zení a soudo. Žajdu do hostince, kde náhodou
seděl sondce u svého ranního občerstvení. Ne
spal mne a za řeči řekl: „Dnes se budoa sou
diti „nebeské kozy“ s agrární stranou“. „Ne
beckými kozami“ nazývány jsou ženy, ješ se
účastní našeho hnutí. Stalo se také to, Zebyly

rotokoly padělány v jisté zázežitosti, kde naše
edna stonpenkyně byla účastněne. O tom mů

žeme provésti důkaz. (Slyšte, slyšte |) Nedávno
byl jsem n soudu. Tu si soudce pozval dva
ocetŠest svědků k líčení ve zcela nezávazné zá
ležitosti. Bylo to právě 1. dubna a vypadalo
to, Jako by si soadce s těchto lidí chtěl udě
lati sprilový žert. Neboť z oněch 26 předvc
laných vyslýchbal jenom čtyři a ostatní poslal
domů.

Co bylo předmětemobžaloby?
Několik Jinochů sešlo se, aby se poradili

o založení odbočky našeho svazu mládeže. Ně
kolikrát 60 v jednom statku sešli a byli pak
udéni četniotvem, še provozují spolkovou čin
nost. Zmíněný sondce je odsoudil (Slyšte,
slyšte !). Oněm 22 zbytečné předvolaným svěd
kům bylo nutno saplatiti svědečné a tak od

soasení mladíci, kteří musli platiti sovdní
útraty, byli dvojoásob potrestání“ Poté posl.
dr. Myslivec podotýká, še by mobl ještě lec
čeho připomenonti, ele prozatím odvolává se
na posl. Šrámka, který taktéž byl nucen do
neobjektivnosti jistého soudo na Moravě ai
etěžovati.

Jaká můře býti důvěra lidu k takovým
pokrokářským soadohm?Co říci o soudci, jenž
se tak sníží, že přímo před úředním výkonem
o těch, jež má bes zanjetí souditi, pronese
slove, která vylovil s blátivé stoky avého po
»rokářského orgánu, na příklad z takové
„Osvěty Lida“ ? Kdo uváží, že soudní síň před
stavuje takořka posvátný výkon apravedlnosti,
kdo si avědomí, že právo a spravedlnost náleží
mezi nejvyšší mravní jednotky lidstva, masí 86
nad těmito zjevy otřásti. Takový pokrokářský
soudce nejen že stratil vědomí o podstatě svého
úřado, ale, otřásaje právním vědomím vrstev
lidových, bromadí xápelnoa látku, z níž posilu
může čerpati kterýkoli podvratný živel. Za
takových okolností právo jiš není právem a
rovnost před zákonem jest frasí,

Neříkáme, že soudce nemá míti politic
kého přesvědčení, dnes to jest nemožno, ale
tobo ve jménu pravého pokroku a pravé o
ověty jest žádati, aby soudce v soudní síni
byl soudcem ve vlastním slova výzoamu. A
právě ti soudcové, kteří přes všechen styk 8
politickými proudy veřejného života při vy
konávání úřadu zachovali sobě objektivnost,
dokazojí, kterak jsou 8i vědomi toho, že ú
řední jejích činnost jest jedním ze sákladních
kamenů společenského pořádku a právní jis
tuty v moderním státě. S tento úkol ovšem
nejsou ti mravní a intelektuální slaboči, kteří
dostávají politickou a etrannick.a borečka sty
kem s horečnatými a kteří, pokrokářskou 0
světou jsouce vycepování, dávají názorný pří
klad o tom, jak místo aklidněného a sterou
civilisací zkroceného člověka objevuje 8e pc
jednou barbar. ,

U nás etrana Masarykova osvojila si slovo
„pokrok,“ opakovala je tak dlouho, ažae stalo
skoro kouzelným a schopným vyjadřovati vše
chnu možnou dokonalost, ale skutečný život
ukasuje, že všechna ta uhlasená výmlavnost,
loscfle a theoratická beráhbonnost jsou jen
sdáním a še mravní hodnoty hroutí se tam,
kde pokrokář provádí důsledky zo zásad a
s ovzduší, v němě byl vychován. — Pozoro
vatel z venkova.

Barnumská reklama pokrokář
skému nedochůděeti.

Narodi-li se někde královaký princ, může

kr povýšen již jako chlapeček čtyřletý zaplukovníka. Trochu rychlá kariera! Leč po
krokáři jdou ještě dále! Vytrabují docela
etkvělé fanfáry děcka, jež se teprve má naro
diti. Pokrokáři se chlabí věcnou kritikou, tří
slivým uvažováním a vyhlazovacím bojem proti
modlářství; oni prý pracají vědecky na zá

kladě experimentálním (dle nabytémšenostiZatím však upadají do chvastavých výkřik
tam, kde je právě experimenty pončily o sku
tečném opaku.

Teď, kdy francouzská volná škola vyka
zoje nejšalostnější výsledky, kdy v Japonsko
se ji raději zavčas ařekli, oznamuje se uří
sení pokrokové vyšší dívóí školy v Přerově.
V prospektu se tvrdí: „Nacené školní kásně
nebude (protože tam jistě půjdou hotoví an
dělé; i pokroková dívka jest totiž neomylná.)
Učitelé svým výkladem opontají pozornost
žákyň (jiní toho nedovedou ?), jež dobrovolně
(jen aby !) zachovají klid, neb nezajímá-li je
přednáška, opustí místnost. (Tohle už dělají
pokrokoví akademikové dávno; přednášek ne
navštěvují, sbírajíce specielní vzdělanost utrá
cením peněz, radikáloími výkřiky a čtením la
ciných pamfletů.) Kvalikace mravů vůbec ne
existuje. Žákyně mohou přednášku přerušiti,
ovšem se to stane pro legraci jistě často),

Ústi učiteli otázky (těch bude jako krap)
a dieputovati (to bude pohodlnější než sku
tečné vážné stadium.) Zkoušení na známky,
vysvědčení, kárání v konferencích není. Uči
telé nemusí se říditi rozvrhem bodin.“ ©

Tak tedy reformují školu velicí otitelé
Komenského! To není jen silně kořeněná ko
mika, ale zároveň Šlepání stěžejných zásad
velikého evropského paedagoga, zvláště uváší
me-li, že se tam náboženství vůboc učiti ne
bude. Tedy pokrokové dívky budou prospívati
věkem a moudrostí bez napomínání, bez kú
rání. Co by za to dal pokrokový otec, kdyby
mohl tak snadno dcerku vychovati| Zatím však
nesčetná fakta dokazají, že synek prostého rol
níka má při studilch pro vážnost vědy da
leko větší pochopení než vymazlený hoch ve
likého pokrokáfe. A zkušenosti těchpneda

6“6ů, kteří to s volnou školou podobného typu
dávno zkoušeli, také nestojí za nic?

Moudrý paedsg g přece napřed musí c
hledati pečlivě duševal fond žákovstva, s nímž
mu jest pracovati; až shledá výši vzdělání a
samostatného úsudku i dobré vůle k práci,
teprve tebdy prohlásí, jak povede kterého žáka
nejlépe k vyšším kultarním horizontům. Dobrý
stavitel přece uemůže na tenké tyčky klásti
massivní strop.

Ano — jen předem exzperimentacel Soc.
dem. orgonisace v uherském Makó zaslala dra
Ebrlichovi gratulaci k sensačnímu vynálezu
proti příjici. Ten v odpovědi na blahopřejný
projev ae vyjádřil: „Bohužel není velká úloha
ještě rozřešena: nebuť dosud byla zjištěna jen
dočasná účinnost léku; hlavní věc však, je-l
mošno vyléčení trvalé a definitivní, je dosud pro
krátkost doby, která mohla býti věnována skouškám
a pokusům, oláskou nerosřešenou.“ K tomu do
dává dne 2. t. m. sám „Čas“: „Poclivé vyznání
poctivého muže a badatele, který, jsa zaměst
nán svými pracemi, sotva by byl povinen sám
čelit pověstem snad přepiatým a nadějím snad
upřílišeným, které v celém světě vyvoval jeho
objev; odmítá důvěru,pokudsám nemájistoty...
Bude ovšempotřeba tisíců novýcha movýchpokusů
a skušeností dlouhé řady let, hubí-li Ebrlichův
lék příjici definitivně.“

Dobrá slova! Ano — napřed zkoušky!
Proč však masarykovci si počínají obráceně?
Proč začali odporačovati proti „jedu z Judey“
anliku, která právě ve Francii úžasně zkra
obovala? Proč odporučaojína koltarní a soci
ální vředy léky, o nichž dokázáno, že jenom
rány ještě více jitří? Proč předem s barnum
ským bubnem odporočají výchovu, v jejíž ú
spěchu přesvědčení býti nemobou? A činí tak
8 neomylnýta vzezřením. Přečtěte si tyto ma
sarykovaké řádky vo „Studentské revui“, kde
6e to v pouhém oznámení jen hemží pokrokem:
„Pokrokový pensionát pro dívky otevřen bada
počátkem školního roku za vedení prví. Maxy
a jeho choti na popad kroužku pokrokových
žen. Je určen pro dívky z pokrokovýchrodin
venkovských ... Pensionát bade se lišit od
jibých kovým duchem. Dotazy buďtež z
dressovány na prof. P. Maxu nebo sekretariátu
české strany pokroková“ — Jen aby pro samý
pokrok bodoací chovanky na stadium naprosto
nezapomněly|

Zatím, co se připravoje příliš svobodná
škola v Přerově, oznamoje sama „Osvěta 1.“
dne 25. června zřízení dvou kárných tříd (na
Malé Straně a v radé Libni), jež jsou přidě
leny obecné škole. K tomu poznamenává:
„Mnoho výtržníků není nikterak abnormálních
(aha l), a jsem vůbec pro to, aby třídy kárné
lišily se od tříd normálních ne mnoho... .
Hlavní věcí je, aby tu třídy kárné už byly.“
(Vědyť na př. v samé Libni kluci ze msty
proti nčiteli dopostili se va třídě kvaliikova
ného žhářství. Pozn.. „Obn.“) „Osvěta Lida“
uvádí návrh stanov na takovou doplňovací
třídu, v nichž čteme: „Kárné prostředky třídy
doplňovací, mimo ty, jež obsaženy jsou v de
initivním řádě školním a vyučovacím, jsou
tyto: a) Vyloučení žáka z hodiny vyučovací a
uzavření v odlehlé místnosti, b) Tutéž s pos
tem. c) Tělesné potrestání“ K tomu pisatel po
anamenává: „Usřanovení o tělemém irosiu pokll
dám sa naprosto nulné. Mělo-li by odpadnouli,
minou se třídy doplňovací s účinkem.“

Ergo — přerovská dívčí škola předpo
kládá ideální vyspělost mravní a nejvyšší touhu
po studiu a samostatném hloabání. A zatím
pokrokářská „Osvěta lidu“ otevřeně kreslí
chmurný obraz Školství přípravného, volajíc:
„Uzdravte škola obecnou“ Již nedospělámlá
dež v moderní škole má býti nacena k po
řádku a k nejnatnější společenské slušnosti
mimořádojmi kárnými prostředky; již útlá
mládež jest tak rafinovaná, že jest potřebí „po=
mocných tříd“. Leč mládež, dívky na pokrc=
kové škole nebudou potřebovati ani konferen=
čního kárání ani zkoušení na známky aci —
konečně návštěvy přednášek.

Tedy by jen scházelo ještě říci, že není
potřebí ani té pokrokové školy vůbec, pro
tože dívky, u nichž se tolik předpokládá, do
vedou 80 přece rozhodně privátně vzdělati
samy, zvláště když vychází tolik učených spi
sů! Nač ještě nějakého placeného mentora a
papovědy? Dívky si všecko dovedou oddispu
tovati samy mezi sebou. Jen aby 60 nenaočily
dispatovati dle vzora „nejnovějšího českého
filosofa“ Machara| Pak by totiž měly pro su
rové nadávky mrzuté opletání ae soudy. Každý
není jmmanní.

Slovatný lékař Ehrlich, jakkoli má jistě
velikou radost nad velikým úspěchem svého
léku, odmítá v zájmu vědy předčasnéfanfáry.
Moderní paedag.gičtí mastičkáři, jichž děti
jsou pro trest svéma okolí, po spůsobu dry.
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oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisé Jednoty záložeu.

Kulturní jiskry.
Živýmprotestem proti volmomyšlou

kářskému sportu jes: jednánívážnýchkrabů
anglických. Jak katolíci tak přívrženci státní církve
manifestačním způsobem dávají tam na jevo avun
vroucí úctu ke Kristu. Podivno! V samém Londýně
zvolen za purkmistra rozhodný katolík, jenž ve
veřejnosti věnde se k svému přesvědčení hlásí.
Dělnictvo valnou většinou manilestuje nadšeně
víru v Ukřižovaného. A jakon měl podobu stříbrný
Btít, jejž obdrželi v Lomdýně naši Sokolové jako
první cenu? Jsou na něm podoby čtyř svatých
patronů Anglie: av. Jiřího, Bv.Ondřeje, sv. Patrika
a sv. Davsditia. Tak vyzdobili památný štít Au
g'ičané, kteří jsou nyní nejmocnějším národem na
světě. — Zda by si na svůj prapor dali vaši 90
kolové obraz velikého rytíře sv. Václava nebo
Karla IV? Za nic na světě; to by snad raději si
dali ba prapor vyšiti obraz Ferrerův. Does 80
totiž dokazuje vlastenectví tím, že se pohlíží s fa
natickým pohrdáním na největší dobrodince na
šebo národa, pokud tito byli aupřímoýmikatolíky.

Hospodářská hlídka.
Přece měce. Zemědělské kraby uvítají

s povděkem zprávu, že ze 6,000.000 JK, které
říšekou radou byly povoleny k zvelebení chovu
dobytka, bade 120.000 K určeno pro podporu po
jišťoven dobytka « Čechách. Bylo by ovšem ne
zbytně žádoucím, aby v době nejbližší byla zří
zena zemeká pojišťovna dobytka, které oněch
120.000 K by bylo dobrým zdrojem, aby úkol tak
důležitý, jakým jest pojišťování dobytka, 86 zdarem
plniti mohla.

Mnohé poromky leží Ještěladem 1
tu slýcháme nejrozmanitější výmluvy, že by se nic
na nich nevedlo, že půda je Špatná, větrům vy
Bazená atd. Na podobné půdy bodí ae velmi pro
spěšně pěstovati topol a sosnu, případně smrk.
Topol i sosna rostou na každé půdě, v každé po
loze velmi rychle a poskytnou vhodného dřeva
nejen k pálení, ale i pro různé potteby domácí a
hospodářské.

Šlechtění stromů jaderoatých8 dobrým
prospěchem lze vykonati v červenci. K roubování
ee berou vyzrálé letorosty úplně zdřevnatělé. Rouby
se ujmou, ale pučí až na jaře. Aby nezaschly,
obalí se rána mechem.—

Epidemiceké objevení se mouch
selenoočky v Čechách. V posledníchdnec
docházejí stanici pro choroby rostlinné při král.
české hospodářské akademii v Táboře četné ukázky
klasů pšeničných, poškozených larvami mouchy ze
lenoočky (Chlorops taeniopus) z různých krajů
českých. Bílé larvy mouchy této vyhlodávají ve
atéblech bluboké rýby, jež patrny jsou od prvého
kolínka až do klasu, který následkem porušení
pravidelného rty výživných šťáv špatně metá.
V rýze a na přiléhající pochvě listové lze poso
rovati hojně výmětků larvy samé. Moucha tato
nevyhledává snad jen některých druhů, nýbrž na
padá stejnou měrou pšenice ozimé i jaré a přivo
suje nezřídka značné ztráty na výnosu, neboť, jak
bylo zjištěno, je letos místy 60—75“/, klasů na

deno. Larva, jíž ve stéble znamenité se daří,
orůstá maximální své volíkosti 48 mm. a zaku

kloje se u nejbořejšího kolínka mezi s'éblem a
ochrou listovou, někdy i v klase. Za 17—31 dal
bne se v srpna moucha, která snáší vajíčka na

ozimé pšenice, v nichž larva žije za I. nebo 2.
kolíckem. Aby Bedalšímu šíření epidemie předešlo,
Je nutno ibned po sklízní obilí vymlátiti a slámu
i zadinu tak uložiti, aby s kukel, jež se mlácením
pezničily, nová generace, Jež by infekci dále šířila,
nemobla se vyvinouti. Stanice pro choroby rostlinné
pří král. české hosp. akedemii v Taboře přijímá
8 díky veškeré zprávy o vyskylorání se chorob
rostlinných vůbec a vyřizuje ochotně a bszpečně
všechny dotazy tohoto aměru.

Zákrsky ovocné norodí, kdyžje každý
rok bnojíme chlóvským hnojem a důkladně řežeme.
Zákrsky stále řezané nerodí ani v půdá nejlepší,
pýbrž jenom bujně ženou do dřeva. Stačí úplné,
když korunu prořídíme, ale větve co nejméně te
žeme. Vhodný drab-lí volen nas sákrsek, řezání
netřeba, nevhodný pak sebe důkladnější řezání
neudrží při zemi.

Zelenou píci náhradní opstřímesi,
když po sklizni obilní pole ibned povrbnome a
osejeme rychle rostoacími plcninami Také po ran
ných zemácích, p> jeteli nevydařeném lze zelenou
píci pěstovati od Července do půl srpns. Tak na
př. dorůstá bílá bořčice za 7—8 neděl po výseva.
Ještě lépe vyhovuje smíšenina bílé bořčice 8 po
bankou v poměru 16—20 kg hořčice na 40—50 kg
pobanky po hektaře Na půdách písečných ne do
poročuje vikev chlupatá Č: písečná a hrách pícní.
Do písečnin seje se po 1 ha 100—125 kg plsečné
vičky, 50 -70 kg pícní viky, 25—30 kg brachu.
Také vikev s jařinou dá píce hojnost.

Výborným lečidlema chorob ústrojí ža
ludečních je obyčejná kyška — kyselé mléko, —
pravidelně užívané sa nápoj. Zvláště pro lidi málo
se pobybující je nenahraditelným lečidlem všech
chorob 2 toho původ majících.

„Hmojení stromů ovocmých.“ Knihovny
ovoce.spolku pro král české čís. 1. Přednesl inž.
J. Pitra. V komisi knihkupectví A. Reinwarta
v Praze. Za 20 h.

„Ovocmlotví v Tyrelska.“ Sestavil J.

Fořt, inspestor ovocnictví. Apnovny ovoc. spolkupro král. české čís. 2. za 30 b. U kuthkupce A.
Reinwarta v Praze.

Školský obzor.
Sehválená středoškolská mábožšen

ská učebnice. Náboženské učebnici Th. Dra.
Josefa Kašpara, část I. apologetická, pro vybší
střední školy dostalo ae schválení c. k. ministeratva
výnosem ze dne 27. čerrna č. 25660. Úřední re
cense je velice příznívá. Též dostalo se učebnici
schválení arcib, a bísk. Ordinariátů v Praze, v Olo
mouci, v Hradci Králové a Budějovicích. Schvá
lení ostatních dojde co nejdřív. Učebnice je mo
derní a potřebám nynější doby vyhovojící. Knihu
naložil AJ. Wiesner. Cena 3 K.

Ponslonát Uršulinek v České Ska
lei. Účelem ústavu jest větípiti avěřeným cho
vankám důkladným vyučováním takové vědomosti
a způsobilosti, které vyžaduje styk se vzdělaným
světem; v první řadě však dáti jim ono v pravdě
zbožné a křesťanské vychování, které samo jest
základem blaha rodiny, státu a církve. — Po
vinné předměty jsou tytéž jako na osmitřídní škole
8 právem veřejnosti. Nepovinnépředměty: Češtioa,
francouzština, angličina, vlaština, malířství, dějiny
umění, mythologie, budba (klavír, housle, citera,
varhacy a harmozinm), těanopie,nauka o slašnosti,
dietetika a domácí hospodářství, vyučování v tanci.
— Pokračovací kurs. K této pensionátní škole
připojen jest dvojtřídní pokračovací kurs. V něm
mohou dívky, které vychodily Školu, vzdělávati se
ještě dále v jednotlivých odvětvích vědy. Zvláštní
péče věnuje se šití prádla, atřihu a úití na stroji.
Dle přání i vaření, praní A žehlení. — Tělesná
póče. O zdraví chovanek pečuje se bedlivě. Školoí
síně, pokoje k obývání, jídelny, ložnice a mletnosti
pro nemocné maí dobrou polohu, jsou co nej
účelněji zařízeny a vyhovují všem požadavkům.
Chovanky mohou Be dle potřeby účastniti též
tance a těločvika. Vanových lázol Jse v každou
dobu ročaí použíti. Pobyt v sahradé a procházky
do volné přírody alouží k pobybování a občerstvení,
Strava je silná, zdravá a podává se 8 náležitou
změnou. Nemocné ošetřají ae 8 největší pečí a
věrač dle předpisu domácího lékaře.

Pokrokářská samostatná věda —
čili: HMucho mopřemýštej, ale raději
chytře eplsej! Nákladempokrokářskéhosem
ského ústřed. spolku jedaot učitolekých v král.
Českém (Jos. Rašín v Praze VII) vyšel „[llastrovaný
zeměpis všech dílů avěta“. Dilo zajisté velice dů
ležité. V něm měli pokrokoví pánové dokázati, še
mimv chlapecké útoky proti „klerikalisma“ také
dovedou na pokroku pracovati positivně a 88mo
etatač. Na díle jest pyšně napsáno, že je vydává
pomocí řady odborníků dr. Fr. Machát. V pro
epektu Be praví, de práce ta „nebyla věc tak
lebká“, poněvadž „spolapracovníci ubírají se po
cestách nevyšlapaných.“ Zutím věsk so dokázalo,
že tato pokrokářské věda se brala cestou zcela
byrokratickou — velice pilač se opisovalo. „Pře
bled“ otomaděluje: „Některá místa jsou přepsána

věta za věiou, slovo za a'ovem, jiná jen tak, že
vynechány jsou některé věty, ale zbytek sa
přejet doslova.“ Opinován přímo neomaleně „Ottůsy
Naučoý Slovník“, překládán doslovné némeck
W.gner, ale právě tam. kde jest nejvíce opisování
není citován pramen | Vždyť cení nad úikovnost*
„Přehled“ praví ka konci: A jest opravdu omutné,!
Že v příručce, která arčena je skoro výhradně na
šemu učitelstvu, ne jehož dychtívost a snabu po
širším vsdělání Jisté bylo počítáno. nutao 80 Be
tkati se zjevem tak nepěkným, nemluvě ani 0 tom;
že a velikou nedůvěrou možno přijmouti dílo, kde
sám redaktor způsobem takořka lehkomyalným
zhostí se svého úkolu a sám provede důkaz osvé
nezpůsobilosti. Další důsledek je, že jest potřeba
oyol opatrnosti i při jiných jeh> pracích, ať bi
storických at geografiských. Neškodí ta taková
Jistá polovičatsst: pracování jak v bistorli talk
v geografii, v disciplinách přece tak od aebe od
lišných, jež vyžadají. pomineme-li rostoucí apeci=
alisaci, každá sama pro sobe člověka celého ?
Plagiáty u nás 8e množí a jsp na křiklavá bývá
upozorňováno. Nedéje se tak i vinou odborníků,
kteří mnoobdyjen z důvodů osobních mlčí, podti
zujíce věc osobě? Má-li veškerý plevel nadatého
posearatví a domýšlivé frázovitosti býti vyhuben
a literární poměry očištěny, pak nutno vysoko
vyzdvibnouti dva kardinální požadavky: práci a
poctivost,“ I což na tom záleží koihkupectví Ra
šínovu, jaký vědecký základ mají „pokroková“
díla, která prodává? Zde Be prodával překlad
švindléřského díla Haeoklova. A podvodný pamfiet
vymyšleného „očitého avědka opálení Hasova Pu
gis“ odporučovalo toto koihkapectví i tebdy, když
přední český histerik dr. Kalous-k důkladně do
kázal, že Bezde jedná o drzý protestantský švindl.
Jen když jde vpřed „protiklerikální pokrok“ | A
ještě poznámku. V řadé těch oblášených odbor
níků jest též dr. Dvoraký, který též ae osvědčil
jako pilný opisovatel. A tento šikovný muž nežádá
zu diuraista, nýbrž chce učiti na pratské univer
sité nejsamostataější vědě; již požádal za připu
štění k babllitaci na filossfické fakultě. Taci tedy
pokrokoví mužové 89 vtírají na universitu Tom
kovu, Bráfovu, Kalouskovu. Ovásm že se peč.ivě
tací masarykovětí velikáni vynasnaží odvřátiti po
zornost od svých intollektnelních mezer statečným
harcováním proti — „nemyslícímu klerikalisma“.

Inulářiní<a
ze výhodných podmínek dobře zavedené se sásobou
nábytku

přenechá se i se
zařízenou dílnou

za příčinou vzdání se obchodu.

A. Pečinková
v Hraidoi E rálové.

Šob. úvěrní společnosí,
zapsané společenstvo a ručením obmezeným

w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklndy na kuišky
— za 49% až 5%

úrok a to dle výpovědi,
(909* Složní lístky na požádání zdarma. "UN

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. :
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Nábytek z ohýbaného dřeva.

Židle z obýb. dřeva
v různých úpra
váchod K 870

Křeslu houpacíod.. .
Křesla ku pemní

od .. Ed
Stojanya věšáky E ee R19

s ohýbaného Sedátka na šrouba
dřeva od K M — od . K 12—

a jiné, v nejmodernějšímprovodení
W9*a v cenách nejlevnějších “U8

nabízí velkozávod fy,

Jan Stoupa v Praze,
Jiaářišskáulice 1
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AJE BIER, RIDE KRÁLOVÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

'! I SOUKROMÉ, DŮVĚRNÉ, :PŮJČKY
NA HYPOTÉKY I ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ,

První český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo

rů; na požádání
obstarám táž ko
vovénádoby,křížeatd.

strasse o., vedleLa
saritekého chrámu

Páně.
Na ukástu sasílá

se vše franco.

Učedníka
na klempiřství

z řádné rodiny přijme

Ant. Fišer,
klempíř v EXradoi ECrál,——————
KEBI XCBI XCBI XCEI X CBI X

ŠJan Horák,
X*v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uzsnámí zvláště z kruhů vele

= důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK slůse mého ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

skouših.

ea látky na tatáry.Též na aplátky bez zvýšení cen!

| KGOPG0BXG6b X 663X GBů.
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| Mešní vína!
| Ndáotojnějí Biskupské ©konsistoriumv Hradci ové ověřilo mne dodávati

vá přírodní vína k obětem mše sv.
vám pak a zasílám v soudkách od

25 litrů výše: Lissánská, uherská a rakouská
vína za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 90 hal. a

výše franko na každou stanici,

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

nz

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů. přikrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách [nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběra franko.

— Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

U mPěkné piano
levně na prodej.

Kde,sdělíadministrace tohoto listu.

Založeno r. 1860.

Vymmamenánstátní modailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujeso

první anejstarší odbornádílna pasířská

Earla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k chotovení veškerých tee
stelních nádob ze stříbra,
bropsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mí dodati veledůstojnému du
chovenstva práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Biskapskeu Milestí revide
Vány.

Mežní nádoby Jen v ohni
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
lerně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, rozpočty, i

hotovés nookátimfrank
se zaělou.

Chudělm kostelum možnosplácet bes přirážek.

OF“ Sta odporačemía čestnýchumánípo ruce.= „|
Prosímveledůstejnédnchovemstvoolaskavoupřízeň

kům doporučuji rychlé a lovné edeníSpot ji ry n prov m

Varhany .:;:
umatického,

evropská iropská- harmonia
v každé velikosti, krásného a ploého hlasu za

ceny solidní doporučuje a uctivě nabízí

Václav Poláček,
stavitel varhan a barmonlí

v Rychnově n. Kn.
Opravy, přestavby a ladění.
W- Nejsolidnější provedení. “U8

Rozpočty a cenníky oa požádání s bez závazku.

|

: ; =
Kněžské kolárky a náprsanky!

lé

Klatoveké prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravst — Deštníky — Kapes
niky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní hřebenové soupravy a jehlice
do účesů turbanových a pod. zboží na

bízí modní a galanterní závod

Fejgl © Byčiště
— Hradec Králové, Divadelní ulice. —

—

NÍ
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Josef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačaje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křišových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slaconí písma a růsných předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
© každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zbotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednácí dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnobo pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
> Závod založen r. 1898. "JIB

Paramonta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) 3

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) [:
(bratr P, 7. Noškudiy, faráře vo Yýprachtieleh) |:

doporačůje P. T. veledůstojn. dachovenstvu :
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních parament

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

se na požádání franko zašlou.

pao
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Přesídlení!
WB-Sklady UN

ty KV. Skuherský
nosti,zařízenoudle osnovykořišní měšťanky.

Choranky mohou se vzdělávati V jazgee

českém, francouzském(etika rosená
pk © malbě,Budbě(na piano, housle, v Král. Hradci
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Číslo 28. | PRE SBTroky

degu Th. Dr.AloisFrýdek+.

Vneděli dne 10. t m. o9. hod. večer
odebrala se k Pánu dože veleotihodného sluhy
Božího, stovutného cfrkovního hodnostáře Msgra
Dr. Aloisa Frýdka.

Po velezáslužné, horlivé práci na vinici
Páně, která trvala přes 50 let, zemřel miláček
a otoovský přítel kněžstva i všech věrných ka
tolíků. Mnoho významných titulů, jichž se mu
od Církve i z jiných stran dostalo, významně
svědčí o tom, jak mnohostranná a úotyhodná
byla činnost jeho. Dr. Alois Frýdek zemřel jako
infulovaný kapitolní děkan, domáof prelát Jeho
Svatosti, protonotář apoštolský, bisk. generální
vikář, kommendator c. k. řádu Františka Joseta,
c. k. dvorní kaplan, předseda dieo. manželského
a olrkev. soudu, místopředseda dioc. ústavu pro
hluchoněmé, zástu Jeho Exec.ndp. biskupa
v záležitostech bisk. kněž. semináře, bisk. ko

misař E ec.k. gymnasiu královéhradeckém,předseda administrace „Dědictví Maličkých“,
majitel záslušného kříže papežského „Pro Eoc.e
sia et Pontifioe“ a záslužné medaile papežské
Bene merenti“, čestný občan rodné obce

Krohleb, članobec. zastupitelstva města Hradce
Králové atd.

Již měsíc před amrší bylo patrno, že go
nerál. vikáři ubývá ail. Snažil se pracovati
e neztenčenou energií dále. Leč rukopisy jeho

. jiš prozrasoraly ahorobnou únavu. Ulehl jenasi
týden před smrtí. Ta všakjiž káťým dnem
byl konstatován neodrratný tělesný rozklad.
Adva dny předsmrtí čekalase smrt každou
hodinu.

Proto v edních dnech před skonem
šleohetného ostáře Jeho Excel. ndp. biskup
Dr. Doubrava odložil mnoho pilnýcb záležitostí,
aby mohl vroucně milovaného svého náměstka
často navštěvovati. Dlouhe vždy sedával u lože
chorého a mírnil jeho bolesti slovy útěšnými.
Připravil jej k přijmutí sv. svátostí. Na poslední
cestu zaopatřen byl od kvardiána zásmuckého
vldp. P. Aco. Košťála. Ndp. biskup v posledních
okamžicíchdlel stále u hlavy umírajícíhoare
citoval modlitby umírajících až Dr. Frýdek šle
chetnou svoji dušiBohu odevzdal.

Zpráva osmrti gen. vikářerozlétlase
ihned celým městem jako blesk a vzbudila ve
liké vzrušení uvšech těch, kteří kdypřišli
s ním do styku.

Každý projevoval upřímnou lítost nad
skonem velikého lidumilea učence, skromného
hodnostále, který pro svou vlídnost a jemný
takt těšil se neobyčejné lásce a úotě zdejšího
občanstva. Přes šest desetiletí byl život zesnu
lého těsně spiat s Hradoem Králové, Náležel
k nejpopulárnějším vynikajícím mužům zdej
šího města.

Magre Dr. Alois Frýdek narodil se 24. pro
since roku 1832 v Krohloebích. Poprvé přišel do
Hradce Králové r. 1845, kde studoval gymna
sium s výtečným prospěchem. Pak vstonpil do
kněžského semináře a vysvěcen byl 25. čar
vence r. 1857. Nato odebral se dle vůle před
stavených do vyššího theologického ústavu
u sv. Augustinavo Vídní, kde byl roku 1802
povýšenna doktoraPlsmasv. Pakse stal ka
techetou v Přelouči. Po dvou letech jmenoval
jej biskop Hanl spirituálem v bisk. semináři
kněžském v Hradci Král., v kteréměto úřadě
setrval až do r. 1877. Toho roku jmenován ro
ktarem téhož ústavu. Roku 1881 povolán byl
do kathedrální kapituly; roku 1804 zvolila jej

tato ula za svého děkana a v tómže roco

jmenoval jej biskup Brynych svým generálním
Po amrti biskupa Brynycha byl zvolen

za kapitulárního vikáře oaiřelédieoése; v namá
havém a velice zodpovědném tom úřadě setr

val přespů léta. Nato nově jmenovaný ny
nější nejdůstojnější vrohní pastýř jmenoval jejé svým genor. vikářem, oceňuje manifestač

VHradci

i

ním způsobem veliké zásluhy bystrého pra
covníka. Dr. Alois Frýdek po více let
ve zdejším městském zastupiěelstvu, byl též —
pokud mu poněkud jiné těžképovinnosti do
volovaly — nějaký čas horli předsedou na
šeho Politického družstva tigkového. Jako zcela
chudý chlapeček vstoupil v $ránytohoto města
a. dne 25. července r. 1907 slavil zlaté (pade
sátileté) jubileum svého tví, k němuž mu
byly schystány veliké, upěmně cítěné ovace
jak od kněžstva tak- od hradeokých laiků.
Tehdy k němu promluvil fnejdp. biskup Dr.
Doubrava:

„Vysove důstojný
radostí a vděčností prod
Vás v této chvíli, kdy
Páně, abyste dosáhnuv štěstí, jež zlídka bývá
kněžím údělem, po letech kněžského
života Hospodina přinesl jubilejní oběť mše
svaté. Pozdravuji Vás s myslí vděčnou, vzpo
mínaje přečetných skutků atkvělých, jimiž jste
za života svého kněžského o naši drahou die
cósi vzácných zásluh si získal. Zanechalť jste
v každém oboru dosavadního působení svého
památník výmluvný. Na vejkou dest jest Vám,
co jste působil v duchovní správě jako kněz
mladý; na čest jest Vám, 0o jste působil v ú
řadě profossora a představeného při kněžském
semináři jako muž slovutný; na čest jest Vám,
co jste konal a dosud konáte jako kmet moudrý
a zkušený na oc svých arci v řízení
diocése. Tak plný zásluh a milý všem přistu
pujete k oltáři Páně jako jubilár, hoden jsa,
abyohom pozdravili Vás srdoam vděčným, aby
chom blahopřáli Vámsrdcem- K
kdož z úcty ve slavný den Váš všeho dobra
na Pánu Bohu Vám vyprošují, družím se i já
blahopřáním nejvřelejším. Však více ještě, při
náším Vám přání, jež bude Vám na převzácnou
čest, na radost velikou: Jest to přání Svatého
otos Pia X“ Na to tlumočil vřelá slova uznání
a blahopřání, zaslaná jubilárovi z Vatikánu.
. V odpovědí své hluboce rozechvělý pravil
gen. vikář, že cítí se přece jen starcem, jemuž
potřebí opory tělesné i duševní, ales oddaností
do vůle Páně volá dle slov velikého biskupa
av. Martina: „Pane, jsem-li ještě diecési králové
hradecké potřeben, nevzpírám se práci.“ Tehdy
súčastnilo se dojemné slavnosti přes 150 kněží.

A Monsignore skutečně pracoval dále se
stejnou energií jako mladík až do polovice roku
tohoto. Právě ta okolnost, že si oddechu ne

přál, že těžké starosti dále nesl na svých
uspíšila jeho skon.

Msgre Dr. Alois Frýdek byl velikým lidu
milem. Pro soukromé pozemské radosti si ne
nechal téměř ničeho; platil a platil na účely
náboženské, organisační, vlastenecké, na různé
spolky a zejména ohuďasům, že se u něho
málokdy větší peníz ohřál. Při tom však se
řídil pravidlem: Nechť neví levice, oo činí pra
vioe! Rozdával tak, aby širší veřejnosti byla
utajena jeho veliká obětavost. Jestliže se někdy
ocitlo v novinách kvitování jeho milodaru,
dotklo se ho to nemile.

Byl učencem mnohostranným. V semináři
byl též jistý čas professorem dogmatiky; mezi
jeho žáky byl tehdy i potomní biskup Brynych;
též delší čas vyučoval alumny ofrkovnímu zpěvu.
Všeho moderního bedlivě si všímal, o všem
dovedl podati bystrý úsudek. Ačje to v širších
kruzích méně známo, byl mužem hlubokého
uměleckého cítění. Rád se účastnil akademií a
jiných uměleckých produkcí. Byl-li tázán nej
ližiími přáteli, jak se mu která produce za

mlouvá, podával jadrný, výstižný úsudek, který
překvapoval svou bystrostí i znamenité odbor
níky. Především však byl knězem tělem iduší,
pokorným, apoštolským sluhou Božím, který
nikdy nedával cítiti převahu vysoké hodnosti
své kněžím podřízeným. Ačkoli byl často oře

pracován,přece dle možnosti místo ncúředních výnosů psal dlouhé dopisyi nej 
ším kaplanům, v nichž bratrským tónem vy
avětloval, proč tu nebo onu žádost mají spi
niti Spíše prosil než rozkazoval.

ignore! Srdoem
posdravoji

ups k oláš

Jestliže se důkladně zamyslíte nad ně.
kterými vynikajícími lidmi,kteří na pohled impo
nají svými řečmi a skutky, často při dalších
zkušenosteob, při podrobnější psychické analysi
seznáte, že ti lidé jsou pouhou mědí zvučící,
lidmi schopností prostředních, jich povaha jest
třtinou větrem zmítanou. Jest však jiný vzácný
droh lidí, kteří pracují v srrytě, vyhýbají se
pochvale světa, málo dávají nahlédnout do kři
šťálového svého nitra. Čím však sledujete po
zorněji činnost jejich, čím bystřeji odbadojete
dle výsledku práci, kterou vykonali, tím větší
úctu cítíte k andělským duším takovým. Sto
jíte před nimi s hlavou obnaženou, vzdáváte hold
veliké skromnosti, přísnému sebezpytu jejich,
který se stal základem k tvoření charakteru
žulového, promyšlené práce pro blaho veškeren
stva, při níž se rozplývají osobní zájmy jako
ranní mlha při východu slunce. — Takovým
charakterem byl zesnulý velectihodný hodnostář,
který obecným zájmům náboženským, církev
ním dal v oběť celou svoji osobnost. Mohl říci
ge sv. Pavlem, že již není živ on, ale že jest
v něm živ Kristus. Mohl v poslední své ho
dince plným právem volati: „Propustiž, Pane,
služebníka Svého v pokoji z vinice Své do
středu duchů blažených, neboť dobrý boj jsem
bojoval!“

* *
*

Dne 14. t. m. ráno konal se slavný pohřeb
zesnulého.

Po 9. hodině z domu smutku vyšel Jeho
Exc. ndp. biskup s členy kapitoly. Za nimi
nesena od kněží černá rakev, pokryté mitrou,
barlou, ornátem fialové barvy.

Za ní kráčel veliký zástup duchovenstva
i laiků. S rakví bral se průvod kolem kathe
drálního chrámu Páně; hlavní branou vešel
kondukt dovnitř. Tam svítily na všech oltářích
svíce, zářily umělecké svítilny. Rakev umístěna
do dvojí řady svěc před oltář, u něhož zesnulý
tak často pontifikální mši svatou sloužil. Smu
teční zpěvy zaznívaly z kůru.

Slavné reguiem sloužil Jeho Exc. ndp.
biskup dr. Josef Doubrava, vůdce konduktu.
Pritom na kůru zapěna komposice p. ředitele
kůru Wůnsche. I později zpívané Libera a
Salve jsou skladbami p. regenschoriho.

Po skončeném reguiem postoupil Jeho
Exc. ku předu a hlasem rozechvělým, jímavým
líčil zásluhy a ctnosti kněze zesnulého. Po
skončení obřadů v kathedrále rozvinul se 0
9/, na 11 průvod daleko větší předešlého. Za
křížkem ubírali se členové katolické jednoty
a Všeodborového sdružení křesťanského dělni
ctva s praporem, dále členové jednoty černi
lovské, pak družičky bíle oděné, kněží zdiecése
naší i z dieoésí okolních 176 v rochetách, bo
hoslovci, členové zdejší kapituly, za nimiž se
bral přímo před rakví vezenou na stkvostném
pohřebním voze nejd.vrchní pastýř. Kolem rakve
kráčeli kněží. Za rakví následovalo četné pří
buzenstvo, členové městské rady, ředitelé škol,
zástapcové státních i autonomních úřadů, dů
stojniotvo, deputace spolku vojenských vyslou
žilců, ctihodné sestry atd. a množství obecen
stva všech společenských tříd. Za opětovaného
smutného hlaholu zvonů zářila na náměstí
avětla elektrických svítilen. Průvod se ubíral
přes velké náměstí k pensionátu císaře Fran
tiška Josefa I. Počet účastníků stále cestou
vzrůstal.

Před pensionátem utvořilo kněžstvo i o
becenstvo špalír po obou stranách silnice. Ndp.
biskup vykonal obvyklé modlitby, načež vsedl
do povozu,aby dokončil pohřební obřady u
hrobu. Pohřbu se súčastnilo mnoho vzácných
hostí z daleka, o čemž příště.

Zemřel kněz veliký. Pevně doufáme
v Pána života a smrti, že vzkřísí zesnulého
k věčné slávě a blahu. V Hospodina“oelým
ardcem doufal; nebude zahanben, ale přijme

palmu vítěznou.



Te ve Spojenýchitétech ve 30lstech
počet dá obi dvojaásobnévýše.

V pakterých státech jest varůoé scele ne
obyčejsý: v Kaliforaií stouply rozvody ve 20
Jetecb (1867—1886)ze 200 na 1010; spětiná
sobily 60, 8č popalace se jen sdvojeásobila.
V Koloradě ve 18 letech (1867—1880) je skok
ze 4 na 960, když populece se jenspětinásobi

le; v Kansasu v 10 lete a oikrátoverostly rozvody s 76 ne 917, tu £ degotkráte
ae zvětěíly, když populace se jen ztrojaásobi
la; v Texasa za 20 let (1867—1896) se popu
lace zdvojnásobila, ale počet rozvodů je sato
18krát větší. (Ze 100 na 1826.)

Čtonce tato čísle vysvětlíme si, še i ve
Spojených Btátech se v poslední době tvoří
hnutí proti rozvodu. Rodénajest ohrošena. Tento
stálý a rychlý vzrůst rosvodů ukazoje dobře,
že veřejná mravnost je sasašena, neboť stoupenci
rosvodu usnávají sami, že trvalý manšelský
svazek je o sobě vyšší než svazek každé chvíle
rozlačitelný.

Jest rostoucíOtázkou nyní je: ros
vodá sákonodár.

rychlost

vytvořena stvím rosvodu? Podává
nám statistika důkaz pro nebo coatra? Mimo
Francii, kdež účioky zákonu možno od r. 1884
pozorovati, nemůše nám statistika dáří v télo včoi

šádného ; viděli jsme však, že ve Francii
verást čísla memůše býti popírám. Rostoucí ne
stálost manželského evazku má obecnépříčiny,

ježto se projevujevně v civilisovanémsveale její urychleníje ve Francii smačnépo pro
pod zuří 0rosvodu. V kraji jako Italie, kde

je připuštěno jen odloučení od stolu a lože, je
též možno konstatovati stálý vzrůst odloačení,
a to beze všech značných rozdílův. Bylo-li jich
v r. 1880 na 1893, máme jich v r. 1896 na
1704. Je zřejmo, že vyjma zvláštního příkladu
Francie, který ta může jen býti instruktivní,
žádná z číslic není rozhodující a důvodná.

René Lemaire činí však přece důležitou
posnámko, jež zaslubuje povšimnutí. Srovnás
vaje počet rozvodů nskutečněných v 10letech
(1887—1897),sestavil tuto tabulku:

črn
Počet žádostí za rozvod |r. 1887) 1897| vzrůst

(r 1897

Po méně než 1 roku man
želstíí -< -< < + 159 | 451 283

Po 1 roce a méněnež5 r. | 1197| 2901 24

Pobletecha „ „ 10 r. | 2949| 3122 132

Poj0, „ » + 20r.| 1850| 1506, 088

Důsledek bije do očí: vzrůst rozvodů od
roku k roka je tm jší,čímmanšelství jest
mladší, což zdá se k tomu poukazovati, že
mnoho manželů povoluje pokušení rozejíti se
dříve, než se vážně pokusili o sblížení a vsá
jemnou shovívavost; že by pak snadnost, jiš
jim skytá zákon rozvodu, následovati a vyho
věti prvým impulsům jich náklonností, je po
vzbazovala konati podobné pokusy, je velmi
pochybno. Fonsegrive proti Lemairovi a Bil
liovi (na jehož výborné dílo: Dafendiamsla fa
miglia tu upozorňajeme) ku konci svých vý
vodů uznává loyálné, že důkaz není proveden.
Co možno oprávněně říci, tot tolik, že — při
nejmenším — rosvod, který jevá se ve Francii
škodlivý, není nikde prospěšný, a še níkde nelse
viděti, še by droalosti manželství prospfval.

* »
o

DleNagoetamělrozvodovýzákoni umen
šiti počet cisolodství. Neboť prcč oddávati se lži
a leti, když zákon dovolaje prostředek k ako
jení touhy? Nože, co odpovídá život? Fran
couzská statistika poučuje nás o jiném. Po
r. 1884 (kdy zákon rozvodový byl Naguetem
prosazen) se konstatuje značný vzrůst cizo
ložstev soudy prováděných, ježto z 546 případů

- w letech 1881—85 náhle číslo skočí oa 936
v letech 1886—90, todíž se skorem zdvojí.
V rocích 1896—1900 máme již případů 11431
Stoupenci rozvodu míní, že tento vzrůst nedo
kazuje, že je ve skutečnosti více cizcložstev a
možno, že mojí pravda; ale roshodně mohou
jen ne základě newrčitých úvah tvrditi, še zá
konodárství zlepšilo manželskou mravnost.

Má rozvod vliv na číslo nemanšelských
porodů, na zločin proti dítěti, na početeňatků?
Nezdá se. Ale čísla statistická to uváděné re
presentují jen maloučko opravdový stav věcí,
ježto návladní, soudoové a acody negkazají
stejné horlivosti v potlačování těchto zel. Brzo
se osoba provinilá stíhá, brzo zase nikoli, dle
toho, jakých názorů, jakého temperamentu jsoa
mávladní; dále velikou úlobu tu braje veřejná
mínění, obava před škandálem a p. Billia v ci
tovaném díle, zasvěceném obraně rodioy a
otézce rozvodo, vyvozuje z belgické statistiky
údaj, který ukazoje, že průměrné číslo ne
manželských porodů Poste následkem rozvodů
n sestavnje tuto tabulka:

140 *ngmgmž.porodůOi „op0D poupdhO2

1681—70 ". 11086 „ -M
18n—6 ". 12901 '. -900

*18879—00 . 96 , 847
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aíti letech je roshodač posorahodný. Ale číslo

Vorane bylo by průkazné jen v zemi,jakoe Francie, kde rozvod je zákomnědo ;
gatím ve Franoil něco podobsého konstatovati
nelze. Počet nepmanlželských porodů aloe ročně
číselně stoupá, ale je to spíše smenšením po
rodů ms ých než smnošením porodů ne
manželských. Rozvod nezdá se tu vykonávatí
pějského snačnějšího vlivu. (Ďokosě.)

Volné listy,
Velnomyšlenbářskávěda, Pokračujeme dnou

v citování přednášky, kterou měl v Hampolci
volný myšlenkář Trnka. Činíme tak proto, že
přednášející ve své řeči vyjádřil podstatně
volnomyšlenkářskou věda, filosofii m násor
světový. .

„Pak přišel Kepler a osvětlil učení Ko
perníkovoa přišel Galilei, vlašský matbema
tik a fysik (a přišel Troks, poznámka sazeče),
vynalezli spolu dalekohled a jím proskoumalí
oblohu, za kterou nenašli nic jiného, než ne
konečný prostor, vyplaěný miliardami světů.
Přesvědčili se o učení Pliniově, še svět jest
nekonečný. A tak hvěsdéřství podalo lidstva
nový názor o světech a biblické učení o svě
tech stalo se pouhou bajkou.“

Připomínáme, že citujeme „Hlasy z Po
sázaví“ doslovně, neboť takovou opoastu nevů
domosti s takové balamocení lidu nutno po
staviti naší veřejnosti hezky z blízka.

Tento úžasný filosofhumpolecký s jistou
vyčítavou radostí praví, že hvězdáři prozkou

mali oblohu, za kterou nenašli nic ného, nežnekonečný prostor, vyplněný miliardami světů.
Toto tvrzení nebylo bezúčelné, cožsouditi jest
jiš z toho, žo řečník vlastaě mlavil proti ná
zora náboženskému a že sdůrasňoval filosofii
volnomyšlenkářekou. V těch slovech jeho, že
hvězdáři za oblohou nenašli nic jiného než
nekonečný prostor, tají se jiný rozum vojno
myšlevkářeký. Jaout volní myšlenkáři ozvěnou
názora Haocklových, a jest to právě Haeckel,
jemuž pojem „osobního Boba“ snamená tolik,
jako plynovitá podstata nebo plynovitý obra
tlovec. A proto humpolecký rozumbrada, jenž
jest také zahalen v obklopojící haeoklovský
opar, chtěl vlastně říci: „Hvězdáří proskou
mali oblohu a žádného Bohe nenašli“

Jinými slovy: jest to zase papouškování
po Haecklovi, jenž obdobně dle snámého tvr
zení Straussova radostně utěšuje se, že i dnes
Bůh má velikou nousi o byt, protože prý v
nekonečném prostora pobybojí se miliardy
světů — všechny ve věčném vznikání a zani
kání. Tím volní myšlenkáři i s Haecklem u

kém pojmu Boha, ale takó úšasný nedostatek
filosofického vyškolení myšlenkového. Pojem
osobního Boha jest jim totiž jen tak my

elitelný, kdyš si Boha předetenní ve emyslnépodobě. Jelikož všsk Boha ve viditelné a smysly
chápané podobě nikde nevidí, páchají špatné
vtipy, jako Strauss, nebo vítěsně oblašují, že
bvězdáři za oblohou nic nenašli, než nekonečný
prostor, vyplněný miliardami světů.

Člověk však může leoco mysliti, aniž si

to můžepředstaviti.Na příklad zákonKetační a na něm spočívající zákonnost přítažii=
vosti všech nebeských těles nejsou smyslově
představiteloy a přece jsou předmětem myšle

jen pohyb těles, kteráž ae oním zákonem řídí.
Právě tak nolze si představiti jaonenosti Boší.
Bůh není organismem, ani plynovitou bytosti,
nýbrž netělesná podstata, pouhý dach.

Rčení, že Bůh jest mimo avět a nad svě
tem, znumená, že bytost Boží od bytosti světa
zásadně jest rozdílná. A netvrdí setím, že by
Bůh. prostorově mimo svět a nad světem bydli),
jak to Strauss ubohým svým vtipem mínil
naznačiti. „Bůh žádného z nás uení daleko,
neboť v něm jsme, pobybojeme se a žijeme“,
jak dí krásně sv. Pavel. Není tedy Bůh roven
pozemskému paaovofku, jenž má residenci ua
některém určitém místě své říše, nýbrž Bůh
Jest přítomný ve veškerém království stvoře

ných věci, celek i jednotlivosti prosírale, 06lek i jednotlivosti zachovávaje a všade působě.
Plamo samo praví, še nebesa nebes Boha

obsáhnoati nemohou, že byl Bůh dříve, než,
byl stvořen svět. Je tedy pošetilostí mlaviti
že Bůh má nouzi o byt, a to takovou pošeti
losti, na níž voloomyšlenkářská věda věru ne
může býti pyšnon. Bylo by lépe pro volné my
Blenkáře i pro Haeckla více stadovati, nož
odvažovati se ma světlo nesmyslnými a neslav
nými řečmi: o představitelném, plynovitém a
organisovaném Bohu a o jeho nouzi bytové. A

©nekonečnémprostora. To tlabenchmesšího i volný enkář-z
s Posázaví“. Dle něho Kepler a Galilei vyna
lesli dalekohled a přesvědčili se, še svět jest
nekonečný, vyplněný miliardami světů. Jak to
rychle šlo před se! Sotva vynalezli prvý dosti
nedokonalý dalekobled, již jim volný myšlenkář
diktuje, aby tímto nedokonalým dalekohledem
zjistili nekonečný prostor. Jaká to oflaúsudku
u těchto volných myšlenkéřů! Chtějí avojí
vědou,-jíš ae klaní jako fraoaonzětí royolpojo
náři ae klaněli modrému roszama v Červené
noční čepce, podvrátiti křesťanský názor ově
tový, chtějí ma býti černým bouřlivým mrakem,
ale jak patrno, jejich počínáníjest často samo
vražedné povahy, neboť tito páni učenci otřílí
často klikatými blesky sami do sebe.

My „klerikálové“ v tomto ohledu ceníme
více zdokonalené a moderní dalekohledy a
elyšíme, že novodobé hvězdářství bumpolec=
kého flosofa důkladně opravuje. Hvězdáři,kteří
se otázkou o počtu hvězd důkladné zaměstná
vají, jsou toho násoru, že hvězdnaté nebe jest
ve své roslohlosti obmezeno. Pravděpodobnost,
že prostor, v němž jsoa hvězdy roztroušeny,
má měřitelný rozměr, stává se jistotou, nebot,
kdyby hvězdy byly dle počtu aekonečnými,
muasily by jejích světelné výrony v jejich cel

kovém soujema ba taktéů nekonečnými aproto nemohlo by býtinikde tmy. Směs ovětla
by naše slabé smysly omámila.

Nejvěhlasnější hvězdář naší d oby, profesorŠimon Newcomb, dí: „Všechny hvěsdy, jež na
zýváme vesmírem, jsou ve své rozložitosti ob
meseny. Nejmenší hvězdičky,jež vidíme, nejsou
nás vzdálenější, neš ty nejjasnější. Kdyby byl
počet hvězd nekonečný, musili bychom míti
ustavičod takové světlo, jsko máme od alance.“

John Herschell spozoroval, že v mléčné
dráze jsou naprosto temná a beshvězdá místa,
kde ani nejmenší hvězdičkynelze vidětí, kdežto
na jiných místech nesobásejí sice malé hvě
zdičky, ale jsou počtem tak nepatrné, še lze
souditi, že v těchto krajinách hledíme do
prázdna. Jioak nebylo by možno, že by počet
hvězd menších nepostapoval pozvolna a 400
měrně, kdybychom myslili, že počet hrězd jest
nekonečný. Za mléčnou drahou na obou bánich
nebeských jest nebe černé. Schází tum jek
světlá roztaženina nebo mlživa, tak i lesk, jeně
by se tam mosil nutně jeviti, kdyby tam byly
miliardy hvězd, oku i dalekohledu posad ne
dostapných.

uaac Roberte praví: „Předjedenácti roky
zhotovili jsme fotografickéobrazce veliké mlšiny
Andromedy dvacitipaloovým dalekohledem a
nastrojili věc tak, še plotny obrazce ssály čtyři
hodiny. Na plotnách byly zřejmy i slabé hvězdy
asi sedmnácté i osmnácté třídy a mlžiny téže
slabě stapnice. Potom pak plotny tehdejší již
ničeho nezachycovaly. Před pěti lety nastrčili
jsme plotny nejdokonalejší a esavější A hle!
nic již na nich nebylo, aní rozměrnější mlžiny
ani hvězdy se neobjevily.“

To jsou tedy výsledky hvězdářskéhonovo
dobého badání, které, jek zjevno, jsou volnému
myšlenkáři španělskou vesnieí. Konečně i s hle
diska flosofiokého ususujeme, že nemůše svět
býti věčný a nekonečný, neboť svět hmotný
v pobybu jsoucí věčnosti sásadně odporaje.
Kdo dí: pohyb, pronesl tím postupnou řada
lokalisací v prostoru, a taková postapnost ne
chápe se bez prvého členu. Hmota ostatně jest
nebybná, a její pohyb předpokládá prvý popad,
to jest počátek v ČaBo.

Strany a taktika. Kdo pročítá noviny všech
českých stran, mádojem, jakoby kypící nějaký
proud zalóval všechen lid, proud bonřící se a
nemající řečiště a ochranných hrásí. Každá
strana usiloje Avýminovinami atvrditi ve svých
názorech nejen své stoupence, ale kromě toho
zatahuje sítě, aby urvala příslušníky stranám
jiným, nebo aby zívkala téch, kteří 60posad
nerozhodli u mejistě ve všech těch nabídkách
se potácejí. Z toho důvodu kašdá strana vy
blašoje jen svůj program sa účelný, jen svoji
taktita sa správnou, své anaby jediné za po
Ctivé, Hink, výkřiky, bouřel

Bamo sebou se rozumí, že mnoho záleží
ne programa, který strana sleduje. imo za
Miťování práv českého národa, tedy mimo cíle
politické, dnes šádná strana neobejde ae bez
práce hospodářské, vědyť ve jménu hmotného
blahobyta ubírá sa svými křivolakými cestami
velmi často i vysoká politika. Neběší však tak



© směr poli svéokra
vyštijich. jest vůbec nechopnám.

Ne příklad, dyž v dnešní době,kdy no
spornou 60 zásada o 085

-mostatšování, což nemí ulo jiného, neš 'boj
ti kapitálu tezemskéma i zahraničnímu, o

[ospodářský blahobyt alibaje pracovati strana
-soojalistická, pokrokářekánebo velnomyšlen
káři, pak třeba sliby takové přijímati jako
pouhá slova a marné zvířování prachu. Každéma

| proziravějšímu člověku přece jasno jest, še
„v těchto stranách uplatnili se šidé, kteří ne
dovolí žádný bospodářeký rozmach, protože

-kašdé hospodářské uvědomění Hdových vrstev
saamená oslabení kapitálu židovského a tím

oslaboníÚýmeněk prog kyjs hospodářský program ny křesťan.
-soalální jest zdravý s osketečeitelný, jest pa
trao se skušeností, které nám skytají kře
sfaneko-sociální směry v semích jisých a svědčí

-© tom strach šidů, kteří podporují strany proti
katolické ne snad proto, še bojí 80 o ové ná

-bošenství, nýbrž še se hrost hospodářskéhe.po
stupu, kterým křesťansko-sociální směr 86 Vy
značoje. Politický program a hospodářské usi
lování etrany naší jsou eárodu prospěšny, o

"tom není dnes eporu. Poslanci naši počívali -vi
ma říšské radě až posud věcněsprávně a

-takticky obratně. Program náš po oáboženské
stránce jest vyslovením lidové duše.

pemi úplně protikatolickými, tim vécejest na
druhé straně dbáti účelné taktiky, abychom

věcnou přesvědčivost programovou. V tomto
ohledu jdeme přímo k věci a několika dobře

-míněnými posnámkami apozorňajeme na jisté
okolnosti, které po našem rosumu nejsou ta

„ktiokými. Míníme v katolickém časopise občas
vyskytující se nevrativost proti úpravě očitel

-ských platů. Co naplat, še řádky takové píší
„laikové! Vina všdy svese we na celoa stranu

ne-li všichni, proti úpravě juičeho nenamítají
„a něiteletva ji přejí. Kočxpřece šáje v proudu
„Sivota a ridí, kterak drahotní poměry jsou
„obtižny a kterak ačitelské rodině jest počítati
opažrné sekaždým grošem. A co potom, když

„ečitel'ohce dítkám svým opatřiti vzdělání a
tím živobytí? Co ©doerami, kterým se slažby
věna ošetřiti nemůže?

"Tujest. jen několik otásek,ale 'jesn ob
séšny, odkuzujíce ko mnohým podrobsostem,

„které podávají ge snadno každému, kdo jen
trochu o.věci ochoten jest přemýšleti.

Slyším svolání: „Ale, člověče, 00 to píšeš ?
Vědyť pobrokášští učitelé podporají a šíří

věbehoa protikatolickou zuřivost, at s0proje:vuje.tu nebo ande, tím neb oním způsobom.“
„Ano,to vím také a formuloji ona agitaci proti
„katolickou se všamožnou určitostí, ale to vše
nesmí míti nejmenšího vliva ná křesťanskou
spravedlnost, kteron máme v programu s kte
rou se neemí kromtiti jako voskovým nosem.

A eaž:ti učitelé, kteří jsou věrnými stou
penci strany naší a -horliteli o náboženskou
výchovu ve škole? Těch jiš otázka úpravy
slanébo se netýká,ti jsoa již dobřeopatření?
0, těmto pánům učitelům přejeme", znělaby
odpověď. Dobře, ale zapomíná 60 na jedou včo,
de totiž zákonodárství nečiní výjimek a buď
apraví služné všem, nebo nikomu. Ostatně není
potřebí dlouze hovořiti. Optej se kteréhokoli
kněze, každý toto nepřátelské hledisko proti
úpravě očítelskáho alužného ostře kritisuje a
s ním nesouhlasí. Dosti jest již tutlání, neboť
vše vynnenje tento vařejný projev v novinách.
Nedovadou-li jiné atrapy činiti v řadách svých
pořádek a neodvašajísli ae zakřiknouti stou
pence, kteří hřeší na účet jejich, jako na pří
klad Machar a pokrokářů, my máme hodač
přičin, abychóm nepásledovali jejich příkladů
a neplýtwali mravními ailami svého programu.

Ovšem ješť úlusný počet pokrokářských
učitelů, kteři json protikatolickým tiskem
sotročeni, ale prářě ta okolnost, šei vůči nim
zachováme upráveďinost, jest posílením naší

sice a zmohotněním obrány proti jejich proti
lické agitaci.

-| Právě tak adůrazňujeme, že katolický tisk
všady musí mluviti pravdu. I v tomto ohledu
máme výtka proti jednoma listu pražskému,
který vyčítal agrárníkům, že prý unedovedli
učiniti dělným zemský sněm. Tento úkol však
mení v moci sgrárníků, protože nedělnosti čes
kého sněmu jest příčinou obstrukční svévole
Němců u slabost vlády.

Proti agrárníma „Cepu“ jest tolik zbraní,
fe pomábatí si proti němu některou nepráv=
dou, byť byla významu sebe podřízenějšího,
jest nejen e blediska našeho uedovoleno, ale
také úplně sbytečno a konečně naprosto škod
livo. Řečníkům a novinářům našim lze o pro
Ibaoosti agrárních novin předvésti důkazy rázu
přesvědčajícího a přímo podmaňajícího. Pro
Doste však © přesvědčujícím tím materiálem
nějakou nepravdu, a bned, Jakmile ji protivník
určí, přesvědčivost vašich důkazů jéšt nalo

mosaz, zwýbo - fm odpůrcem můše býti
ometena plně. každy nepravda +stranáém zá

jeme oslabuje výpad astěžuje obranu samu.mo 'to i lidovávýchora jest posláni, kte
réhojestse podjímatieveškuronsvědomitostí,

Konec konců opakujeme ta starý pobdavek:že mezi listem katolickým a protiketolickým
musí "býtirosdíl viditelný a přímohmatatelný.
I největší lži a pustáfrásovitá hesla proti nám
vystřelovaná nesmí nás odkloniti od cesty
pravdy-apoctivosti.autí našeneníjiž chno
sem, ale bere ce ku předu pravidelně « má
v sobě dosti síly, aby v podrobenost jalo
ta osde vyokytaavší se kosačinu a aby možně
i na vořejnosti odhalilo chyby ovýchstoupenců,
vytálo správné sásady a dodalo jimřeči a činu.

>Bírou-a ohněm.Dne B. července v Besedě
oČasu“ napsal Mschar o katolickém kněžstva
a o-katolícisma vůbec věci, které by měl čísti
každý český intelligent, aby sí doploli úsudek
o nejlepším českémčlověkua vynikajícímčlenu
etrany pokrokové. Machar tam nas příklad o
katolických kněžích praví: „Milý pane, 8a
disty a masochisty (bnusná pohlavní perverge)
jsoa více méně všichni“

+Občané v našem ústavním státě mají za
račesu ochranu oti a dobrého jména, ale všecky
známky v přítomnédobě nasvědčojí, še kněží
sa rakouské občany se již nepovažují. Přítomnostjižnapovídáa badonenostzcelajistěještě
ukáše, jaká toho budou následky pro epole
čenský řád, státní autoritu u pro vážnost etát

níbo úředniotva samého. -Co 6e tkne Macbara,
jenž takové věci píše, a 00 Se tkne „Časn“,
jenž takové věci otiskuje, jeme rádi, že tyto
dučevaí noblesy vycházejí v neděli. Pokrokáři
snadno -by se mohli vymlaviti, še pro všední
práce a starosti nemohou ani celého listu
-svého čísti, ala takto, kdy taková sousta vy
vrhuje Machar v neděli, mají stoupenci etrany
pokrokové kdy, aby ei vše pořádně prohlédli.
A macharská Beseda dne 3. červemce jim po
-dává k úvaze tolik látky, že nemohou nepře
mýšleti. Uvidíme, zda některý pokrokář proti
dnojišti Macharovu se obradí.:

My jeme klidni. Jeou věci, které nemo
hon vzdělance rosčiliti, a perverenost Macha
TOxa ze dne 3. července mezi takové věci vším
právem náleší. Jest skutečnost, které nelze
popírati. Macharova síra a oheň vzteku proti
katolického vyvřevše až k okraji, řítí se nyní
ve smatku a zkáze dolů. Nastal okamžik, kdy
šílenost Macharova stravuje a ničí sama sebe.
Není potřebíničeho podnikati. Veřejnost nechť
klidně přihlíši, jak tento spisovatel avon in
teligenci a mravní podstatu spaluje na prach.
Blovem, ocitli jeme se a Macharem na místě,
kde lidská důstojnost a přirozenost zavřely
ové knihy a — smutně mlčí.

Obrana.
Fixlování pokrokářského ignoranta.

Ede schásí znalost, nastav leš a drzost! Tímto
pravidlem se věrně řídí „Čae“, zvláště když
savosloje do proudu historie. Encyklika papož
ská byla vydána výbradoč proti těm „refor
mátorům“, proti jejichž bludům a sociálním
zvrácenostem masil bojovati sv. Karel Borro
mejský. To byli latberání a kalvinisté. „Čas“
však s badí úskočností dne 6. t. m. napsal:
„Nemůže učinit horšího útoku na našeho mi
lého, chadého (17), besáhonného Husa, než
kdyby se někdo odvážil tak proti věí pravdě
kalit jeho ovětlou půmátka a velebnou po
stavu... Časopisy klerikální, aby kryly ústap

křík nad Latherem. Co kde našly, věci pravé
i nepravé, lži stokrát vyvrácené vytahojí z ar
chivů svých a topí památka němackého refor
mátora. Co přece nikdo nevyvrátí, je fakt, že
reformace značí pokrok v náboženském vývoji
a v praksí národů překonání římské zbožnosti
a morálky. Lather právě -jako Has nebyl the
ologem, nešlo mu o bohosloveckou učenost,
nýbrž o život. Luther si možádal víc, neš aby
evangelium bylo všade zvěstováno a větěpovslo
lidem přesvědčení, že člověk svými vlastními
skutky nemůže dojít spasení. -Tha ovšem ne
hlá-n!, že Jidé nomají konat skatké dobrých,
za to však zdůrazai!, še konání mábožnosti
v dochu římském (obřady, oběti, platy na mo
dlení a p.) jsou skatky nábožensky lhostejné“.

Zatím, realisto, zastav proud své výmlov=
nosti a troobu so samysli, z jaké vlastně truhly
jel vyňal obnočené oáry, které sami rozvášní
protestanté nosití už nechtějí.

1. Has že byl chodý? Takhle znáš dů
chody, které nastřádal pro universitní mistry

Karel IV. e kněžstvem? Přečti sl aspoň ve
Fiajšhancoví, jak veliké obnosy lidumilný Has
půjčoval, protože půjčovati mohl.

2. Praviš, že vytebojeme na potapu Lu
therovu s archívů svých lži stokrát vyvrácené.

Tak nevmaleně můše mluviti jen obmozený 6
vangolický klerikál, který si zakrývá obě uši,
aby nemusil slyšet o Latberovi pravda, dolo
šonou nejlépe a pošrobně výroky. Luthera samého.
Kdyby s celé historie Lutherovy doby negbyly
mimo knihy Latherovy žádné dokomenty, ji
ty spisy samé jsou strašnou obšalobou oné rofors
mace. Není potřebí utíkatí 50 ke lšem tam, kde
Luther sám podává svou prostořekostí nepře
bernoo látka k odsouzení. Jmenuj jenomjedinou
„stobráí vyvrácsnou leš“, Jeré wěily su brojení
protestantů proti encyklicečeskéčasopisy! Pokro
kářská drzá lef lehce se vysloví, ale doklady
nechává letivý Úzlář ve vzdachu.

3. Pěkný to byl náboženský pokrok pro
testantský,kdyžjej odsondilzoufalýmiazcela
sřetelnými slovy sám Luther a za ním jeho
stoupenci. Proč místo jalových prskavek jiš dávno
“ evangelíci čeští vylošiři, še ta hro
mová slova Loatherova mají smysl jiný auebo
še jsou Lutherovi od protestantských pastorů
neprávem přisnzována? Protože spisy 8 podpi
sem Lutherovým 80tiskly ve velikém množství
už za jeho života, tak že není možný žádný
chytrý čachr; kdyby se jednalo o pouhý jedi
nečný rukopis, pak by spíše dovedli kejklíři
„dokasovati“, že to může býti podvrženina.
Pronášet nehorázné lži na potapu světců našich
— to dělají ovangeličtí klerikálové rádi. Ale
přečíst si něco skutečně historického o Lu
therovi? To raději zaskřípou sloatí zuby proti
tomu, kdo by je chtěl vybízeti k věcnému
stadia.

4. Luther že nebyl theologem, že mu šlo
o život a že nehlásal, že nemají konat skutků
dobrých? Todíž pokrokářskýigaorant neví, jak
Luther sám zřejmě vyslovil pohrdání nad De
saterem, jek odsuzoval ty věřící, kteří chtěli
dobrými skutky zasloužiti si nebe. — Teprve,
když Luther zpozoroval v samém svém resi
denčním městě, jakou mravní zpustlost přivo
dilo jeho zhrdání morálkoo, začal svým vlastním
spílati a pomalu obracel.

. Jestliže jsou jeho theologické spisy ve
dlejší, pak snad má veliký význam pokrokový
jeho akce sociáloí, která tisíce ntiskovaných
sedláků připravila o hrdla?

Gloriola, kteroa kolem hlavy Lotherovy
stále rozvinovali záštip.ní bořitelé historické
vědy, jest nyní rozfoukouta jako pampeliškový
pýr; o Lutherovi dokázáno nad slance jasněji,
že to byl despotický utlačovatel svědomí,který ob
čany nesouhlasící pronásledoval krutě a vášnivě.
Ale evangeličti kterikálové důkazy o tom saly
šeti nechtějí.

Ana — psal te „Vemkev“. Agrární
denník dne 2. července napsal, že katolický
spolek „Veritas“ v tiskárně právě zakoupené
tiekne a prodává sprosté plsničky, knihy atd.
Ač přece soc. demokraté dobře vědí, jakým
jest „Venkov“ velmistrem ve lhaní a bezchara
kterním podvádění čtenářstva, hned se chytli
kůstky, donesané agrárním špiclem.

Ještě „Veritas“ není v úředně potvrzeném
držení tiskárny a přace 8e tam žádné písničky
za nové óry notiskly; nadto epráva tiskáray
dávno zakázala písničky předtím hotové pro
dávatí. Má po race na svědectví toho velikou
řada odmítnutých objednávek a opětných re
klsmaci. Tak ee to má dle pravdy; sgrární
slídič však nějakým lstivým způsobem 8e k pí
eničce dostal — Aato mu stačilo bez dalších
informací k pomlavám katolíků.

Ferrerovci ma Moravě řádí dále.
Neronovsky antická záší, rozplameněná slovy
výdělečných čtváčů, přikročila zase k novým
„kultarním“ činům. Po zhanobení kaple v Če
hovicích a rozbití křížů vo Vesce byly poha
něny sochy av. Cyrilla a Mothoda v Holici a
O>mouce. V noci z ních strženy věaoe a za
šlupány do bláta. Ferrerovská dušička po ta
kovém činu Jistě si radostně zamnula ruce, že
zase něco vykonáno pro koltaraí vývoj české
duše, pro národ, svoboda a zjemnění mravů.

Stávka intolligomtů zaměstnaných
u sec. domokratů. Jakó hrozné klatby svo
lávali v Čechách kšeftovní radí štváči na hlavy
zaměstnavatelů! Nyní se soc. demokraté stá
vají zaměstnavateli sami. Teď mají dokazovati
stkvělým způsobem v praksi, jak ten rudý
stát budoucnosti zaměstnaným lidem připraví
alibovaný ráj. Zatím však na maohých místech
platí soudruzi zaměstnaným lidem daleko mlň
než zazobaný lakomý baržoa, který aspoň ne
hovoří nikde o outnosti větší mzdy.

Okresní nemocenská pokladna pro okr es
velvarsaký v Kralupech nalezá se v rakou 800.
demokratů. Správa stará se horlivě o to, aby
nemocnice byla teplým hnízdečkem pro 60c.
demokratioké agitátory, aby byla výnosnon doj
picí pro lidi zdravé, kteří nemooných neoše«
třají. Ze to však ti intelligenti, kteří plnili
nejvlastnější úkol humanitního zřízení, odbý
váni byli hobenými almužnami. Všem totiž za
městnaným šesti lékařům platili soudrazi do
bromady ročné 3220 K. Loč sama epráva po
kladny stála ročné o mnoho více, totiž 5098 K,
nepočítá-li ee ani koutrolor nemocvých, na



něhož připadéročně zvlášť 1976 K. Rudésu
kontrolorovi, který studovati nemasil, placeno
skoro dvakráte tolik, 00 staudovavému lékaři
2e obtížnější práci. Lákaři měli totiž za léčení
jedaoho při du onemocadní 98 h, ale kontrola
nezpůsobilých sřízenců pokladny stála při
jednom -případě 1 K 42 b. Lékaři dle výroční

rávy pokladny za rok 1909 mosili léčiti 3667

případů onemocnění se 3220 K. V městě Kraapech byly pro lékaře poměry ještě daleko
horší, poněvadě zde měl jeden lékař 40 h a
drahý 67 h za Jéčení trvající aš do konce
jedné nemoci, třeba do dvaceti neděl. Tak zní
přesný rozpočet, sestavený na základě pokladní
správy za rok 1909, vydaný od soudrubů sa
mých. Když lékaři žádali, aby byla uzavřena
8 nimi řádná smloove služební i platební, po
kladoa je odmítla. Nabídla pouzecelkový pří

Jetek pro všechny 400 K. Tadížpo takovém
Jednání všichni lékaři dali výpověď ke dol 1.
srpna, ač mohli začíti se stévkou ibned, po
něvadě neměli žádné závazné smlonvy. A jak
na to odpověděla sociálně reformní radá or
ganisace? Uveřejnile inserty, jimiž hledá stác
kokase mezi členy lékařské organisace, která
se stávkujících ujala. Ústřední jednotačeských
lékařů pak rovněž varovala v listech před při

Hmápím míst u velvarské pokladny. „Právodu“, které mělo rudým zaměstnavatelům dů
kladně promluviti do duše, přidalo ce na jejich
stranu, neuveřejnivši zaslaný varovný rt
lékařské jednoty.

Případ tento jest tím pamětihodnější, že
nám ukazoje, jak si vede vůči ubohým intel
ligentům vedení rudé strany vůbec, Tuse ne
jedná o chybu některé skupiny; ta vidíme
v pravém světle pohyb celého stroje organi
eačního; zde lze pozorovati, jak u 80c. demo
kratů příkře se rozchází theorie 8 prakaí.

Tedy 1. soc. demokraté chvastají se, jaký

Kedpoké mají před vědou, pokrokem, ale muže,kteří musili atudovati 18—15 let, odbývají
horší almužnou než osmnáctiletého rudého bě

snad chtějí posíliti choť ke studování
3. Soc. demokraté, kteří vřískavým hrd

lem zoela ochotně rozdávají z cizího, ze svého
uštědřují tučné platy pouze agitátorům; za
městnané lidi odbývají žebráckou mzdou.

3. Sami lékaři velikým počtem horlivě
tleskali s0c. dem. nápadům. Nyní klidí prapo
divnou odměnu.

4. Soudružský dělník, který aj vydělá pět
koran denně, rámosí protí zaměstnavatelům a
šlechtě jako proti vydřiduchům. Jen af nyní

takový k sastance utiskovanýchřekne,kde který šlechtic nebo fabrikant odbývá Jé
kaře tak mizernou mzdou.

5. Siru a oheň svolávajísoudruzi na stáv=
kokaze. Leč sami nyní stáévkokaze hledají.

6. Lékaři velvarského okresu slouší
kladně 12 až 31 let; do krajnosti byli trpěliví
a proto tím více ei proti nim soc. demokraté
troufali, ač posorovali všeobecné zdražení Zi
votních potřeb a jakkoli věděli, co vyžaduje
representace intelligenta, který nemůže chodit
bos a v rostrhaném kabátě,

7. Z uvedeného jest viděti, pročsoc. de
mokraté již nyní se těší na teplá úřednická
místečka pro případstarobního a invalidního
pojištění. Z toho chtějí míti největší prospěch
800. dem. agitátoři.

Až zase budou soc. demokraté provolávati
slávu pokroku a humanitě, nechť se jim při
pomene, kolik dělníků mací ročně stonat, aby
se měli zdraví radí kontroloři dobře.

Politický přehled.
Po odročení říšské rady. Odročením říšeké

rady pomohla si vláda, která už nověděla kudy
kam; tak obstrukce prokásala vládě neocenitelné
služby. Vláda se tím aspoň do podzima sacbová
a pak zase nějak bude. — Předseda ministerský
vyslovil se k zástupcům německých stran, že ne
pomýšlí na změnu dosavadní soustavy a že klade
důraz na setrvání ců ch liberálních
stran vpracovní většině. Tím bar. Bienerth jasné
ukásal,že je v zajetí77lidí, kteří unímtočí,
Jakchtějí.Teďse jedná vláděa německýmstra

nám o Poláky, aby je zase připontali vřádní kovětšině. Bar. Bienerth ve sr poradě Polá
kům sliboval, de za sněmovní dá vyko
nati všecky přípravy k revisi zákona vodocestného,
a snažil se přemlouváním Poláky udržet na své
straně. Obstrukoe slovinská připoutala italské po
olancepevněk vládnívětšiněa vládazačínáproto
Vlachům splácet dluh za pomoc. Ministerstvo

dm vbají doe totiž městskévlašskégymnav Paljido státní správy.
Pos. dar. Cinari o politickésituací. Na

schůzi voličů v Rymařově prohlásil, še českoně
mmeckáotáske musí býti jednou upravena. Neboť
dokud trvá národnostní boj v „ jest ne
mošna v pariamentě každápolitika ve velkých
rysech. Úspěšný vývin parlamontárních poměrů

otnonopřívod teprve vyrovnáním mesi Čechya

. "Ne bh "ve Vídul otřásá
2 v sákladech měst. rada Hraba svými

odhal 0 ůných dnešních veličínáchz
ab podl An Obhájceoovk Ha ú i k naena „, Axmasa,obhájce pověstného Koliskova

tičeského návrhu zákona, který obviněn posl.
bou z nějakých nepřístojností, musel se vzdát

členství ve straně. V obecním zastupitelstvu ví

dežském pří návrh posl. dra Gessmana,aby
svolena byla 15člermá výšedující komisse, jež byvyšetřila, pokud útoky Hrabovyna Axmana jeou
věcné, Bouře způsobena v obecní radě vídeňské

při Jednání o výloháchHr a pohřbemLuegrovým, které obsášejí 60.625E, Bouři spůsobili

.Posl.

Boc. dom. členové městské rady, a m býti
se schůze vyloučení.

Volba sem. poslance na Moravěpo zemřelém
agrár. posl. Mňakovi dolehla zá až
do Čech. O masdát ucházelse katol. kněz, kaplan
Fr. Horák. Proti tomuto kandidátu strany kato
licko-národaí vyrakoval kde kdo: pokrokáři, l
dovci, agrárníci, soc. demokrati, nár. soelalisté,

1 ikáb pražskýsám vzal
velení do rukou, pohrozeno strátou subrencí atd.,
ale vše marno. Tu právě se ukázala moc organi
sací místních. Zvolen kaplan F. Horák 1310
z 2502odevzdaných;agrární kandidát dostal 1189
hlasů. V poražené straně agrární lím suřivější
vstek, ale zároveň takó pokleslost,

Ochůse sem. klubu ústavověr. velkostatku komalase vpomdělívPraze.Jednaloseonárodně
politických předlohách vládních, o kterých mají
obé sněmovní velkostatkářaké okuniny vydati apo
lečný projev.

Sooonský ojasd sahájen 7. t. m. v bulbarské Sofii. Učastuíkůbylo ze všech Slovanů hoj
nost, vyjímaje Poláky, kteří boneobeslali. Z Čechů
hlavní slovona, sjesda měl dr. Kramář,který,
nedovede Slovany rakouské ojednotiti proti vládě,
volá na slovanském ajezdu po ajedaocení všech
Slovanů vůbec. Sjezd, na kterém přijaty různéná
vrhy na otužení vzájemnosti slova skoačen
10. července. Na sjezd vypraven s Čechzvláštní

Obchodní smlouva a Černou Horou pokládá
se sa hotovouudálost. DobokyKotorské budedevo
leno z Černé Hory dovátet živýi mrtvý dobytek,

Busko-japonskádohodadae4.t.m.vPe
trohradě potvrzena. Doprava železniční v Mand

uszadžovat,
aby seobchod národů rozvíjel. V Mandšursku bude
zachován status guo.

Zprávyorgan. a spolkové.
Bakovina. Odbočka bospodářskéhoSdrau

působení Jednoty černilovské uspořádaly a nás
dne 10. t. m. slavnostní akademii, která byla
e velikým úepěchem provedena. Všichni P. T.
účinkující shostili se velmí čestně svých úloh, tak
Ze naše obec bude hodně dlouho na tak pěknou

a ušlechtiloa ábavu vzpomínati. PanKarosa hospo vyčerpání bohatéhoprogramu poděkoval sr
obětavéma dp. J. Sahulovi, kaplanům černilovským,
p. řediteli Vanickému, pí. Hojné, pí. Menciové,
p. Hojnému z Černilova, jakož i celému pěvecké
mu a hudebnímu sboru, že s ochotou mezi nás

j. Věichni odcházeli = přeplněného sálu (ač
ylo deštivé počasí) a nadšením. Večerní věneček

Sa nenuoené nálady měltaké pěkný průběb. Diky
všem,kteříposkytlivozya témz kteří
k milé zábavě svojí horlivostí přispěli. — Jedno

agrácálknous býti nedobrým člověkam protonemusí a ým -proto,
de se blásí k straně jiné a chtějíce dáti důkaz
své dobré vůle, rozeslali jsme pozvání i agrární
kům. Všichni je přijali, mnozí i upřímně
vali. Také někteří se produkce sáčastnili, ee
navzájem na jevo, še i jim se umělecképrodukce
zamlouvá. Zkrátka osvěděiliupříležitosti produkce

dobrý společenský takt. Leč — dva přece chtělidokázatíkulturu origivelní e protopřibili pozvání
na záchod. Tacíprapodivaípokrokářive svéráši

petaili, dava ee biyěpon] dělajínístraně. teprve, egrárníci ton
„kompliment“ ušlechtilé snase hlazitě odsoudili,
emad uznají, žo takové výstřelky do rámce kaltur
níbo prograren nespadají,

náchodského a ými opolky. se u a
okolními 1 v neděli

„července 1910 krajský sjesd katolického lidu
v Červeném Kostelci. Pořadslavnosti: Dopoledne:
. O b, bod. ramaí badíček. 2. Vítáaí účastaíků

náměstí. 4 O91/,
“ a vod

důvěrníků a delegátů v
Pakalky (Katol Jednota). 2. O 11, hod.

náměstí. 5. O 2. hod. araz podŽdárem“a průvod«kodbouměstemdosabřed
pFr.Netvalas p.Fr.Pitřiace,kdebudekoncert

"městykéhudbyos. říz. p. V. Hanuše, zýelalka
Vatupnédobaaosrte:u pokladny40bal.,v před

rodí 30 bal. Mezi koncertem sabájení sjezdu:Proa ví: 1. „Očlanosti křest.-s0c. poslanců vříší
radě“, vedp. Dr. B. Horský, Hšský
„0 poměru českého člověka k Římu*,
Fr. Šule, professor s Hradce Králová. 3. „O
stanské rodině“, alov.p. Václav Špaček, řid. ušitel
a spisovatelz Břez.Hor. — se 0vstu
ponky u svých důvěraíků u poředatelů! Vetu

3 do koncertu jeou tároveň legitimací ku
sjezdu. Přičište se o účastenství co největší!
Dívky a jinoši, komu možno, račte použiti národ=
ních krojů!S bratrským posdravem pořadatelstvo.
Posa. Drobný předprodejvstopenek a ochoty pře
vsal p. Al. Li kupec v Čerr. Kostelci. V den
ejesda bude ojesdová kancelář v hostinci p. Fr.
Zahálky, av. Jakub. al., kde budou te prodávati
vstupenky | odzmaky a vyřizovati njezdové sále
Zitosti.Večer o půl 9. hod. věneček vhostioci
„p. Fr. Zahálky v Čorv.Kostelci.

Choceň. K velozdařilémuajesdu mládože
„dodáváme, še měl též velikou zásluhu Ant.
Mikan s Brandýsa m. Orl. Ráno v 10 hodinměl
úchvatnou promlavu, načež sloužil za přítomnosti
mládože slavnou měj svatou. Odpoledne fečail p

ulě. Kosařovéna tbems: sim a národ náš“ Pádnými doklady vyvrátil pomlary o nep ví
Říma vůči našemu lidu. Obéětavý řečník měl za

sloužený Sopěoh. Sjezd mládeže vykomal veliké-díjo, má účinek trralý. Díky všem, kdož ne oň
sasoužili.

Libětát. Na spolkový dům zdejší katolické
Jednoty laskavě přispěli: P. Václ. Janoušek, rolaík
s Kumdratie 1 K, důstp. Josef Pospíšil, fará+
v Lužci u Ohlamce a/C. 2 K, al. spolek žen a

dívek z Roztok 2 K 40b, k Emanuel Fejfar,obchodník z Libštáta 50 K, důsto.Fr. Janoušek,
farář vo Vápně 10 K, sl. Anna Fejfarová, sou
kromníce z Libětátu50 K, p. Leopold Říha, rolník
s Košťálova 10 K, pí Frant. Zajícová, choť rol
nika s Libštátu 5 K, al. Frant. Fejfarová, majitelka
obchodu střižním zbožím v Liberci 200 K. Sle
chetným dárcám zaplať dobrý Bůh:ProrabyuPotštýna.Vnoděli3.čer
Z DO ena

na o na hospodářakém(promlavil dp. J. Novotsý, haslaa s Kostelcea
O.Pořečia debatězaloženaodbočkahospodář
ského sdružení a svolemvýbor. Dást.pásu No

votnému, během roku vykonal 72 schůze,
založil34 odbočkyh osdrulení,16
organisací mládeže, 7 ŘRaiffoisenek, 6 dobytčích

išťoven, 2 mláticí dražatva, přečetné objednávky
co nejlevněji- zařídil, divadla, večírky. cričil, se

srdce voláme: „Zaplat Vám to Páa Bůh .Sjezd Mariauských Dražín u Ceck,
Moravya Slezskay Praze dne 14 a
15. urpma t. r. Přípravy ku ujesda jsou u
končeny. V dnech bude rozeslán
drobaý pořad. Jest obsáhlý. Mimo cirkovní s lav
nostiuav.IgnácebudevKlementinuslavnostní

(ehromášdění, aa němž prosloveny budou tři řeči.
Dále dne 14. divadlo „Život P. Marie v obra
sích“, provázený deklamacemi. Provedou dámy z
Marianské Dražiny Píseckéa Budějovické.V Písku
a Budějovicích tyto obrazy velmi se líbily. Dále
Je dno 16. akademie. Obsahuje sbory damské a
smíšené písně, a skladby klavírní. Sbory řídízaa
menitý náš Dobroslav Orel. Část slovetná obsa
huje ický úvod k akademii (a kolébky Mar.
družin) a sárěr — dramatický obraz ze slavného
hájení Preby proti Šrédům r. 1646, v němž Ma
riánská drušisa akademiků (P. Plachý), měšťanů
(primator Turek), sladovaíků, vinařů a j. měla
zvláštní čostné účastenství. Při všech slavmostech
úělnkují až na ačkolik vzácných a milých hostů

samé a S MLA0 je Rataráno. Badoníúčastníků, Již se „ je u
spokojeni. Vstapeaka (sa celý ojezd) jedna až
pět koraa.

Zprávy:místní a z kraje.
Bvěcení ma kměšství konalo se dac

10. t. m. v kathedrálním okrámu Sv. Ducha. Ob
řady sapočaly o 7. hodině raaní. Od Jeho Exec.
nejdp. biskupadra Josefa Doubravy byli vysvěcení
tito vlbpp. jáhnové: Aster Josef s Posadova, Be
noš Stao. s Brně, Deji Otakar se Smidar, Drábek
Fr. s Nov. Bydšova, Jaroš Emil z Uhřic, Jelínek
Fr. ze Kotík Alois se Studence, Lang

hammer Fr. « vlc,Lak Fr. zTřešti, Málek
Jos. z Přepych, Plocek Jos. s Chlísky, Pokorný
Tomáš « Vídaě, Popp Richard s Úberdůrfelu,
Pracha Karel z Kotoaně, Bigl Alois s Dobrušky,

broale, Typlt Radolf = Hradce Králové, Vejstrk
Fx. s Viasens Jess s Mittel-Lichwe, Vo
močil Jos. z Dobrkova; dále dra vipp. praemon
stráti Vaněk Václav Bagt., Toman ZezoJaa. —
Počitají-lise ktomudratheologorés mašídie
odse, kteří byli vysvěcení v Římě, vutonpí na ví
niciPáněvnaší dlevósi25kněžíneomystů,čím
dosti citelný modostatek kačžstva značně
brašen. Bůh žehnej prácí nových duchovních|

Bohbůze městské rady dne 11 července.
Vzato bylo ma vědomíoznámení c. k. okresního

|



-- Bojtaenetví- o povolení: k ven- a používání
elektrického motoru p. B.Khomeri v domědp.

"87 a o povolení ka zřízení a používání elektro
technické dílny p. Jos. Ješkovi vdomě čp. 76. —
Paa Dr. tech F. Jiráskovi uděleno bylo povolení
ku skládání štěrku v ulici Rokycanově e podmín
kou, že do 80, 1910 bude odstraněn aško

-da spůsobena tádnánebude. — Leaním úřadem
v Novém Hradci Králové podaná zpráva o stavu
mnišky v obecních lesích vzata na vědomí. —

"Oznámení c. k. okresního bejtmanství, fe dne 20.
"Července £. r. konatí se bude komisse ve příčině
oprav ve starých kasárnách. v dělostřeleckých
kolnách u Pouchora a ohledně stavby moró ná
hradaí badovy -sa kolou d eu -u Adal
bertina, odstoupena byla technické kanceláři k vy

I komisse. — Panu Ed. Řesáčoví, obchodní
uděleno bylo povolení k stavebním opravám

T domě čp.1889. — Přijata offerte p. Fejgla na
nátěr podlah přo městské dívčí lyceum v domě
čp. 190. —

Fresram pro mimořádnouschůsiměstsk unetupitoletva v Hradel Kr.,
-ješ konatl se bude v sobota, doe 16. července t.

r. o 3. bodině odpolední v zasedací síni mést
ského zastupitelstva. K návrhu ezpositury c. k.
Hiditelství pro stavbu vodních cost vyžádá te schvá
lení nákladu 10.029 K 21 h ma provedení třetíbo
mostového oblouku nového labského jezu pro od
pad turbinový. — Sohrálení paroelace a parcelaš
mích podmínek bloků číslo XIV., XV. a lit. „P.“

ae ůdé se avalení k vnitřní úpravě Klicperovaého divadla a krytí příslušného nákladu do
K 36.000-—. Rozhodne se o žádostech za udělení
práva domorského. — Dí se vyjádřenío žádo
stech: e) BohumilaTurka, faktora tiskárny v Par
Gubicích, za koncesei kmihtiskařskou + Hradci
Králové; b) Ant. Devátého, bostinského v Blsku
a majitele doma čp. 229 v Hradci Králové, sa
koncessí bostisskou pro tento dům; c) Josefy
Nettlové zde, za povolení k přeložení výčepu
libovia z domu čp. 140 do sadní časti domu čp.
180 (pí. C. Jelínkové) po dobu přestavby domu
čp. 140; d) Josefa Zábala, cakráře v domě čp. 86,
sa povolení k prodeji v drobném jemných lihovia,
víza, kávy a čaje rovozované jím živností

gakráhiké;) M rodejí jemmýchIonssa povoleník drobnéma prodejijemnýchlihorin
při živnosti cukrářské v domě čp. 220, manšelem
Přovozorané.

Sjezd abiturientů s r. 1895. Přátel
ství mesi lidmi a vzájecná adílnost byly téměř

poehenány falešoými názory © moderním pokroko.ušenství k sěkteré politickéstraně anob vlastaí

brovžl Baživotní úkoly dovedlyrosdvojiti i ty lidi,
ta nedůvěramezi lidmi a proto ta mechuf mo
deraího člověka ku vořejnémn a společenskéma
styku. Všeobecný tento rozlučovací proud časový
posachvátil však .abíturicaty králováhradeckého
gymnasiaz r. 1886,kteří před35 letyvydalise
za čtěstím do života. Neutachající přátelství ze
stadijních let vedlo bývalé abitarienty z r. 1885
k tomu, še každé pětiletí konali přátelské echůsky,
s nichž letošní jnbilejní po 2bletí byla zvláště
okázalou. Z OGžbývalých oktavánů sešli se do

„Hradce Králové 23 a $1 poslal omlavné a po
sdravaé projevy. Zajímavé bylo ohledání s mno
bými kollegy, kteří se po celou ta doba neviděli
a téměř se jiš neznali, protože atříbrné jnbileum
smatarity jevilo se již stříbrem ve vlasech. Sjesd
konal se vsále Adalbertina,kdež strávili jabilanti
sa svuků vojenské hudby několik hodin v živé a
srdečné náladě... Schůzi 1 návštěvou p. vládní

-rada Ruth jako zástapce bývalýchprofessorů, jimě

vděčnou"pomínko věsoval ve 'svém přípitku p.Dr. Beyl. slavnosti zvýšily evou rostomilostí

pié manželkykollegůDra Kittlaa officiálaDrubý den sjezdu komala se v gymna
sijním kostele P. Marie bohoslužba za sesaulé

a spolušáky, mačež následovala pro
města a sojména starého. gymnasia, kdeš

lídnou ochotou bývalé žáky přijali p. reda Rath
i obědě nastal

sase v Adalbertinu,
protože zde malezli akutečně nejvbodnější míst
mostpro schůsku avzorné obelonšení.Sjesdu 80
súčastaili p. t.pp. Blažek, Dr. Kittl, Ň
Dr. Beyl, Dr. Svoboda, Dr. Andres, Dr. Dobeš,

De.Bajthurok.Dr.Stýblo. Dr, Šrás, Vanělak
-Doležal, Bahník, Hadec, Elišák,Koutník a Ka

rásek. Na ahlodanou!

v případě potřeby odborné porady v od
chodním nebo dopraraím obracelono na

(ObchodníA Eeémyalováústřednačeských interesnontů
" weHradci Král )

Jována a osobně iaterrenováno. S „učamněargováno
memorandum gremis, které avého času společně
te spolkem majitelů domů bylo podáno městskému
mastopiteletva. ©Toto jednohlasné memoraadam
ochválilo a městaké radě přikázáno, aby o to pe
čovale, by pošta a c. k. úřady byly sechovány ve
středu starého města, od čehož je závislá celá
fada nejpoplatnějších existencí. Městská rada byla
též požádána o zakročení, aby ve zdejší nádražní

bylo při rapidně stoupající frekvenci o častější
hygienické čistění Ústředna a pp. poslanci prof
Dr. Drtina a Maštálka požádání o energické za
kročení stran opětného a zúmyslného oddalování

chovice-Týniště n /O.-Kostelec n/O. Poukázáno při
tom na kraje německé, jak komora liberecká sí
dovedla své německé příslušníky telefonicky sp3u
tati a jak bospodářsky vyspělý kraj královéhra
decký jest v tomto směru odetrkován a sanedbá
ván. Panvrchní poštovní eprávce Rosa požádán,
aby energicky žádal o rozmnošení personálu, jež
Bavrieno bylo a kteró sám vydatně podporoval a
aby nebyli listomoi a ostatní personál prací pře
tětování, což po prázdninách jisté nastane. Ústředna
pošádána o aukročení stran stížností na špatnou
dopravu zboží po dráze, velmi časté ztráty, po
Škozenía neoprávačné vybírácí skladnébo (penále).
Dále na nedostatky sdejšího nádražního skladiště,
primitivních úfadoven a místností pro strany zboží
přijímající neb podávající. Celá desetiletí nevě
Bovala správa dráhy ma rozřešení a úprava skle
diště a místoostí manipoláčních ani baléřea tudíš
doufáme, že naše oprávněné a dlouho tlumené
slesky naleznou ohlasu v krazích nejširších.

89000neupotřeboných slošních listů
pošt. spořitelny opět odealalo obchodní gremium
v Hradci Král. opolku Mensa Akademika v Praze.
Za necelé dva roky sebralo se 13000 kosů v ceně
260 K. Uvádíme tyto číslice proto, aby tím větší
péčí každý neupotřebený uložní lístek dán byl
stranou a Jask. Čas od času nám odevzdán, čímě
síská se slušná suma bez jakékoliv obětí pro hu
maení účel ten.

Určení míst vhodných ke koupání.
C. k, okres. bejtmanství v ci Králové vy
dalo tato vyhlášku: V minulých dnech opakovaly
se opětně neblahé případy, že osoby, koupající 80
ma místech k tomu nevykázaných, zaplstily avou
odvaha životem. Zdejší úřad přesvědčil se pří
pátrání po příčinách těchto amatných sjovů, že
nelze vždy přičlsti vina pouze lehkomyslnosti oněch
osob, nýbrá i té okolnosti, že většina obcí, nevy
Borujíc zákonnému příkazu vykázání vhodných
míst ke koupání, ponechává obecenstvu zcela ua
vůli vyhledávatiké koupání místa odlehlá a do
konce jiš předem co nebezpečná známá | Aby so

badoucné podobným neštěstím co možeo čelilo s
obcím zdejšího okresů výtka zanedbání povinnosti
Činěnabýti nemohla,vybízejíse všichni páni sta
rostové důtklivé, abybe „ dle předpisu
Gabernialního nařízení ze dne 29. července 1769,
vhodné místo ke koupání v obvodu obce — pokud
ovšem tak možao — nalezli, je 00 takové řádoou
a trranlivou tabulkou a vhodným nápisem, vněmě
též uvedeno budiž, že jen oso y přiměřeným odě
vem opatřené konpati se mohou, označili a dále
I ona nebezpečná místa, která pro víry, dolíky,
pradký proud vody nebo s jiných důvodů ke kou
koupání se nehodí, rovněž příslušnou výstrašnon
tabulkou označiti nechali a hlavaě ve dnech, kdy
velká borka ko koupání lákají, častým s nepřed

ví dozorem o zachování zákazu dbali. —
Koupání na místech zapověsených jest dle $338.
trest. zákona stíbáno vězením; budíš tody v pádu
potřeby příslušné oznámení u c. k. okres. soudu
učiněno. — C. k. čitnictru ne současně nařizuje,
aby při svých pochůzkách na zachovávání urode
ných předpisů dbalo. Vzhledem k toma, že se tu
jedná o divoty lidské, doufá zdejší úřad, že
všichni páni starostové mymí ové poviamosti bes

stíbáním zakročovati.

Dar ma kapli. Nejmesovaný dobrodinec
věnoval na stavbu kaple Baršovaké 200 koraa.
Štědréma dárci ardečné Zaplať BůhI

De Nov. Hradce Král. Podepsaný,pře
kvapen blehopřáním, jež mu p. t. křest, soc. po
lek v N. Hradoi Král. u příležitosti jeho 80. na
rosesin veřejné projevil, vzdává ol, spolku nejsr
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ploouzáslubudist. " Aonu. I44 vzorný pčejnos pozornost po celouce " po
dek zachován i cestou z Příbramě ah Svatoa

Hora za zpěva písní Mariaaských. — Procesí uví
tal slavaostoé dp. P. Klestil, C. SS R. e ami

stencí krásnou Bronlavou. k níž připojil se i vdp.b vikář J. F. Seldi,připomenal účel pouti a vy
zval i k modlitbě sa J Exc. odp. biskupa našeho,
0ož ve sjevaou láskou hlasitě přislíbeno, načež

dinách raanlch s přistoupili pat ke stolu Páně.
Slavnostní kázání v neděli předoltářem císařským
měl dp. farát Myoařík za neobyčejného účusten
ství zbožných posluchačů. Promloaval o slovech
„Provolání“ k tóto poati: „Osvědčíme opět v těchto
tak rozrušených dobách zjevné víra otců svých a
vyprosíme sl pro aebe prostředalctvím Matičky
nebeské a svatých patronů českých požehnání B
žího.“ Byla to mocná a působivá řeč. Poutníci ji
tak brzy nezapomenou, ba anad nikdy; budou se
modliti a pracovati, Či — jek moderní výrat
praví — organisovati rokovně a taktéž i vylrvaji.
Pás Báb odp'ať milovanémutečníku zaslova jeho.
O 5. bod. odpol. ahromášdili jsme se u stříbrného
oltáře, ještě jednou vložil na pamět a srdce vdp.
b. vikář dobrí předsevzetí a vybízel ka práci a
vytrrání. Odpověď J. Excellence na zaslaný od
poutníků telegram oddanosti a lásky naplaila pří
tomné pravým nadšením Obdrževše pa uméleckám
obrázka P. T. vsdp. dra Aat Podlahy, metrop.
kanovníka std., za jehož přelaskavou ochota buď
tež vysloreny vřelé díky, loučili se poutníci se
Svatou Horoa. opět slavnostač. V pondělí ráno o
7. hodině ubiral se průvod pečlivě vořaděnýSmí
chovem ku Král. Hradčanům a nesepomenou snad
poutníci nikdy, jakým překvapujícím dojmem aa
ně působil hlavol svonů volechrámu i se Sigmu n
dem, a dojem tea-dostonpil výše, takže i mužové
k slzám radosti pobouti byli, kiyž nám vycházel
vstříc ve slavnostních pontihkáliích sassisten cí
P. T. vadp. dr. K. Schuster, kanovník v. v. me
tropolitní k:pitoly nav. Víta a dlouhou řečí lásky
plné s kazatelay promlouval, Následovaly mie ov.,
Jež všichai kněží poutníci najedaou obětovali: do
jemné bylo, když u hlavaího oltáře po přijímání
kněse na 600 poutníků přistoupilo ke stolu Páně.
— Po mši sw. uctili poutafci v patrnóm dojmatí

neporušený jazyk av. Jana N., načež u vzácnéochotě provádél P. T. vsdp. kan. dr. Schastr du
chovenstvo po novostavbě a vdp. K. Šabovský byl
obětavým ciceronam ve velesvatyni a o věe p2
třebné v lásce a nelíčené péči měl vdp. farář av.
Vítský Kl. Kuffoer, jeaž nešetřil námahy ani u
přípravách ku ponti naší. — Z velechrámu ubí
ralí jsme se do kostela kolieg. u Věech Svatých,
abychom uctili av. Prokopa v don jeho svátku a
odtud za svoku Sigmunda i ostatních zvonů houl
ee průvod k bl. Elekté a do Lorety za spěva. —
O */42. hod. putorali jsme ua Strahor, kde u
skvěle osvětleného chrámu opatekého uvítal nás
vdp. děkan P. An. Ruoza s assistencí a udělil
všem požehnání N. 3. ©. Na rozloučenou pro
mluvil s kasatelny opět dp. farář Mynařík a slovy
pohnatlívými utvrdil dobrá předsevsetí. Po díků
vzdání nejd. král. kanonii strahovskénastoup ema
costa po skupinách Prahou k sov.-záp. nádr aží,
mesi níž vysvětlovány poutníkům hlavní pa mát
nosti pražské. Vykonána“poutí tou jakási missie
a doufáme v Boba, že přinese oroce. Diky Bohu,
še nás sílil. Vroncně děkujeme všem, kdož o pouť
sásluby si sjednali. Pán Bůh odplaťt všem! Neza
pomenome na tak požehnanou pouti Dá-li Pán
Bůh, „Na ahledenou|“

Za 1 Josefem Hinlateu. Upřímnost,toz
sóvaná za živa, kvete upřímností i po smrti —
tak rozhlašoval 4. července v Pěčíně vánek ná
lady obecenstva, súčastačného pohřbu + vdp. Jos.
Hulaty, seniora diecése, osob. děkana, čest. mě
štana města Chocně, všestarského faráře v. +.
Ačkoliv bylo počasí deštivé, jiš v Žamberku, sídle
sesoulého, doprovázelo přehojné obyvatelstvo všech
vrstev i úřednických a učitelských o půl 8. hod.
ranní tělesné pozůstatky + jubilanta z domu smutku
do chrámu Páně av. Václava. Průvod vedl vdp.
děkan Poláček za assistence 8 koěží. Po reguiem
byla rakev vesena do Pěčína sice chudého,který
však jako Kafarnaum své dřívější Z2leté působ
ností vyvolíl si svěčnělý za sídlo odpočioku ku
dai poslednímu. Pěčinští také vyšli vstříc svému
bývalému milenému správci docbornímu až na hra
nice své obce, staří i mladí, pp. učitelé se škol
ními dítkámi, el. obecní zastupitelstvo. Když po
hřební vůz provázený příbuzenstvem a ctiteli

nláčnýmh, stanul, satřpytila se v přemaobém okuslza. Nynípřevzal průvod vdp. vikář Hlavsas fa
ráři dpp. Kubkem, Havlou, Kračmářem, Kubešem,
kaplany dpp. Kočím a Bičištěm. Obloha se roz
jsenila, vonným vzduchem horské romantické kra
Jiny ozvaly se umělé zpěvy sboru, řízeného vzor
ným řiditelem chora p. Slavíkem, načež imposantal
průvod, jeji zahájila školní mládež, stoupal za
zvaku osvědčené kapely domácí i slatinské vzhůru
k útulnému kostelíku, ověnčenému tichým hřbi
tovem. — Mnohý duchorní obává se jíti na od
počinek v domnění, že pak bude odatrkován a i
pohřeb de bude míti jednou a přídechem chladné
účastí; .sde však jsme viděli sazářiti na chvíli
nejen slunce, nýbrž ibratrskou láska dachovaích
ka svému spolubratra, též i všech bývalých ore
ček jeho sdejších i věestarských, ktoří poslednější
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Fur
v Boha sa brosných bouří ne

přátelských, na lodičce naděje v lepší jednoa bu
doucnost, a na loďce lásky ke Tvůrci vesmíra,
k vám a ku avé milé vlasti, šťastně doplul do ký

ženého přístavu blaženosti věčné. Om nadšeně

sílil zájmy národa svého,„Jm osobním přítelem:Riegrovým, Palackého, Vrehliokáho, Šembery, dr.

dvor. rady Alberta a b nejpřednějších vlastenců,a kterými se stýkal buď v matičce Praze, aneb
je radostně vítával ve svém půvabném Tuscala

ččínském, u prostřed bohaté květeny zamilova
ných vzácných jiřin, kde mrštné rybky v účelných
nádrškách obveselovaly oko pozorovatele. Veškeří
vůkolní duchovní byli jeho milášky nazývajíce jej
„Svým tatikom“. Mezi věnci rakev kryjícími mile
Působil věnec s větví lesních stromů, zdobící část
u nohou — dar p. lesního Micky z Přímu, osob.
přítele + p. faráře Hulaty; byl totiž zvěčnělý mi
lovníkem přírody, kde v trudných chvílích nacházel
občerstvení. Předojemně se nás dotklo, když jsme
spatřili členy obecního zastupitelstva s p. starostou
nést « kostela rakov s býv, Jich farářem ke hrobu,
Nebožtik, kdyby byl mohl mluviti, řekl by: Jak
jsem si Vás, drasí sousedé, vychoval, takovými
jste: upřímnými s vděčnými ke mně i po emrti!
Srdečné „zaplať Bůh všem jmenovaným“ za ze
snulého pronesl nynější místní p. farář abiskup.
notář Havla. Sluší poznamenati, če + p. farář Ho
lata byl přítelem dobrého rozmara a řísnéhovtipu
do posledního okamšiku a tak dosáhl požehnaného
stáří 86 roků. „Radujte se v Pánu“| Srým spo
lečenskýmtaktem spojoval všecky dobré lidi v jednu

v a“ animapis! Na blašonoushledanouv

Čáslav. (Veřejná čítárna.) Jaký byto byl býval rámua, kdyby se byl někdo opovášil
jen poněkud střízlivě zmíniti o veřejné čítárně. A
dnes sájem pro ni pozvolna chladne, tak že ne
sdvihnou-li návštěvu akademici, místnost seti bude
denní prázdnotou. I horlivost k vykládání časo
pisů mizí a maché listy i denní jsou ne kolik dní,
ale skoro týdnů staré. Na př. v poslední době
„Úeské slovo“. Nevíme ovšem, čí je to vina, ale
še to vážnost ku korporaci, která 80 o Čítárou
starati slíbila, nepovznose, jest jisto. — Vudě
levací sbor), o něměso jiš půl roku jednalo,
konečně se ustavil. Předsedou zvolen byl zástapce
ředitele c. k. gymn., p. prof. Al. Pokorný, za jed
natele městský tajemník p. Dr. R. Brabec. O čio
nosti jeho ovšem správ přinášeti neopomeneme,
neboť jest to jeden nejen z nejdůležitějších, alo
také vlivu a zodpovědnosti plných spolků. —
(Výlet do českého ráje) projektovanýmě
sty ležícími na severozápadní dráze, mezi nimi i
naším královským městem, ulrpěl značně nepřízni
tým počasím. Skoda,neboť myšlenka byla velmi
dobrá a bylo by záhodno, aby byla buď opako
vána, nebo po příkladě tomto uspořádány výlety
i do jiných krásných a zajímavých míst naší vla
sti. Snad by se při tom doofliti dalo těchže vý
hod jak při jízdě, tak při ubytování. — (Nový
závod.) Zrušený cukrovar firmy Schoellerovy,
který koupil závod Blass a Bondy, proměněn bude
co nejdříve na továrou na kokosové máslo a po
žívatiny. Komiasionelní jednání a adaptační práce
jsou v plném proudu. Roslaštěna tím jedna z váž
ných otázek i populace i poplatnosti města, která
nadělala nejen mnoho starostí, ale j mrautoští
v řadách občanatva a jeho zástupců.

Čáslavské. V 27. čísle „Pravdy“ rostuřili
8e zrovna pokrokoví dopisovatelé aa naše dopisy.
Nechávali si 14 dní času, abv mohli snésti kde
jakou pokrokovou usedlinu a vychratnonti ji, toč
se ví na první osobu, kterou dopadnon s těch
Dklerikálů“, a to byl prof. a katech. Kohont. Mi
láčkové, na vaše žvanění není potřebí péra pro
fessorakého, nato stačí každá trochu otevřenější
hlava. Nám ani „Čas“ ani Machar s celou svou
nadávkovou žásobárnou neimponuje, proto jen ci
tujte vesele dál, bude to aspoň příspěvek k no
vému zrcadlu pokrokového tisku. Aby bylo jasno,
kdo „štve“ a „slintá“, cítujeme z vašich výplodů
v tomto 27. čísle „Pravdy“: a) útvaní 1. proti
měi za český národ v arkýřové radniční kepli;
2. proti udělení enbvence na holešovický kostel;
8. proti borromejské encyklice (kterou, ručíme zu
to, jste ani neviděli); 4. proti klerikálním Rajf.
fcisenkám,o nichž lžete, že posud za lonaký rok
jejich Sraz účtů neaveřejnil, ač dárno již byly
odevzdány i Zemědělskýmlistům (agrárními) k u
veřejnění; 6. proti katolíkům vůbec, že provozo
vati chtějí Palackého heslo: Svůj k svému; — b)
sliatání 1. po památce V. Stulce; 2. po Bam
bergakém (I) katechetovi a jakéni jeho pisemní
zkoušce — a náboženství (I); 8. po missilob v Po
těhách. Víme ověbm, že to všocho same sapřete
nebo opentlíte, ČÍ snad na to novými nadávkami

to nás nezmate. Koma to bado chu
ukáže badoučnest.

áslavska. Panu pisateli rebriky
joos“z čáslavskéhotýdenaika „Pravdy“. Na

mne osobně v poslednímdue Prardy“
července1010 beze všech důkazů spů

m v alušné společnosti zavržitelným. Odpau
e Vám posmívání se méma po rodičích sdě

u a to, , poctirémn přijmení, jako jsemodpouštělkaždémunamzne| naulicipo
křikujíclmu kluku, Sádám však určitě: 1) abyste
udal, kdy a kdo jsem „selhal, pomlovil a utrhl
ma cti a při tom sa pokřižoval: Ve jména otos
Í ayna i ducha svatábo.“ — 2) abyste konatsto
vel určitá fakta, proktorá má na masepřilehnonti,
co nedávno napsal Machar o „Obnově.“ Připomí
nám však, abysto 6e nevykracoval s neschováral.
Spolu si vyprošují, abyste manočinil vyšetřajícím
orgánem pravdivosti Či nepravdivosti podezření
proti kočžstvu, zvlášté čáslavskéma a proti kl
rilkálním pohlavárům nadbozených. Vy jste útočil,
vy jste nařkli,vy máte dokasovati. A proto jen
nováhejte a bezky povězte, kdo, kdy a jak z kněží
svláštá Čáslavských kůpčil s náboženským citem;
kdo, kdy a jak se uchásel z klerikálaloh předáků
o přízeň šidů. Ven a adreasami, nechoete-li alouti

—obyčejsým ouyačema lhéřskýmnactiatrhačem. V Čáslavi, 11. Července 1910, Fr. Kohoat,
professor a katecheta.

ummmKupte si zá K 1-70 ople mmm
»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřisuje Disk. knihtiskárna v Hradci. Králové,

Z Y"
Dobřenice. Není pravdou,že předkrátkou

dobou byl jeden ze zaměstnaných lidí přejet pan
skými koňmi a usmrcen. Jest pravdou, že čeledín
jeden sám jeda « těškým povozem protí přísnému
zákasu na voj povožu usedl, v jísdé usnul a pod
kola spadl a tím vlastní neopatrností svou smrt
přejetím zavinil. Není pravdou, če dne 18. Června
dra lidé muvili v noci vybírati žumpu a jeden
a nich tam přišel o život, ale jest pravda, že při
vybírání tampy jeden z nich jménem Hypine od
dávna 'ordeční vadou stišený, méhle mrtvicí byv
raněn, skonal a do prázdné žumpy upadl. Není
pravda, že v úterý minulý týdem usmrcen byl
při překládání želozného zboží sdravý devatenácti
letý Josef Bráf ze Syrovátky, ale jest pravdou,
že tento dělník onemocněv na bojšavý zánět slo

pého střeva v láčení veřejné okresní nemocniceokonal. V úctě: Velkostatok Dobřenice.V. Beneš.
Ze Syrovátky. Není pravda, že dělník

Hyplus podlehnuvší v našem cukrovaru při vybí
rání záchodové žumpy srdeční vadě a nalezený
na dně jámy, témůř jiš prázdné co mrtvola, jest
již třetí ze své rodiny, který v továrně o širot
přišel, ale Jest pravdon,še « rodiny Hypiusovy,
která již pa řadů asi 50 let v cůkřorara zdejším
zaměstnána jest, již několik členů dílem oošlosti
věku, dílem následkem různých onemocnění při
rozenou smrtí zemřelo a jest pravdon, že žádný
člen této rodiny-v cukrovaru zdejším o život ne
přiše). V detě cukrovar Syrovátka Karel Wein
rich £ Oo.

Kučším příchozímdo Pardabic od
poručajeme hostineo „sa Kopečku“ na Zeleném
předměstí blíže měst. divadia. Týž hostinec jest
navštěvován bojňě duchovními, kteří se účastní
vikariátních konferencí. Hosté jsou 8 dobrou ob
slabou úplně spokojeni. (Viz inaert).

Bystre na Lauškronmskm Od 3.—10.
července konána tu byla av. missie od kněží za
řádu Nejav. Vykupitele anperlora P. Polepila a P,
Návrata s výsledkem nad očekávání příznivým.
Ačkoliv po celý týden nepřetržitě pršelo, spěchali
osadníci, někteří až hodinu cesty, ráno i večer
u velikém množetví do chrámu Páně, aby naslou
chali nadšeným slovům obětavých pp. missionářů.
O slavnostech misaljních ve Čtvrtek a v sobotu
večer byl prostranný chrám Páně naploěo do po
aledního mfstečka. Štěstí, že pršelo a že = okol
ních osad jen málo moblo jich přijít: chrám Páně
byl by býval nestačil. Sluvdost svěcení av. kříže
byla velkolepou katolickou manifestací. Na 70 do
spělých mládenců, přes 100 družiček kráčelo sa
střelby a hudby v průvodu, který čítal -na 2000
účastaíků, poněvadě i. s okolních onad, zvláště
s Čermuě a z Jablonného. přemvosí se ku slav
nosti dostavili. Sv. svátosti přijalo 1140 osob, ač
osada čítá pouse 1400 duší. Obětavost dpp. mis
sionářů byla veliká; ještě v pondělí před odjezdem
procházeli osadu a zaopatřovali nemocné. 8 plá
čem vyprevázel je lid a hlasité volal: Zaplať Pán
Bdh! Na ahlodsnoupři -obnavěl

Hořice. Tentokráte odbyla se oslava Ha
sova klidné bez obligátního „banba.“ Řídili ji 2
pokrokářátí sloupové, učitel, synovec faráře a od
cirkve odpadlý tajemník, Poněvadé 6 dr. Bsxou,
jená mlavil vědecky a věcně a netloukl do kato
lické církve, byla vloni u mnohých nespokojenost,
povolán letos jakýsi advokátní koacipient = Road
Dice, jení prý napravil, oo dr. Baxa „pokasil.“
Napomísal, aby si náš lid vzal příklad z kleri
kálů a z katol. kněží, a takó tak čile o:ganieo
val; Jak by mobli kuší národa prospěti, kdyby
své horlivostí vyušitkovali pro dobro pokru —

pani “ prů JakoHosa kněšíNěmel kids,várodsí jen poškosjí — 6,
socialisté a všecky ty strasy V národě se navsá

le)
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KZání panubol na
volaomyšlenkáří odevšad "aorrkěvnat to p. kos
cipient nepověděl, protole je ještě mladý a celýtennekalýprocesv národěnašemnemohlsledo
vatl. Na kozec byly uvětelné obrazy ma radnici
ze tivota Husova — horšího se zde nic nestalo.
V průvoduvedle besaárodních socialistů národaí

borol a také hasiči — fivak trochu mladého

lida, jejž vyvolal ven páky večer a podívaná.N45 úsudek o slavnostech Husovýchje ostatné
týš a potvrsuje se víc s více. Nikdo jiný nevy

volal tyto Hhptečné manifestace, net vídeňské vládysamy, 8 nimiž o tea kus svých národaích práv již
tak dlouho zápasíme. Kdyby se nám dostalo, co
nám patří a 00 nám jednou připadnouti musí, od
padly by tyto jako bezpředmětné; jenže ti, kteří
je dnes arantojí, nemají na mysli ten boj proti
němectví, nýbrž jako volaomyšlenkáři boj proti

oni, kteří jej vodou, bude po slávě. Has byl člo
věřícím, oni jsousvětšinon atbelaté a je to

od mich —alkolí eotění — nýbri zaencténí pa
mátky, oslavovati muže toho ulkoli jako národ
ního předbojovaíka, ae jako oáboženského refor
mátora, když Jim samým je náboženství odbytou
věcí. Vědy jeme zaujímali stanovisko, že památka
mistra Jana jest a zůstane mocnou zprošinou s
ideou našeho národa, proti níž neodvážili bychom
se stavěti, třeba idea ťa nebyla k vůli toma, co
6 ní se spojilo a co po ní následovalo, žáduým
naším stěstím 6 nestavěli bychomse proti ní proto,
že máme v ohledu své národnosti co činiti s tím“
téř nepřátelským divlem a těmiže paměry, jako
Has, jen kdyby se ldey této využilo směrem správ
ným a nikoli katolické víře, k níž so národ < 93
proceat přiznává, nepřátelským, Nikdy v dějinách
Jidatva neužil rosumoý člověkproti odpůrci svému
okolností, jež se-odebrály před 500 lety; jen při
památce Hasové vyhrabává ne ze starého železa
a vráží do národního tělesa klín, jímž so národ
ve svém boji tříští a sraňuje, jako by nynější ka
tolíci a katoličtí iněší mohli za to, co surového
se kdy od katolíků vykonalo, zrovna jsko nynější

pokaetnati — Jimt to pokrokáři jen prolo mevy(tají, že s nimi drší — nemohou za to, 00 haus
ného ve jmóna náboč, reformace dělo se ve Švý
cařích, v Anglii « Německu a bylo by se dělo
1 v Rskoasku, kdyby zde protestantský živel byl
vrchu nabyl. Volá se po národní svornosti, ale ty
skutky| — Nyní „HožiskýObenr“přinesl zprávu,
maoho-li věnoval spolek Gustava Adolfa do Čech
ma poněmčovací účele; nikoli ma účele ponéměo
vací, nýbrž na účele. nábožensko-agitačaí, ant
Je to spolek protestanteko-klerikální. Neví to „Ob
sor“, že jetaké protestantský a židovský klorike
Hsmus, čí nechce to vysloviti? „Pochodeň“ na
zývá starého franovusekéh dobrodruha Mabene
klerikálním agitátorem, ačkoli všecky listy pří
nesly, že sloužil všema stranám « naposledy zed
nářeké republice. A i kdyby toma bylo tak, s00.
demokracie je ta poslední, ješ by wobla pouka
sovati na lidi, žíjící z cizích morzolů. Zajímavý
je lapene calemi toboto lista, ta franoonzské re
pebíka z klorikálních dkaodálů nevychází. Patrač
chtěla sapsati: „se uocialistickýchŠkandálů“; ne
ty je ovšem bobata, leda še by myslila klerikál
DÍm čkandálem zabírání a prodávání církevního
majetku, vyhásění katolíků z kostelů, zavírání u
prodávání kostelů v dražbě, etřílení do-lidu, jenž
svůj majetek hájí atd. — Dreifass, Steinheilová,
Dies, Rochette — to jsou samí klarikálové —
není-li pravda ?

Panu původel lokálky „Po skut
elch poznáte je“ v Osvětě lída z 2. čer
vence 1910 č. 75. Odpovídám-li k této lokálce,
nečiním tekproto, že byste mně vy, bezprostředcí
nebo prostředečný původce její, nebo „Osvěta L.“
stáli sa odpověď, sle abyste věděl a skusil, že ci
katol. knčs nemnal dáti všecko libiti. Nazýváte
mne bojovným klerikálním kohoutem. Téší mue
to ; adpoň jste mi del příležitost Vás uposerniti,
že kdo mé na hlavě máslo, nemá cohoditi ns
slunce. Přičítáte mi jednu kohoutí vlastnost, to
tiž bojovnost. Je všdy bojovnomtvlastností pat
nou? Vždyť právě ve vaších řadách ne splvá.s

dále, proč vytýlkáte bojovnost pouse mně, proč
ne také na př. p. ovang. faráři Šídkovi? Co dé
lám bojovného? Co dělal a délá p. orang. farář
Šádek, váš miláček, už přes30 let, od: té doby,
co je sde na Henné? Organidoval své a nejen
své, ale | katolfiry do vého tábore hleděl při
vésti. Co dělám já? Organisujikatolíkya — sla
tej pane, poumekatolíky,o cizí lidi mestejím.Na
ecbůze chodim, i A far. - na ně chadil a
sice již před 40 lety. On dosele byl v Rychm
burko před mnoha lety, jak mi vážený, úplné bod
nověrký účastník ochůse vypravoval, předsedou
schůze a tak nestranně předsedal, še staročeší
raději odešli a uepořádali dí sami achůzi důvěr
nou. Mně vytýkáte noviny, či jak píšete „rodak
tasgtví“, ale proč.také na svéma miláčkovi, který
je přece d a uč mnoho let hlavním apolu

„Nérod. listů“ psával? Jemu to žádný z vás
movytkne, -ač tak bojovným je, že i dlovlast
„Díhovýroku s. čertemby se spojil,čímž nad
alunce jagněji . oba isoval sobe, svůj cíl,
spůsob a prostředky boje. Na něj tadlš jako věr



tábora vašeho bystese měl obrá
BE nojážina— PAL vám formmitě oílvoti vy
»Venkovano“ ohledně © rozšiřování „Havlíčka;

idálakých“ prostředelek.Nazalajkojednak, P Jest ndavačetví,dále, že 
tor Adámek není schopen redigorati „Venkovana“
še vlastně jej rediguji já. O vy pokrokářská du
še! Jo ná aneb oprávačná obrana udavač

stvím ? by vám aěkdo padal a vy jej žaloval

a sondu,bylbyste a výplní ké 08 adejte pokoj,mohlby vásvyplatit 0B,8
ho, nmí. Ostatně ci pamatujte, celá kopa takových
pokrokářů, jako jste v lásoe k lidu, nadání, vědo
mostech, obětavosti e práci pro lid, mu nesahá
sni po kolena. Kdyby nic jiného, aspoň 5e nedo

tí tolika chyb i pravopleu a Llibosvučnosti
ého jazyka, jako vy. Tady máte zase jedno

své „ovoce“. Takový maš'jako Adámek nepotřebuje
mapovědy. Ještě to udaváčetví. Vy dobře víte, še
jsem já posud žádného učitele u žádného škol
níbo úřadu nešaloval, ačkoli příčin bylo dost a
dost. Proč? Nerad úřady obtěžují a hledím si
raději pomoel sám. Ale kde se musí udavačetví
bledati? Mne + pastor Opočenský z Išroany ža
loval u ©. k. okresní školní rady ve Vys. Mýté,

poněvadě jsem Po několikerém upozornění překa
sil jeho vikáři sasahování do mého práva, kte
réžto zasahování mu již dříve na jiných školách
od ©. k. školních úřadů bylo zakázáno. Oršem ne
pochodil. Zeptejte se p. far. Šádka, kdo mne u
dal před lety na ©. k. hejtmanství v Chrudimi,
snad Vám to bude moci pověděti, mát sc. k. hejt
maastvím jsko členc. k. okr.šk. rady úské spojení.
Také se můžete zeptati na výsledek. A chcete-li
doklad s poslední doby, pak ai vzpomeňte na tyfus
zde v Ranné v poslední simé zuřivší. Za onemoc
nělého vp. Baťu převzal jsem vyučování av. katol.
náboženství ve škole holetínské a v brzku poslána
do Chradimě žaloba proti mně, podepsaná něko
lim rodiči, zvl. těmi, kteří mají mnoho dětí. Jak
to s ní bylo? Nevíte toho? Tedy dejte pozor. Byla

brána ve Škole holetínské a v prvním posehodí.
iktoval ji p. aE h. v. učitel Poupa, psal jip. učitel Roztočil. K podpisu byla vyložena v ho

stinci p. Vinc. Mládka (na sále). Výsledek? Byla
zamítnuta. Ve kterém táboře tedy dlužno hledati
žalobníky e udavače? Ve vašem a vašich věrných
spojenců. Ale na něco jsem si nepomyslil a
proto mne (o překvapilo. Vy stůněte na po
Chvalný dekret. Ale pak jeto si neměl nedávno
po karbanem v sonsední obcí strávené noci
vzíti na zpáteční cestu průvoděího. Byl byste
dostal pochvalný dekret, še byste byl na něj do
smrti nezapomněl. Ale vraťme se k tomu „bojov
hému klerikálnímu kohoutu sochraptělým hlasem“
-Mně přičítáte bojovnost, tedy jednu vlastnost ko
kontí. A já jí nezapírám. Bojovati za práva ka

Šaje ne 03obralaje není hanbou. To staré „edejme se“ vychvaluje se všeobecně, jenže 0
jovut „kterfkátaf kohouti“ chceme, aby pl ne
pouze v ohledu národnostoím, ale i náboženském
a sociálním. Alo proč jste se nezmínil o druhé
vlastrtosti kohoutí? Mně jete ji nemohl přičistia
o sobě jate mluviti či psáti nechtěl. kohouta
to je něco jiného, nemá-li dosti na jedné slepici,
ale u člověka, jenž posud neohlásil u polit, úřadu
svou příslušnost k nauce Mohamedově, je přede
jen taková vlastnost choulostivou. Ale pak ae také
nedivím,že seposmívátemémuchrapotu.Upřímač
řečeno, já si £ vašeho posměchu a podobných po
krokářských a j. lokálek v novinách velmi málo
dělám„ač je chrapot můjobtížný, přecemi práci
mou. ndznemužňuje, pracuji pořád a právě Váš ú
stav je dokladem, že nepracuji nadarmo. Ale hůř
by bylo s Vámi, kdybyste och: Vy takový
kohout, ano docela „extřa“ kohout. Kohout oby
čejný se aspoň spokojí s houfem slepic, ale Vám
ani bouf slepic nestačí, Vy toužíte docela po hu
sách a husičkách. A tolik jich je v tom Chrudim
ském kraji! Abyste tak ochraptěl, co byste si po
čal? Jinak zajisté podle Darwinovy theorie při
rodaáho výběru na slepičku u busičku působí dla
founký a slaďonský hlas neš odporný chrapot,
Proto si jen svého čistého hlasu važte a dejte
posor, abyate neochraptěl. — Také ne smiňujete
o měécích. Tím jste na to kápl. Pamatujte si:
pokaždé, když na Ranné prší, pršímně.dukášy.
Pořěd musíme nastavovat , půlbyatd. A
co bylo již letos dešťů! Už mámsklo plný du
kátů. Jindy v něm mívám brambory a řepu, leos
nevím pro samé dukáty, kam dám brambory a
bepa. Nedálejí se Vámsliny. kulem úat? To by

slopidek u bnsiéak, je, Vy -don Juape Chra
kého kraje! Také užíváte proti ně

dobrého horského lidu. Člověče, oo a myslíte o
těch čtenářích „Oavěty lidu“, že jim věšíte tako

vébo bulíka aa mos? Buď jste Raise nečetl nebotaké zde přímo lžete. Chcote-li, přijďte si ke mně,

týkm něco z Rajsepůjčím. Dobrý horský lidRatsův a pokrokáří — k smíchu! Také jste mne
ráčil napomenouti, abych se vrátil kabreviři.

Buďte bez starosti! Nezapomeňte však, že na “minaji má práro pouzo předatarený, A obledn
broviře :VáHe, kdybych věděl, že mů porosumíte,
bned bych Vám jej půjčil. Javu v něm pěkná oří
kání“. Na př.: jak avatí a světice Boší šířili av.
vírg, pro ni doogla umírali, jak, byli-li ženatí,byli

vě n a telám, jak b přpok néhozdp še Jet nom

míti s těch „řkání“ v užitek. S

můžete míti dost. Až hudste zaseobtí, přihlaste
Be, my tady na Ranné mšme „Bareitschaft“, ale

ne proúldě.Košt vá zlau budavmocialtéúsudek,
je to ovocevašea jaké je ovocene ní
máte pravdu:„Do ovoci poznáteje“. Pamatujte na

Ý denaí:SLAdáaal pen„m kemdon

Různé zprávy.
Živnosti hostinské a výčepnické.

(Postavení obce jakožto strany při tádostech o
propůjčení koncesse. Posnzovati spolehlivost ža
datele za koncemtí jest zůstaveno volnému uvá
žení živnostenského úřadu.) Při žádostech za koa
cessi bostinskou a výčepnickou zákon vyhradil
obci postavení strany tím, že jí příslaší nejen

právoa býtiprve,nežli so rozhodneo žá
dosti takové,nýbrž i právo udvolací zpřísluš
Bébo rozhodnutí. Dalájho nároku, tedy zvláště
práva na sdělení konaných o takové žádosti še
tření (vyjádření společenstva, státního úřadupoli
cejníh:) zákon obci nevybradil Zákonu jest uči
něno zadost, dána-lí obci příležitost, aby se o žá
dosti koncessijní vyjádřila na základě avó vlastní
snalosti poměrů místních a žadatelových, kteréž
jí známy jeou i tam, kde- není ji svěřena veškerá
místní policie, neb alespoň od of mohou býti na
jisto postaveny. — Jest zůstaveno volnému uvá
žení živnostenských úřadů, by posuzovaly, zda-li
skutky, Jež avěděí proti některému, v rodinném
svazku se žadatelem žijícímu členu rodiny, opráv
ňují k domněnce, še by živnosti bylo zneužíváno
k podpoře zapovězené hry, přechovavačstrí, ne
mravnosti neb opilství. (Nález správního sondu ze
17. května 1909, č. 4140.)

Českeslovamská nálešna v Praze
(Spálená ulice 9.) koncem června vykazuje: členů
223, upsaných podílů 448, splacených podílů:
21.767-— K, resorvní fondy 1.137-—K, vkladů na
knížky 321.206-— K, zápůjčky 297.366-—korun,
přebytky pokladní 46.930-— K, peněžní hotovost
korun 4.316.—. Vkladů vloženo 76.779-12 K, vy
bráno 60.114-82 K, zápůjček poskytnuto 47.127-72
koron, zápůjček splaceno 18.897-13 korun, obrat
peněšní v červnu 293.793 korun.

Starý tatík s chlapcem. V new-york
ské přístavní úřadovně vyvolávají jména přistěho
valých, aby zjistili, má-li každý u sebe aspoň 25
dolarů, jinak jej odveze nejbližší loď spět. Při
vyvolání jména Antony Besel objeví se „bludný“
Holanďan, statný sedmaosátník, „lá penize ne
mám, má je tatínek“, povídá. — „Váš tatínek ?=
diví se úředník. „Kde pak je?“ — „Tuhlel“ A
vyvádí ze zástupu kmeta 107 roků starého, jenž
přijet svá děti do N "ptakk drobet navětí
vit“. — „Peníze ovšem mám. Přes čtyři tistce
dolarů, ale nedám je přec do ruky chlapci“ —
při tom ukázal ne 70letého syna — „je trochu
do větru a rád si přihne.“ -— Když pakBoselové,
otec a syn, upokojili úředníky a mohli jit, bylo
ještě slyšet starého, jak „chlapci“ povídá: „Až
k jídlu si dáme oba vína dost. Tu chvilku to
snad vydržlš |“

Fešácký kriminál. Zástupcepařížského
sjesdu pro reformu vězení Harry de Windt na
vštívil vězení švýcarské, v němž tráví doživotní
žalář vrah naší císařovny a královny Luccheni.
Windt prohlašuje nyní v londýnských listech za
nepravda zprávy, že se 8 Luechenim Špatně ma
kládá. Naopak. V temné cele zavřen byl jen tři
krát pro sprotivení. Jinak se mu dobře daří a je
dobré mysli. Windt zastal vraha ve vysokém,
vzdušném sále s překrásnou vyblídkou na Ženev
ské jezero. Zabýval ge vázaním koih a živě se
bavil s ostatními vězni. Pracuje, jen když 86 mu
chce. Sám pravil, še je spokojen, že má dobrou
strava, denně láhev vína a 4 cigarety. Čle spisy
Montesguieuovy, Diderotovy, Dickensovy, Ronsse
auovy. Jeho cella je dvakrát tolika jako jiné, má
v ní pohodlné lože, elektrické osvětlenía knihovnu
ploou kvib. Stěny pokryty jsou poblednicemi, jež
Luccheni dostává od vězňů, Byl mezi nimi i obraz
císařův a zavražděné císařovny (!). Tepry na upo
soroění Windtovo dal správce vězení tyto pobled
nice odatraniti. Právem ss táže na konecHarry
de Windt: „Byl Lucohbenivůbec potrestán?“ Fa

= (Zasláno
Fyasce důstojnému Pána

pánuJanu Frant. Seldlovi,
bisk. vikáři, bisk. notýši a děkana v Černilově.

Znejíce oběti a námahu, s jakou jste, vyagcs
důstojný Pane podnikalpřekráanodpoať na Br. Hora
u Příbramě a nemohonce jinak se Vám odyděčiti, vzdá

Vám tímto ma vše srdečné díky, Zeplať Pán
Bůh1 Slibujeme Vám,de ve svých modlitbách budame
Vás otéle pamětlivi.

Vděční poutníci

A ponkniee.

<x JME a Slobřetšní,sdporič Řtebkýhai

a macho jiných W (i nových dopisů) bylo nutno odso citi na příšíí týděn,

"Tržní zprávy.
WHrodoi Králové, dne©,července 1810. 1 bl

plenice K 15-40—00 00, šita K 10'40—-11*70, jedmeno
K 000—0 0, prota K00-00—9000, vilne K 1800
aš 14:00, hrachu K 134-00—30"00,ea K 6001-30,
K došky 24*00—30:00, jahel K 36*90—00'00, ng K
24'00—44'00, bramborů K 6-00—5-30, jetelováho
temene červeného K0000—00-00, 1 l. jetelového
essínka rask. K 000"00— 00000, máku K 00-00—
00.00, lněného semene K 00:00—00-00, 100 kg
žitaých otrab K 1300-—0000, 100 kg přeničných
otrab 11-00—00.00, 1 kg másle čerstvého K 3-56
aš 290, 1 kg másls převařeného K 0-00 — 000
1 by zádle vepřového K 000--000, 1 kg taroha
033—0-40, 1 vejee K0-08—000, 1kopecerele K 000
ad 000, 1 kopa petrfele K00-00—00, 1kopa kapnsty
K 400—6 00,1 hl olbale K 0*40—0"80, 1 kopa drobné
seleniny K 0-4)—0:60, 1 pytel mrkve K 1-80—1-30
1 kopa salátu 0-00—0-00,1 kopa okarekK 1t—1e, 1
bečka švestek K 0-0—-0"0,1 bl jablek K 00-00—00:00
1 MIhrašek K 0-00--0000. — Na týbodní trh
v Hradoi Králové dne 9. července 1910 odbývaný
přivezeso bylo: 1) obilí: pěsmice 23 haktol., šita
40, ječmene 9, ovsa l4i, prosa 00, vikve 0, hra
oku0, došky00, krapO,jahol8,'jetelovéhose
mínka 3, olejky 00, máku 4 — 32)Zalaniny:
potzflsle00kop,osrele00kop,kapasty40kop,elbale
80 hl, okurek 18 kopy, salátu O kop, mrkve 50 pytlů,
brambor 37 hl, selí 18 kop, drobné zeleniny 70 kop.

— 8) Ovoce: Svastek 00 boček, třešní “ hl, jablek000 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů O0 kusy,
podovinčat 950 kusů, kůzlat 0 kusů.

a Spiritismus U
zdokohalením křesťanství?

: Podtimto titalem vyšla zpéra dra
Jos. Novotného v „Knihovně Obnovy“
důkladná studie, v níž velmi bystře vy

avětlen původ a charakter spiritismu, =Jakost medií, písmo a kresba duchů atd,

Autor promlouvá o kroužcích spiriti
stických, zjevech světelných, jasnozření,
o theorii síly psychické, magické, Srov
nává učení křesťanské se zásadami spi

. Fitistickými a dospívá k důkladně odů
vodněnému závěru, že apiritiamna jest
zvrácením rozumného myšlení, že škodí
duší i tělu.

Knihs má pěknou úpravu. Stran
259. Cena 2 K €0 b.

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

LKÍ

m
Objednávky vyřídí obratem

(Chvaině známá kuchyně.
: Odědy v předplacení od 1 K počínajíc.

O přízeň velectěného obecenstva prosí

Anna Sternb ová; ot

nitronalil
M 2 P Kv M



......4. Koláry z StanislavJirásek
Objednávky ceobratem vyřizují!n řesvědětese,kněžské ose ámannanE 1+ | Hradec Králové 186.

Kupte sil obsažný opls:

„Úkoly sociální
politiky"
Sepsal Dr. Fr. Reyl,

Cena spisu 8 K, pro aboneat
Úvah“-přímo objednávajícíu admin ča
104, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králová.

Bo Jivnáné
Halovské Uvábeé

Tkakovské dir

Český lidovýpodnik: Vzorkyzdarmaifranko;s
a
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-IV NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM 1!

json světoznámé lihuprosté
MARŠNEROVY ŠUMIVÉ
LINONÁDVOVÉ BONBONY
(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové a

mařinkové) kun řípravé znamenitého osvěž.

Výsadní hostinec „na Kopečku“ v Pardubicích.

P. T.
Dovolujisizdvořileoznámiti,že koupíod J. J. kníšeteF. J. « Auerepei získal,

úplně znovuzřidila od 1. červencet. r. ve Vlastníprávě poveduvšeobecněoblíbený“ je výsadní

hostinec „na. Kopečku“,
Zelené předměstí (blíže měciského divadla).

Čepovati Indnplzeský Prazdroj : Měšťanskéhopivovaruv Plzniplane odčepu,výbornépie A pivovaru v Pardubicích,proslulýpardubickýPerleP zesudu
. a vědy jen pravá ní víng nejlepších známek.Pivo přes.ulici Jevnějtí. Upozorňuji též na různé

minerální vody, zv na Běloveskou u jediná je původu ryze českého, na sdravotníé víme chvalně známé firmy kda Palouš, továrník v Jablonci n. a (Krkonoše).
V mistnosti úplně nový kulečník. —Především přičiním se, by kucbyň vždy zásobena

la čerstvými, lacinými pokrmy, Denně bude drštková polévka, snídaně na vidličku, obědy v před

p a večeře. V době divadelní saisony bude vždy « jídlem počítáno i po ukončení představení.P. T. abonenty stravujlcí se mimo hostinec cbstarají se obědy v ssbe větším počtu. Při bro

madných, příkon oznámených návštěvách zvláštní výhody. .
T.návštěvníci z venkova mohou svoje povosy, automobily a a uschovatí nevelkém zájesdním dvoře a v prostranné stáji. Dostatek kočárů v domě kdisposici. Též i hostinské

pokoje a místnosti pro apolky. Sluha v domě.
Doufám, že když jsem tento oblíbený, v samém středa měste výsadní s hostinec

opatřil všímpohodlím doby přítomné, badu jistě ve své snaze 00 nejvícePodporovůV důvěře této doporučajísvůj hostinec co nejvlídněji laskavé pozornosti e přízní P. T.

hostů aFŘobosím do ubio.8výrazem úcty nejoddanější

Všude k dostání, kde jsou plakéty s ochran.
snámkou,jiú je opatřen 1 hnědý jedn.bonbon.

Roční výroba 60 millionů kurů.
LU-SIE, parfamuje dech. KLANRON, nej
vzácnější lahůdka nové doby. BOUCHÉEM

A LA REIBE, TNT- „LOLEN«
Veškeré drahy ČOROLÁD MLÉČBÝCH,
KU VAŘENÍ I POCHOUTKOVÝCH

výtečné jakosti, nejlevněji nabízí

První česká akciováspolečnost továren
cukrovinkya čokoládam a

na Král. Vinohradech
dříve

IKarel Štěpánek,
majitel hostince „na Kopečku“ v Pardabicích,

vesládek v'Martinicích u Jilemnice.

NÍ M

P Kosmonutans FB HeVídeňVI.,Theobaldgnsseč.4. ( ke 5 E Eo kADue E DIK i
Varhany pnenmetického,K 4 i: ž R:si Hi ši

STamerokáharmonia opsal | ki ú4iNÁNE

' “ o ov made pduard Jan Nep. Brynych.Sbirka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
9 plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna

menitou specialitou v literatuře české. Velice| kt
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi | Bě

stavitel varhan a harmonií prosté; formou velicepoutavoupodává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém| BB

v Rychnově n. Kn. -| národěvelikousensaci;nijak dosudnezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlempoučení| i
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Bouvrat ve straně soc. demokra
fšcké a dělnictvo křesť. sociální,

Kdykoli některý |katolický časopis zcela
oprávod a věcně poukázal, Ze některý rudý

dák chyboje, še jest násilníkom a p., bosd
proti němu eršela síra s ohněm ze 50c. dem.
tisku. A přece radí ještě lépe zoali veliké
vředy své strany než cizí pozorovatelé.

Nyni však, když Adlerovi centralisté bc
jají » sutonomoími českými soudruby, nadá
vají ci mositelé rudého karsfiitu až brůza,
obviňojí ce £ nejčernějších sločinů. Zkrátka
vypadli s amělkorané herecké role, kterou
dříre tak mistrné hráli.

Centralistický „Proletář“ obvinil prat
stého předálladra Soukupazě srádných styků
s policií. Na to Soukop v „Práva 1.“ due 10.
t. ©. odpověděl: „Stal jsem se své doby obětí
neslýchaného, přímo bestiálního plánu. V Dé.
vické tiskárně byla saměštnáce jakási Lehre
rová, jež má bratra n policie. Zastopoval jsem
ji z ochoty u 80ndu, s když byla s tiskároy
Propaštěna, intervenoval jsem v její prospěch
u soudr. Kronéřta. Ale na její přijetí nebylo
pro její poměr k jednomu strojmistrovi ani
pomyšlení. Sdělil jsem ji to, načež ona mi za
své zastoupení děkovale, a div mi nezlíbala
race. Odešla — s za krátký čas na to mne
obvinila, že prý jsem ve styku se státní poli
cil, že jsem za to placen a že jí doráším věci
ze strany. Slyšela prý to od svého bratra,
(jenš byl přítelem Špačkovým) a řekl prý to
i komisař v oddělení, jemuž je její bratr pod
řízen. Neměl jsem o tomto neslýchaném obvi
nění ani potochy. Po celý rok byl každý můj
krok etřežen. Byl jsem ekutečně s uěkolika
schůzí výk. výboru vylončen. Za záminku slou
žilo prozrazení kandidator vídeňskému zpra
vodaji.“ — Oproti „Proletáři“ dodává dr. Sou
kop: „Člověk, jenž tato lokálku proti mně na

sal, je bídák, jemuž badu plvat do obličeje,
dekoli jej potkám a jeně by zaelahoval, aby

se mu lotroveká ruka otnala až u samého ra
mene. Každý mne tu musí chápat. Nikdo neví,
co bessenných nocí jsem vytrpěl za bostiál
uost, jež ae na maěstalaanyní přijdetakový
centrální „Proletéř“ a místo věcné diskuse
podniká proti mně stejný ďábelský manévr,
jakým jsem měl být popraven se strany růz
ných policejních orgásů. To nejsou soudrusi,
to nejsou lidé —2% jsou pravé hyeny a be
stie.“ Ejhle rudé bratrství k samému předákoví!

Pod titalem „Trochu pravdy“ píše v „Č.9.“
anonymní sociální demokrat: „To, co nyní se
odehrává, o čem téměř denně čteme v „Právu

Lida“ i ostatních listech strany, ten velikýsápas sa národnostní samostatnost odborovýc
organisací“, který ua mnohých stranách tolik
příznivě je posuzován, není nic jiného, nežli
tou nejničemnější komedil, jakou kdy soudr.
Nemec 4 Comp. sohrálil Tak soudit musí
každý, kdo vnitřní poměry ve straně zvá A
nepředpojatě epravedlivě svndl! Je ku podivo,
kolik darebáků našlo nyní „Právo Lidu“ v děl
niockém baatí! Každý týden nějakého lumpa
objeví. Ještě před nedlouhon dobou všichni ti
redaktoři a sekretáři centrálních organisací
byli těmi nejlepšími soadruhy pod sluncem.
Vědělo se dobře, že ti Brdové, Tetenkové,
Šarlové, Budilové atd., atd. jsou Jidé naprosto
omezení, kteří poctivou větu nedovedou říci,
nořku-li napent, ale proto přece nikdo nesměl
říci proti nim slovo. Dass jevu všichni dare
báci, poněvadš přestali eloužit Adleroví a zase
všichni ti, třebus I obmezení lidé a defraudanti
atd. jsou dále těmi nejlepšími, jen když elouží
Jema, neboť On byl uražen — Jeho uražená
čest musi býti pomstěna, a až se tak stane,
nu pak zase marš do ceatrálních organisací.
Takový bude kooeo té vlastenecké písničky
vůdoů soc. dem. Poněvadž jen němečtí soc.
demokraté dají Jemu lesku, bez nějš nemůže
it! Kdo by mo jej jinak dal? Soudruh Hornof,
Jaroš, Johanis atd. ti ne, ti vyplní ještě ta 3
léta, zůstano-li sněmovna pohromadě, svá místa

a pak přidaní“Odborové svasy terařů a textiláků v Ně
mecku prohlásily ne ujezdu tesařů v Brně
svými sástupci, le meusnávají české sogiali
stioké autonomisty za organisované sociální
demokraty. — Bývalý kandidát sociálně do
mokratický na Olomucku při zemských vol
bách sondr. Nádvorník je dle „Rovnosti“ ze
dne 10. t. m. vyloučen z řad soudružských.
„Rovnost aveřejňuje toto: „Prohlášení! Pode

místní politická organisace oznamuje
tímto, Be vylačuje ze svého středu občana
Nádrorníka, bývalého důvěrníka svého pro

hrubé porušení Grganisačních řádů strany aškozování zájmů Českésociální demokracie.
snesení toto schváleno bylo dodatečně kraj

skými okresním výborems tím doložením,
že smíněnývyločeje 80 ze otramy Pro poško
zování strany a zejména přo nekvalifikované

útoky v listě, jim řízeném, na ovat sociálaě
demokratických poslanců na radě říšské“ —
Daes „Rovnost“ vyločoje toho, koho kdysi od
poručovala a velebila jako nejlepšího člověka.
Centralisté vyloučili Tasara, antonomisté Nád
voraíka a Mertu, cevtralisté vybodili se strany

ápennosk“ antonomisté s ní vyhazojí „Prole6“ atd.

. „Proletář“ přináší tento obrázek socisli
stiockého bratrství: „Nemvěřitelný případ su
rové denunciace separatistických „nadšenců“
sděluje se s námi o případu, kdy uěkolika
členům Dělnické těloovičné jednoty v Třebíči
dostalo se do bytů návštěvy četníků v plné
zbroji Kdyš se návštěvou touto oblažení tázali
po příčiné, bylo jim gičleno, žs bylo učiněno
udání, že členové D. t. j. v Třebíči ozbrojení
jsou revolvery, že osbrojeni chodi do ovičení
a že cestou ze ovičení střílí. Na otázka, kdo
toho může dokázat, odvětili četníci, še také
členové D. t j. a sice R. Dvořák, Kojan a
Klubal, kteří se nejvíce exponovali proti 600
druhům smýjlení centralistického. Bldáckátato
denonciace vyvolala v Třebíči velké rozčilení.
Ve členské schůzi 22. t. m. byli tito udavačí
vyzvání, aby řekli, co je vedlo, že denuncovali
členy jednoty u c. k. četoictva a tu drze od
větili, že prý jejich šivoty byly ohroženy. Na
proti tomu ale když konstatováno, že nemají
k toma příčiny a žádáno po niob, aby edělili,
kdy, kde a u kohu zbraň viděli, zbaběle ze
schůze utekli, nemohouce udání své dokázati.
Byli také usnesením členské echůze následkem
tohoto z jednoty vyloučení. Tam to dotáhli
separatisté, že na jedné straně machři vylučují

činí denunciace u c. k. četnictva. Ovoce štvaní
pražského 8e dostavuje.“

„Rovnost“ tvrdí, že ne straně autonomistů
je všecko Intelligentní (no — nol) dělnictvo,
na straně centralistů pak „karban a alkohol“.
To se tak změnili ti soudrosi z neomylných
výtečníků obratem raky, jakmile přestali po
eluochati „Rovnosti“? Vědyť dříve dle „Rov
nosti“ to byli nejotnostnější, nejchudší, nej
bladovější proletáči. Neměli přeceti soudruzi
zcela společnou výchova s dnešními autono
misty? A běda toma, kdo by byl řekl jen něco
odobného dřív, co nyní svěetuje „Rovnost".
čru boosno čísti další vzájemné obviňování.

Rozvadění soudruzi mluví spolu tak, jako by
ce hádali trestanci v žaláři — až nestranný
pozorovatel zvolé: „Takové hrozné žaloby aní
nemohou býti zcela pravdivými, strašná sášť
přidává zámyslně černé barvivo.

A co dělá Masaryk, který vědy byl po
botově vystoupit na podium, když se jednalo

pod pláštíkem „očisty kalterního života“ otvanici protikatolickon? Schoval se jako
echlíplý sajíc za kulisy, ač při této příležitosti
nejlépe mohl dokumentovati svou „ráznost a
otevřenost“. Vždyt přece zde se jedná o jeho
miláčky. Ale to ge musl znáti účel Masarykova
vystopování. Kde rozezvočí silná hrdla mocná
strana, která se nechcesnikobo báti, tam při
spěchá Masaryk se svou troškou hned. Ale —
rozlobit si některou ze svářících se rudých
stran? Veliká škoda zlaté popularity! Vědyť
přece provosuje šikovný tanec mezi vejci i ve
sporech tří židovských sobě odporných stran
— jen aby žádný šid nestýskal, že má Masa
ryk něco proti němu! Zatím co se radé bašty
boří, Věeodborové sdružení křest. dělnictva
českoslovanského utěšeně zkvótá v Čechách i
na Moravě. Dělník nyní dokonaleji poznává,
v které straně ma kyne nejlepší ochrana. Vidí,
že mu nepomůže radý tábor, ovíjící se pod
jařmem židovských kapitalistů a vedený zišt
nými poblaváry. Pokod badoa dělníci a strany
radé, potud jen zdánlivě bodou státi na vlast
ních nohou, protože tajných kapitalistických
poručníků jest v táboře soc. dem. mnoho,

Za to však naše Všeod. sdražení, jekkolí
neprohlašuje strohý třídní boj, jakkoli hledí
rozumným vývojem a Šetřením práv stavů
jiných sociální protivy vyrovnati a slušnou
rovnováha třídní udršeti, počíná si samostatně,
Ale našinci naši pracují pro stranu křesť. ka
tolickou úplně zdarma. Za to ve apololoh s0o.
dem. jako na př. v Typografické besedě nechá
vají si soudruzi-,úředníci“ platit několik tisíc
koron ročně, tak že svým platem rovnají 80
řiditelům velkých bank. A jsou to též jenom
eazeči. „Typ. da“ má mnohem méně členů
než naše Všeod. sdružení. A má již 4 takové
distáře. Boudrazi, plaťte na blahobyt generálů
dělnických! Za to u členy jedná Be až příliš

po vojensku. Kdyby některému scházel týden
o gurmnčnính nedostane ani haléře, třebabyl velmi pořádným členem. To je to bratr

ství! — Nezávisí osud našeho křesť. dělnictva
od úplatků boháčů, od přijímání tučného vý

(s o, od velkých židovských losertů, odšeftovních bojkotů. Agitace našincům kapsy

neplní, ale vyprazdňoje. To jest Jistě zřetelný
důkaz, kdo to emýsli « dělnictvem poctivě.
Točně plecených míst a síaekar u nás naprosto
není. — Lehce si ovšem lze vysvětliti, proč
tedy sdružení křesť. dělnictva nenchvátilo ihned
obrovských mase. Zkrátka nechce se vositi
v čizím kočáře, nespolehá se na umělé udržo
vání života, provádí nejryzejší svépomoc, chce
státi oa vlastních oohou. A přes to všecko pc
skytaje dělnictvo i větší hmotné výhody než
organisace 80c. demokratická.

Nyni jest scálb jasno našemu národu, zdaž
loternacionální soc. demokracie jest schopna
bájiti utiskované národy, jak "pyšně hlásala.
Dr. Adler dokázil gvým vystonpením proti
práva české menšiny Videňské, že po dloubých
frázích jsou němečtí avc. demokraté zrovna
tak nespravedliví s fanatičtí jako Sobdnererovci.

Zu to my jsme nikdy nebyli pod koman
dem křest. sociálů vídeňských, neposílali jsme
do Vídně statislcové dobrovolné dary. Dělniotvo
naše pracuje jiným národnostním směrem;
křesť. 800. dělníci slovanští z celého Rakouska
pracují o psvný slovanský svaz, který se stane
vydatnou tvrzí proti vloám bltavé germanisace,
proti despotisma německému.

Každý člověk dobré vůle nechť našemu
dělnictva pomáhá v zájmu křesťanství, národ
nosti a reformy soc. poměrů! Všeodborové
sdružení křest. dělniotva pro království České
má avoa centrála v Hradci Králové, která na
žádost adělí každému tazateli příslušné pokyny.

FP*rohlášení.
Agráraí listy vrbly se jako sběsiléna náš Zem

ský Sraz. Účelštvaní jejich jest průsračný: chtějísastrašiti Baifoisenkyodručotva aby
nepřistapovaly ka Svasa. O našemSvasa

řejí lšivou aprávu, de dosud nepředlošil veřej

nosti své účty sa rok 1900.Prohlašpjeme: Úsy Zemského Svasa předloženybyly valné bromadě dne 30.
března 1010, kteráje schválila. Huei na to zaslána
byla účetní závěrka Zomskému výbora královetví Čo
ského, který přípisem ze dno 20. dabna 1910č. 41760
za ni poděkova!. Dno 18. dubna 1910 předloženabyla
účetní sávěrka c. k. berní správě v PrazeIL., která
jiš dne 80. dubna 1910 vyměřila ne sákladě účetní
závěrky Zomskémn Brasa výdělkovou daň. Dae 43.
června 1910 zaslána byla účetní závěrka magistráta
král. hlav. města Prahy. Odersdal tudíš ZomakýSvaz
svoji účetní závěrku úřadům i veřejnosti dříve, nešli

rární ÚstředníJednota.Zapomnělovšem za
alati ji agrárním listům s gotivou šá
dosti, aby mu zeni místodíků —vyna
daly. Nyní nalézá so robná výroční zpráva Zsm

ského Svazu ipřičlen afch společenstov v tisku abude v první polovici srpna všem spolkům rozeslána,
Z uvedeného jest patrno, še sgrárním Jistům

jedná ve jen o Straní, balamacení lidu a pomluvy.
V Praze, dne 1%.července 1910.

JUDr.Fr. Svojsík, Frant. Jukl,
jako místopřede. tajemník.

Kulturní jiskry.
Vysvědčeníprotestantského učence

milosrdným sestrám. Protestantdr. Fischer,
který představoje v Německa vážnou autoritu,
vydal nedávno spis nadepsaný: „Jeholníce či di
akonisky 7“ Vzpomínky s východoasijských bojišť I“
Píše tam mezi jiným: „Časy se změnily a — do
svědčojí smatač — též diakonisky. Bylo posta
ráno, aby jim byl ponechán světský rás, aby prý
mohly posnávat svět. Avšak teď povšechně platí
heslo: volný rozvoj osobnosti v požitcích co nej
větších. Jinak však dle starého platí: ošetřovatel
nemocných je tolik jako poslušnost, ustavičné se
bezapirání, obětování své vůle. To je vlastně pří
čina, proč máme nejen příliš malo protestantských
diskonisek, ale i proč v mateřincích musíme si
příliš shovívavě počínati, aby se nám kandidátky
diakonisek nerozutekly. Jinak to je ovšem n ka
tolických sester. Tyto sůetávají povny, neochvějny
jako sloupy jejich kostelů. Duch času na ně ne
může. Co do nezbytné kázně, blavně sebezapírání
katolické sostry daleko překonávají diakonisky.
U těchto není těch přerůzných denních potřeb,
libůstek, světáckých požadavků. Perná katolické
výchova připravila je k veliké úloze: později ja
jim hračkou, obětorati svou osobnost, ba i avět
se všemi požitky; ony savázaly ae 8v. slibem.
Proto třikráte šťastny jsou nemocnice, Jazarety,
v nichž katolické Milosrdné sestry vládoou.“ —
Co lze souditi o měšťanech v Ústí a v Teplieloh,
kteři do nemocnic zavedli diskonisky?

Konce volnomyšlonkářského vědá
tera. Zajímavo, čeho se chytá nyní německý
Haeckel, jehož vědecké podvody a ignorance byly
odsouzeny řadoa nejvážnějších odborníků. Kdyby
starý gonerál Benedek chodil ke konci Života s
fiašinetem jako obyčejný invalida, nebudil by ta
kový útrpný úsměv jako-porašený válečník „volné
vědy“protikřestanské, Kdyš už jest miláček vol
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ných myslitelůu přávýčh "učenců boťov,čblabí |ae, še dostal tisice pochtalšýčh projevů od po
krokářských ačitelů. Prý bo také pokrokové ženy
ojišťojí, že jim jest eutoritou. Takovým spůsobam
tedy provádí pověstný „velikán“ vědecký důkaz
pravdy! Dá si odhlasovati rozsudek „nevinen“ od

krokářeko-učitelské poroty, která plane fanstio
kým záštím proti křesťanským násorům a která

přijme za vědu bez přemýšlení všecko, co jest
Vypočítáno na dráždění věřících křesťanů. Teď
snad ještě bude Haeckel sbírati projevy souhlatu
u bamburských plavělků,aby dotyrdil, jak vysoko
jeho „věda“ stojí. ©

Novohusité stávají ce upřímnými.
Když již neustále opakované frázo sevšedněly tak,
že nebudily kýženého dojmu, začalo se mluviti ©
prohloubení oslav Husových. Ježto věsk právě
protikatoličtí mlovkové málo pravdivého o Hasovi
věděli, zvrblo se prohloubení v prohloupení. Pak
se začaly trousiti upřímné astesky mladočsského
tisku na jalové faogličkářetví basiteké. Mladočeský
„Národ“ vyzýval, aby skuteční znalci oslavám
Husovým vdeobli známku věcnosti, opravdovostí.
Zase marně — protože přece štváči bietorického
Huss k svým rejdům a politickým kšeftům nepo
třebují. A tak nyní pokrokářský „Rozhled“ napšal
o Husových oslavách kritiku takovou, jaká už
dávno zaznívala ze sloupců katolického tisko, začež
aklizoli uvědomělí katolíci od fanatiků nejrůsnější
sptlání. Ve feuilletonu „Roubledu“ píše se o účast
nících oslav, že toto obecenstvo „dosud přes ve
bkoro řečnění a poučování (skutečnépoučování ??)
neví, koho s proč oslavujemel A přece na oslavy
Husovy boufně chodí, provolává slávu, vyslechne
řeč a sapěje plscň — protože todnes patří k „do
brému mravu“ uvědomělého Čecha a protože ne
chce býti stigmatisováno (označeno) jako spáteč
nické. Ale také aj panhce rgalýti ocet u klerikálů,
— a tak tedyoslavoje Husa opatrnicky a ticho
šlápsky, „sby a. vlk nažral a koza zýstela celá !“
Tento způsob „oslav“ Hdsových jest oblíben nej
více na českém venková i v ft. zv. pokrokových
obcích“. — Pan Petr Jíčí oyní, jak 8e asžene a
jak vypadá takový „busiteký“ průvod, jek se mu
většina lidí vyhne, jak se pokroková intelligence
opalrnícky tlačí do tmy, jsk se vše“ odpovídá
„Sokol“ a praví o jebo konci: „Pak se provolá
„Sláva“ a posléze shromáždění zapěje „Hranice
vzplála“. První sloka ještě jaka jde, ale drahá jiš
pokulhává; pěrců ubývá, zpěv se vleče fupasně,
beze vzletu a šivosti, až třetí sloku nedovede už
sazpivati nikdo. Pak se jde domů, — rozchod po
hospodách, a vluateneské povianosti očinénozadost|
A teď Be zeptejte, proč jeme Husa oslavovali|
Zda pro jeho čistě theolog.cký' ros or s církví, čl
pro jeho výsnam mravní, fe byl můčedníkem50
body přesvědčení, di pro jeho zásluhy o jazyk

, — —kdo vám to poví? A ta jsemo věci,
kterou mám za soufalou při našich oslavách Husa
Oslavy ee zvrbají, — stávají se modou!Bensací!
Hranice vsplane! Je to pěkná podívaná, — i t

lampiony| A dav se brne ... ! A neví, proč! kti, kteří vědí, — nesmějí přiznati barva! Nesmějí
lid pončiti a probloubiti v něm vědomí výžbamu
Hasova! Tisíce ohledů jim v tom brání! Pro
bych pochyboval, že — jak naše listy si pochva
lují — oslavy Hygovy 8e problubojií Naopak —
spovrchňoji!“ — Nutef: vida — tolik pokroku,,
tolik buaitékého poučování za celýcn posledních

25 let a najeda.z ony SAR kromcelé tétovým pod

né še oslavy Huborlivé vědy husitské. Ne pa tú
sovy sloudík uvědoměnía dušovnímuprobuzení!

vodem dlouholeté ti

Kněs vya m létadia. V Římě

mladý kněz Otello s vymalezizvláštní dralétadla, ktoré se dle „G'oroaje d'italia“ podstatně
liší od všech posavadních létadel a -kromě tobo i
má přednost, že některými pomocnými zařízeními
jsou vyloučeny případné nehody. Aeroplan má po
dobu dvojkolky,která jest opatřena křídly.

Bulhaři a jed s Jadey. O Bolhařích
napsaly „Národní Listy“ dne 10. t. m.: „Ba
nejzachovalejší svým jádrem kmen. A bulh
Nejrysejší slovančina . . . Národ sbaven lidských
práv, byl rájou. Ještě před třiceti lety Bofle, dnešní
residence, otřediako snažení, chlouba národa, byla
bídnon, zanedbanou tureckou vesnicí. O nějakém
národě balharském nikdo va světě nevěděl.Á dnes

malé slovanské království pod Balkánem je mo
darně sřízený atáti .. Po vší oblasti bulharské

rostou ze země ústavy apomník ducba i přácde,drobné střediska ního dali, rozsetá kolem
hlavního města .. Čilýruob panuje na řekách i
silnicích buiharských, na vlnách veletoku dunaj
akéhoi ua obsorechČerogho „moře třepetá na
stěěních bulharská vlajka, národ má své přístavy,

své leleznice, své vojako, avou diplomacii ná
klamnékdyvysymbolována.mdo bomaj .i vaké, L: . je honem pří

klad v Evropěrozkvět lhodnich A obtezjkího,
více.sárračného?“A ejhle! Tomůjo ně l
hurakýho králoatyí aní v nojseněj násl
„jed s Jude“ Naopak kř nýké přesvědčení

ymaniloNár ze ioloDÝch k kpS ká rýh“
nými. Na př. samo u: Šlóro oznamůje, že 1
bankety zahajují se v Bulbarsku modlitbou Otče
náše. Právě při sokolském a janáckém aleta vSofii

ová oršem mají v té příčině mínění jiné — a
přece u nás pokrokářeská a mladočeská politiká
racuje od desíti k pěti. „Jed z Judey“ nijak ko
eny národního života bulharského neotrávil. Zato

však statný slovácký kmen jest soustavně ožra

vovánB Jedem£ judajskýchkořalen,cožpřece potvrzují i svědkové a spisovatelé protilka
tolitt(. Srbsko jiš sl značnou měrou potrpí na lí
berální besla, chrámy 8e tam prázdní. A posto
puje snad kulturaě víc než Balhbarsko? Očiti svěd
kové potvrzují, že Jest to země kultarně velice
zanedbaná, že tum ubohý prostý lid žije tak jako
v asijských končinách. Není ovšem divu, že „Právo
lidu“ prudce ká českým žurnalistám účast na
bulharských bohostužbách a že mluví proti „černě
reakčnímu prevoslavnému klerikalisma“. „Právo
lidu“ nesmí ovšem napenti, že bulharské ducho
venstvo mělo Iví podíl na osvobození Jida bolkar
ského z tureckého jařma. Soc. dem. listy raději
mosí chváliti židovské revolucionáře ruské, kteří
svou kultarní činnost sabájili zákeřným vražděsím
pokojbých křesťanů raských. Za talrovon moba
medánekoa kultara by ee ovšem osvícení Bulhaři
pěkně poděkovali.

Macharovi přímí, poctiví, čestní
Mladoturei, mající kulturu srdce. Nové
děsné zprávy docházejí z Balkánu o surovém ří
dění státních zřízenců, Macharových miláčků tu
reokých. Jak zacházojí turečti barbaři s docela
nevinnými Srby, o tom napsaly 8. Července„Nár.

nejen sedláky, ale i kučšo erbské, takže je potom
meil polomrtré na vosech přerážeti. Popovi Ji
říma Džoliči, jejž nenašli doma, chtěli kulu za
liti. Takové zděšení to spůsobilo v lidu, te jedoa
tena ze zoufalství skočila do vody. Stará její
tohýně, která ji vytáhla. byla od tureckých vo
Jáká odměděna holemi. Učitele Karadžiče odtrhli
od rodiny a svázaného hrubě odvedli do Bajenovoe.

„Totéž udělsli kočzí Veličkovi s Košarna a jiným
dvěma kočžím z Pčině, neváhajíce tlouci je před
samým metropolitou. Stejné jako v preševské kase
(kraji) byli Srbové předmětem surového násilí tu
reckého vojska i v gilasskó kaze. Nepomohl Jim
au stáří, ani postavení. Tloukli jak sedláky, tak
+-učitele, kočze a kmety. Ucrpení národa bylo-tak
velké, že patriarcha u arbští poslanci v tureckém
parlamenté mamjli sakročiti u vlády... Nelse
ani pomyeliti, natož vylíčíti, jak trapně a nemile
působí všecko to na ty, kdož a nadšením uvítali
novou ústavníjjéra, doufajíce, že od nynějška bade
lidátější duch vládnouti ve veřejném životě Tu

jest větší, neš byla suvole, kterou vyvolávalo ab
selutistické panování Abdula Hamida. Dnes jest.
jisto, že ve veřejných úřadech nastala taljko osobní
směna, ale starý, barbarský systám násijí a bez

Pa zůstal tentýž, ba neschopuost i aneřebiejesteště větší“ Samo „Právo lidu“ doe 12 t. m.
adělaje, jak byl popraven ve Skoplji Jedenalbán
ský důstojník, který přeběhl k povstalcům. Mezi
vojáky, kteří měli zajatého důstojníka popraviti,
byl i jeho syn. Ten prosil, aby byl té hrozné po
vinnosti zbaven. Leč nebylo mu to dovoleno. Proto
při rozkazu „Palte[“ syn odsouzeného vystřelil do
vzduchu. Za to uvržen do žaláře; dán v jednu
společnou místoost, do níž byla uložena mrtvola
sagiřeleného otce, Tu se ubobý voják oběsil. „Právo
lida“ chytřeto nazývá „brůzami militarismu“ Zatím
by to mělo nazvati katanstvím moagolského ple
mene. Kde ve státě křesťanském by byleyn nucen
(třebas ve vojsku) k tak hroznéma skutku? —
„Volná Myšlenka“ skále nemá Času na důkladný
protest proti barbarekýmu řáděníMladotarků, pro
tože mladoturecký režim epolapracovali židé. Zato
měla času dost k hájení banditů Daroelongkých.

Spálená ul. č, ©.

přijímá
wklady n. 41,9, úrokbezvýpovědí,

-4m 8S0dennívýpovědí,
» 4%% » o6ldenní výpůvědí

aposkytuje
š a výhodných podmínek,mer být

. 4, vp. o dinjti.

vídadyslodnámč pošt, spoři p, které
zašlodí ce sa: plo |. — Zájožna pod
léhá povinné reviss Jednoty,záložen.

.
“-.

+

—————— —

ráfova kostka
volejemná

za 6 baléřů

(B“10knsůza60hal.©
Ku čelení soutáši zavedená

ze JDhal.„jemná“ za

předět dalekokaždouSep Peuina, o čemžjediný pokuu přesvěděti:

R. STEYSPAL, z3karr er
PRAHA VTÍ-017.

úspodářství
wobol Slatině u Hradce Král.

s 91/, korci smamenitých pšeničných emků sena příčinou stáří majiteleprodá.
Stavení zděné, prostramné, v nejlepším po

řádku, pole hned u atavení. Po pří a celou
úrodou a úplným sařízením. Cena dle dojednání.

Bližší udělí majitel

d. Kratěna, Slatina Č. 86,

FOTOGRAFIE

Beepší přícenách nejpříznivějších dodává
ela. král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
um Hradec Králové, Adalbertinum.mm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné,
BSkapinysnonbensů.
Pkupiny svatebčanů.

— : : „ ———— =Vína mešní
stolní A desprtní, čistá přírodníkoupíte mejléP aan a me5 =

Josefa W.Paďoura,
velkovinařství a zastopitelství předních vinařských

firem v Novém Městě m. Met.

Zasílám (raako end
ne,Jakoutičervená a Baa ns 654,

>Nepeanéspoječepaivo4 ručením. phpreným
» | w.Hradol Králoná,

i (proti Grmndhotela) s
přijímávklady, na knížky,

==.28.4 až Wh,==
' úroka todlevýpovědí ©
(WB-Slašní.lískynapojášánísdyma,708

Uhlí uajlepůíjekaadi.
co-nějlovyějl. :



KONCESSOVANÁ

KFORMAČNÍ KANCELÁŘ

„MVE BE, VUDEVRÁOVÉ

vzškea ZPRÁVYoacHoDNÍ

1 I SOUKRONÉ,DŮVĚRNÉ, 3PŮJČKY
NA HYPOTÉKY I ÚVĚR OSOBNÍ

= TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ.

Prmí český katolický zárod ve Yldni

František Ruber
stelních rouch,

"korouhví (balda

;chýnů), nebes a
"spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, křížeatd.

,Vade No
© VII o., Kainar

etraano 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně

Naukásku sasílá
se vše franco.

ina E—————

Hčedníkau na klempiňptv
z kádnérodinypřijme

Ani.Fioe,
klempíř v Hradoli Král.r p
ba |
-J Rychnověnaď onzasílá na požádání vždy X

ní někallekol
vlněnýcháryvě sáně

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
zemských.

. Cetná Adkovělemavědzvláště z kruhů vele
důst. d svědčí o poctivé ob

a EAko závoduza$-e ileťého půhobení.

VelajamnaJitkyna„a Sáry
ného M objedhávkuna

Téžneoplátky.hozzvýšení
6DAeDSC(B X O6DC000

Jižvyšlal

Obrana úct
Svatojansk
Sepsal Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 bal. Při hro
madvých objednávkách větší slevy. Objednávky
vyňíztje administrace „Časových Úvah“

v Hradci Králová.

nážské kolárky anáprsonky:

| Elatovaké prádlo — Pánské vesty —
Norioky kravat — Deštníky — Kapeč
níky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní hřebenové soupravy a jehlice
do účesů tarbsnovýcha pod. sbožína

bízí modní a galanterní závod

Josel Štěpán,
"odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
račaje závod svůj rolodiětojnéma du

ele a al.patronátním úřadům k opravoviší|
a přezlacování

pt úřů, kazatelem, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož |

k opravě pomníků, šelezmných
náhrobních kříšů,

mlacení písma a různých předmětů venku se nalo

tijících Za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá
nová chrámová zařízení

© každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Mány a zhotovují úplně bozplatně a
"ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

„bez nároku na cestovné.

Rozšiřujte čoepréUraby!
Param enta

Ignáce. V, Naškudir syn
(protokolovaná firma)

k A |
P' T. *élodiatuje.daehovpnateu|

kýao nanaa Ty A

ch kostelnící paraměntů,
podělaIovového nážihí.

JEcenitty, Vžorky-i“rětíčka hotová na-ukázkují

on poážání ko zn "di

Mešní vína!
Nejjdůstojnější Biskupské konsistorium
v cí vé ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
vám pak a zasílém v soudkách od

25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vínaza 1litrpo60,68,72,80,90hal.a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI. u:
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

| Žádejte obšírné cenníky.

U hodnější l ná
kupní pramen “ Rekonska Aikorých:srnětš

koslal parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách (nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce utnávacích referencí a odporučení.—
Obráskové cenzifky, rozpočty, vsory a botové sboží
k výběřu franko.

Adrewání vždydoslesné se vyprošuje.

Hošik vejsku
od 14—20 roků, i budby neznají, 60 přijmou na
celé saopatření ve vo'. bud. škole v Hradci Králové,
villa Štěpánka. Progp; zaljle epráva ústavu proti
20h. zbám. — Výhodné zaopatřeaí pro budoucnost.

i * , 4i

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaili.

Velpdůstojnému duchovenstvu

per a doporučujemKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 88.

“ e

stolních nádob ra,
bronzu s jiných kovů, od nej
jednoduššího do mejskvostněj
šého provedení, v každém

vzorku8a ryzecírkovnímslohu.
Věe přeaně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ruěně, čímě umožněno
mí dodati veledůstojnéma du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou zs ceny přiměřené.

eškeré seu JehoP letí reride
vány.

Mešní nádoby v ohni
ulatím za ceny levné.

Veškeré opravy nádob ko
utelních se rycule, řádně 6
larně vyřizují.

ve zasílám jes posvěcené.

Ne hypooblá frakos našlou.

kostelem molnosplácet:bez přísášek.
Staodporačenísčestnýchuznáníporace."i

olaikaroa přízeňProsímreledůstojné
adůvěra závodadomácímu.



B. Melichar,
dateltr,máta

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

i nových k doplňování i zakládání
kvihoven.

Velký seznam pošle se na
požádání zdarma a franko.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kvtmkvemálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 82
dostatiJse 1kus za 9hal. —00 kusů

sa 1K
wbiskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.r
jhRICHTER

pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

„ h— .Ee
: DOznNnamenati
: PZSVO Z OTSAVRhy

: JOSEFJEŽEK ;
: pote A) domu:*E077. Osc
Ea eoVsanNd TOCAa T

LOTNO

200000|0000|0000|000000

Přesídlení!
MB-Sklady "W

ty KV. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Háslodkom stěhování osny značně snížené.

900000|000000|0000|0o00000
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům +4+volujesi dope
rečiti veškeré kostelní nádoby a
nášin:a to: monstrance,kalichy,

cibáře,nádobky, le, pacifikály,M mp Ad telnice, enatd.své "předpisůM

v církevnímn hrobBtáré před
: pravuje r původní intenci aodní latí a stříbří nebo proti do

platkn sa nové vyměňuje. Hotové

předměty neb Jákrovy snaflá na nkáska frazkebex závaznosti koupě.
Vás se posíld posvěcení. Práce ruční

hladSáensk,Kříšků,srs “bc go jako:Hr
prsten, jidehníal nášiníA etříbrapravého

1Řnako vědyna akladé.
Stará slete, stříbro adrahobemybupujeua nejvylšíceny

JAN STANĚK,
(pasiř a oiselcur

Praha L, ul. Kareliny Světlé, čis. 10. m.

K husitským dnům
odporučujeme tyto brošury:

Oslava Husova ...... cena8 hal

Husitstvía ní . . 3.
čanité jin 24,ká kon od„00 „ 24,
Převaha protestantů

nadkatoliky....... „ 18,
Inkvisicecírkevní. „8,

Při hromadných objednávkách větší ulova,

„Časových Úvah“ v Hradei Králové.

chce míti dobrou a levnou
KRYTINU ať novou neb
opravenou starou, obrať 8e

s důvěróu na firmu

NOVÝ ODBOR. ZÁVODPOKRÝu VAČSKÝA ASFALTERSKÝ=
VHRADCI OvÉ,ČELAKOV
SKÉHO TŘÍDĚ387, v PŘÍZEMÍ,

kde bude každý solidně ob
sloužen.

—

ři

%

JAN STOUPA V PRAZE,== fladřišokául.1.,
doporaduje:

seeod. .K
Šelesné skříňové po- .

steles Sdíl.matrací delenné stojsvy naod... .Kář— htyod -K11
F| Úplné zařízená lůžka od K 3$—.

Skládacípolí sedátka

- Jakradní nábylák,

od 1—

7

ko:-M. K10—

nahradivů ekk

novací zástěny K36-—

za cemy zvláště výhodné.

Právě vyšlo a začíná se rozesílati

we“ třetí upravené a rozšířené vydání

OLTÁŘE
nohválonénejí. jiek. Orduariátem20 srpna

Rosšířené vydání obsshuje přídavky: Litaviž
za umírající s příslušnýmimodlitbami (s brevife)

nejnověji schválenou litanii k av. Jpefu, velícecennou stať O církrýeh Bepravých (bludy). Slráze
kování Oltáře zůstalo se starým "m totožné,
takře nijak není zoetsadněso užívásí „Nápěvů.
k Oltář“a „Průvodu“varhan.

Pro žádoucí přesnou úpravu kaibkupecké
přovise bylo ontno stamoriti ceny nového vydánítakto:

Cenaknikkupocké— krámaká.
v plocbýcharších DOkusáfraako 32 K60h

100 4KE—h
bezfrankatery1výtisk

-vpoloplátněsčerv.ořískoa .... 65k 90h
v plátně . .... 04b 92h
v plátošse zlaveným 60h 1K

h
v čelokůži ge zlaceným boma

slacenouořízkou.... 2K 10b 2K60
Není přípustno ků (frankowsným plochým

archům šádati ;říkládání jiných drubů knih ať
Oltáře nebo katechismů.

kteří užívají starého Oltály,<
stati hon dodatek „0 vtéh

A 6 pfocavě) jako zvláštní
Litanie k sv. Josefa (jinýpřídavekno

vého oo) přodává se na figicích 8*

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

(J.. Sylvaterův
synovec, nástupce)
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a =Všichni na stráž!
Povaha kulturního boje uzodjšího nene

chává v rospacich žádného soadaého pozor.
vatele ! Nikdy nebylo krásných slov a hesel tak
ulsce sneušíváno, Juko 60 sneužívá jménasva

body keltary, davěty pokrokaT Kifo“ se forhlédne důkladně po nynějším kaltarním kul
bišti, posaá, jak rafnovaným a nejrůznějším
způdvbem dovede 6e maskovati odporná tvář
savilé válti ti všema katolickému. Vrcholy,
na míchý stáli strážeové pravé vědy, zdravého
umětí 8 křesťanské humanity, hemží se nycí
farisejskými demag gr, kteří síce tvrdí, že na
rtapují eami čestnou stráž a še přejímají odkaz
sašlých věků; satím však s vrcholků se střílí
s bezeitnou bezohlednosti do lida křesťanského.
Dějí se podskoky útasné, I s pslmon míru
předstapoje před vás chytrý sákořník, neojti-li
te dosti silným k rvavéma přepadu. Když se
me uvěří, když získá trochu moči, vycení ostré
saby ihned.

Docházíjiš tek een že o tak 10.„sblerihalísovaných“ | slátenh sa bateliché svobodě
daleko hůřenešve stélechjiných. Paragrafyna
ochranu katolické svobody slce existují, ae
ty se tak násilně od liberálů a sednářů pře

přného reba. Sobe tučešjší sousto uenasytáačný jíoem sednářského- polypa; čím se mu
vles předkládá, tím vice pro sebe žádá. A kdyš
iš katolík leží v prachu pod barbarskou Bo

bezohledaého volaormayšlenkářskéhoglsdi

útora, ještě vítůsdání 00 do farizojskéhosářka,JakprýJestutisk Té s
. Nymí volnomyšleskářský tisk borlivě pře

třepává, jak u

Zatím však v době, kdy měli býti bezoitní
revolnojonáři a jejich vůdoové důkladně pončeni,
še není pokrokem svobody,jestliže se sstupaje
sarovým násilníkům, byl odstraněn konserva
tivní ministerský předseda Maura a nahražen
liberálem Canalejesom.Maura promlavil v Car
raosi snamenitou řeč, v niž o politice Canale
Jasově pravil: „Přese všeclní řeč máněsterakého
předsedy je právě dnes všecka nábošenehá svoboda
mrýva. Konservativci byli vědy k jiným stranám
epravedlivi. Všecky spolky mají oaprostou
svobodu; proč v ní jsou obmesovány jediné
spolky náboženské (řeholní), které lida proka
zojí tolik dobrého, jel svým prostředkováním
penise z rukou bohatých adělují obadým? Ve
Jpaoělska dnes každý spolek jest svobodný,
jen nábožeaský ne, ten musí býti se všech
stran čikanován. Vláda chce nekatolíkům udě
lati svobodu, coš snamená tolik, še jejich spolky
umějí všade proti katolíkům, proti kočším a
popeši agitovati. Vláda je vlastně. podporaje a

roti katolíkům podněcoje. My konaervativci
jme vlastně spolavinnína nynějšíh postavení,
protože jsme radikály pustili k vládě“.

Ještě lépepetiků „klerikálnivátlak“ španělský snámý volný Israelita Harden, který
napsal ve svém listě „Die Zoknft“: „Ústavní
a trestní zákony (Španělska) dopřávají tolik
svobody,jake snad vjádnémslájč na maší pev

němé; vícenešvNěmecku.—Vekteré
monarchií je možno, aby vysnavači i

Dě bálu placeným prolaory adokonce oomáloryjmé profesorya i
— Ve Španělsku. Která říše se státním nábc
ženstvím katolickým trpí atheistické čkoly a
svobodnou universitu, řízenou červenými re
poblikány? — Španělsko.Kde je tó možno,

oD Skok agitátor směl beztrestně proti ty nejspustlejší palióské řeči proti králi
a církvi, ministrůma velitelům vojska? — Ve
Španělska. Která monarchistická ústava od
Ďala králi a vládě práro.zasabovati do váleč
ných soudů? — Španělsko.Kde propustí správa

věznicedopis, ve kterém pro velezráda a propo vojáků ku vspouře zstčený vypi
Suje své nejmilejší „honebné a infemní“ jed
vání vlády ? — Ve Španělsku. V Německu by

úebyly možsy ani sejnesmělejší počátkyté do
-mag.gloké práce,kteros onen patykář, zbohat
navší z dědictví pařížského, provedi.“

Tu jest patroo,jekým nenasytným Molo
chem jest zednářské voluomýčlenkářetví. Ať00
hází do stále otevřemých jóbe úst jakákoliv
spousta potravy, stále ječí, že má málo. A
křičí tím vle, čím blíže citi příhodný oka
mžik, v němě může bostrestně Švihatí karabá
čem do občanů odchyloýoh názorů.

Manara pravil, še posnal nyní v Cunaloja
sovi úskočného intrikása, který ho podváděl.
Než se dostal Canalejae k veslu, etavěl ce
proti republikánům; ale kdyš si svojí pře
tvářkou ošlapal cestičku k nejvlivnějšímu ú
řadu, jest spojencem radikálů a točí mladým,
nezkočeným králem jako hracim vlkem.

Ovšem české volnomyšlenkářské listy ne
| toliko násilí páchané na katollolch španělských
a francouzských obecně schvalují, ale jsoa dc
cela velice rosčileny, jestliže někdo vylošené
hunské a randalské činy jemně pokáře.
7 Vášnivé opilání se rozléhalo v Čechách
proti těm, kteří odsuzovali hanobení mrtvých
těl španálekých jeptiček a krravé vraždění.

Viamedá jek posuzaje sy0008 „humanitář.

násinichou konfiobaci kostelů vo Francii,

Dr. Kroabaner věnoval + „Máji“ tklivou
vzpomátka brotaůským obhájcům velepamátné
kathedrály av. Aany. Bretošci eačli se v ob

PuvskémPads vchráměa jj. něho,jsouce
odhodlání: svůj pearáta te orčen:k bohopodtě, Př6H' hrabivé ruče Hkvldátorů1
proti vojszu. Vělohoibyli klidně připravení i
Ba smrt; uechtěli přešíti okamžík, kdy po
svátné mádoby,obrazy,rouchaatd.i s kostelem
přejme a kupesky ocení stát jako nějské oby
čejné aboší, vyložené z lodi z přístavu. Jak se
chovali likvidátoří k posvátným místům, to
trno s toho, že je prodávalí i židům, takovým,
kteří si v nich zřízovalí výčepy. Dr. Kron
bacer psal o ideálních obráncich velice sym
pathicky. Podobalít se Ioraelitům, bájícím
posvátný chrám Šalomonnův.

Rozami se, že„Požidovětělý „Čas“ ihnedslostně vyskočil. Napsal dne 34. června o
Kronbausrovi: „Zaměňojevíru a náboženství
lida křesťanského s odlukon státu od olrkve.
Nechápe, že víru a oábošenství lidu nikdo ne
bere, kdyžstát uspořádává (pěkné uspořádání
besobledným lapem !1)poměr svůj k Říma...
Výklad Kronbanerův jesf prostě podvod s s0a

$ pojmy. - . Pravil Wieland a Josef Jung
mann ve svých zápiskéch souhlasem provézí
jeho výrok, že žádný spisovatel nemá bráti do
raky póro,leda že by bojoval proti dvěma ú
hlavním nepřátelům lidetva: násilné vládě
ovětaké a kněžské. Josef Jungmann notečil, že
to zrodí český spisovatel, jeně bude psát pro
vláda kněžskoa.“

1. „Cas“ tu sám drze podvádí čtenářetvo
tvrzením, že v tom článku -dr. Kronbaunor píše
pro vládu koěžekoe, že zaměňaje víra Jida
křest. s odlukon:
: 2. Ještě drzejší. lší jest, Ze výklad toho

Bpiponatelo Jest podvod se svatými pojey.uviti o právu k vlastnícíví a projeviti sym

ovati nadvládu kněžskou a zaměňovati víra
s odlakou.

nVórua náboženstvílidu míhdenebere/ volů
v herecké póze masarykovský komštýř. To
nebyl spupný útok na náboženské přesvědčení,
když francouzští rednáři pronásledovali kato
lické důstojníky rafinovaným spůsobem pro
Jejich přesvědčení? To nemělo sloužiti k za
strašení katolického přesvědčení, když zed
náři za pomoci Apačů (paříšekých banditů) po
řádali randály proti katolictva? To nebyl zpupný
odpor proti katolickému vyznání, když ber
branné, obštavé řeholuí ošetřovatelky nemoc
ných. zednářů a soc. demokratů byly vyhazo
vány na dlažbu? „Víru nikdo nebere l“ — Ale
kdo se dle ní chce říditi, dostane karabáčem
přes obličej. Co by snamenala víra katolio

Ročník XVI

kých Francouzů, kdyby se nejevila také ve ve
řejném životě příslošnými skutky? A kdo ka
tolickému jednání veFrancii tolik překážel?

Vezměte divadelnímu sdružení výstavné
divadlo a rcste mu: „Nikdo vám umění ne
bere |“ Pak ve každý ochotník dá takové svo
bodumyslnosti do smícho. Vezměte učitelům
školy a rcete jim: „Nikdo vám nebere touhu
po kultuře.“ Seberte plavcům lodi a oamlou
vejte Jim: „Vědyť můžete zcela volně bověti
svojí touze po moři.“ Každý rozamaý člověk
dá na takovou nelogickou hantýrka jen jedi
noa odpovíď. Leč kostely se mohou aloopit a
prodat židovským kšeftařům, ačkoli ai je ka
tolík koupil k vůli toma, aby měl kam cho
diti na mši av., ke zpovědi, na kázání — aby
zkrátka mohl plniti povinnosti, k nimž je přísně
avým náboženstvím vázán.

„Nábošenství lidu nikdo meberel“ Ani ti
čtraví učitelé radí ve škole, jimž jest docela
přikázáno, aby odvraceli děti od positivní
víry? Ovšem ze eumého srdce víra náhle vy
krásti sednáři nemohou, sč by to ačinili s nej
větší chatí. Dle volnomyšlenkářské logiky tedy
nebrali lidu víra ani Neronové a Diokleciá
nové.

A pohleďme, jak 80 prováděla konfiskace
kostelů! Edyby někdo prodával s musea vzácné
rokopisy kupcům na kornouty a památné 0
brazy jarmarečním prodavačům, povstal by
právem tuhý odpor vzdělanců. Kdyby někdo
musejnl badovu zebo dům určený ko koncertům
proměnil ve špýchary, bylo by to lhostejno
vadělancům? Leč státní zřízenci měli právo
otvírati v kostelích aratostánok, v brabivých
pretech ubraceti kalichy, ciboria, křížky, od
hadovati po kupocka jejich cenu a tronsiti ne
mastné vtipy na předměty určené k elažbě po
avátné. K tomu všema měli zoola klidně při
hiižeti katolíci, protože prý jim nikdo víra
nebral.

Kdyby se tak bratálně někdo v Praze
sachoval vůči německé synagoze nebo ovange
lioké modlitebně, vyrazil by „Čas“ s nepři
četnými skřeky.

Aby farizejství masárykovského denníka
ještě vice vyniklo, o to se postaral bezděčně
sám svým bromovým protestem proti návrhu
katolického poslance V. Myslivce. Ten narrhi,
aby primitivní, neúhledné náhrohoí desky z ži
dovského hřbitova v Praze převezeny byly do
Strašnic, aby ten hřbitov maohonásobně pře
kážející byl zrušen, aby nebylo dovoleno omý
vati šidovské mrtvoly na starém hřbitově, kde
se nechávají až pět dní, než ge odvezou do
Strašnic. — Hned se strhl strašný povyk u ži
dovekých sluhů, jak Myslivec urážel nábofon
ský a kmenový cit Ivraolitů, jakého hříchu se

katolíci tak brozně neprotestaji, raší-li so někde
Jejich neprospěšný, překážející hřbitov. Zato
však francouzští katolíci měli klidné přihlížeti
k tomu, když si žid v jejich kostele vypočí
tával, kde umístí boiny se slanečky, kde po
staví bedna s kolomasí.

Ostatně vefranoouzaké sněmovně 8eozvala
otevřeně slova, aby se již upastilo od uesmě
lého tvrsení, že boj platí pouze klerikalisma;
nechf se otevřené všade řekne, že plane zápas
e katolickým náboženstvím.

Ostatně ve Španělska jeou Ferrerovi žáci
ještě upřímnější. Když ministra vyučování Bu
rellovi byla 26. června dávána hostina, žádal
náčelník sednářů Morote, aby se zavázali
všichni přítomat vyhubit ve Španělsku kleri
kalismus oo nejdříve. Na to ministr (v „skle
rikalisované zemi“ (|) prohlásil, že to přísahu
« plna ardoe učiní. Jak však Morote rozumí

Klesik=liema ? Nedávno mocným hlasem pro
Nevolejte smrt Jemuitům, ale smri Ježíši I“

Kjhle před jakými lidmi aklánějí se tem
vládní krohy!

A u nás? Pokrokářští učitelé přísahají
na nábošensko-mravní výchova, ale otevřeně
ve schůsích, tiskem isoakromě pronásledují
kollegy plnicí tu přísahu jako nějaké poance,
Již v Bousovězřejmě a beztrestně učinili



jee aby učitelékatoličtínestalise řídicími.professory sakusí od neskoušených sup

plonsů plao pranýřování takový, puč NOS0Eí s athelstickým řádšaím volnom ,
Pastorů štvavých může do « Preska při
cházeti celá ; Sato vůní u Jás dovoluje so

vyučování katolickému náboženstvíre školách.
Jaký rosdí) jest mésí paragrafy a praksíl Ač
jsou fy ae ochranu náboženství, ozý
vají ne bestrestaů v listech protiketolických

podklebky na naši víru a otev rouhačství.depataci volsomyčlenkářské sám sdě
laje, že jest pro manželskou rosluka| S vek
kým kvapem zde připravují zakrytí i otevření

jilnící poměry fradeouzeké. -Proto všichni
katolící na stráš, do pevné organisace, která
se stane imponnjící hradbou proti zednářské
záplavě! Voloomyčlenkářekého Molocba nená
oytite sebe točaějšími soustyl Jakmile acítí
příslušnou eflu, nedopteje věřícím ani tolik
svobody, neprokáže nám ani takovou huma
nitn, 8 jskou pamatováno jest na trestance.

.. Nevěřte hladkým řečom a stále vykřiko
vané svobodomyslnosti těch lidi, kteří proje
vili vášnivou radost nad bonským pobíjením
katolíků |! Všeoka ta ličená přívětivost důje se
x nouze! Na stráž, do povných řad a smužíle

vpředl —

| Slovensko.
Jak se časy mění! Kolik je toma let, co

V Černové na Slovensku zatřeskly výstřely po
ček a tekla nevinná krev Slováků, když měl
6e posvětiti černovaký kostelíček? — Pak od
eouzení, sospendování a vězení Andreje Hlinky
— propuštění jeho se Segedina — všechno to
už uběhlo, zapadlo — a letos, na den svatého
Petra a Pavla, po překonání mnohých překá
žek vysvěcen byl černovaký kosteliček od —
Andreje Hlinky.
"——„Černová, Černová, ty prenikáj nás vel'
kým bólóm k slzám, ty nás vzmažeješ ku hr
dinstvu, ty nám svedčíš o nevyzpytatelných ce
stách Božích.. .*
7 Vysvěcení kostelíčka mělo pestrý a dojí
mavý průběh. V předvečer „posviacky“ konána
byla společná av. zpověď, v den slavnosti
velký, slavnostní průvod do Černové, kázání,
svěcení, slavné nešpory, následajícího dne pak
30. června alavné reguiem za zemřelé dobro
dince, kteří k vystavéní koetelíka nějak při
epěli a za duše těch, kteří v pokoji odpočívají
na hřbitůvku černovském.

. (Hlinkovi, osnamojícíma -v „Slovenských
L'odových Novinách“ svěčeníkostelika, jistě
zatanuly na mysli události sběhlé před málo

"lety v Černové; pravíf ve svem „posvanie :“
„„Tento úkon nechf je -spečetěný závětí
Kristovou: „Přikázání nové dávám vám, aby
Ste Ba mřloralí ve epolek.“ Kdo ve bude ří
diti tímto příkazem, ten zapomene smatné a

(nebudé posuzovat žádného, ale padne před kří
tém Kristovým a zavolá: „Odvrat tvář svoji

„mé!“Jen tak můžeme přistoupit na svaté ono
mfatoa jen potom můžeme dádat od Boha mi
Hosta odpuštění pro sebe, bratry a sestry slovy:
„Ddbrotivě nákládej, Pane, se Sionem, aby byly
"gbůďovány bradby jerasalemské.“

Posvěcením kostelíka pověřil Hlinka bša
"kup Párvy. Byl to tedy skutečně den pravého
"emiření.

Za assiotence vlasteneckých kněží, as ú
dastenatví nesmírného, do tisloů jdeuolho a
hluboce dojátého zástupu Slováků a Sloraček

"provedena byla slavnost. Jako luka o svatém
Janě postří se květy, tal pestrý byl i sástop

nici s Liptova a z dalekých krajů, různých

cbtěli býti svědky dojemné, -anášejicí elavao
"sti, Přišli se Šáriše i s Prešova, přišli i Pe
čťaní, slovenští „robotntei“, kteří se svých
tvrdých mozolů uspořili dar na drabý koste
Jiček; přišli Nitranni ve vyšivanýčh košilích;

"4 Oravci se dostavili. Z očí přítomných sáří
radost, celé shrómášdéní pronikoato je bla
bokono zbožnosti. Počíná zpěv: „Priď, o
Bože Ducha Svůtý“ a farář Hlinka vystupoje
na kazutelau, vystavěnou pod širým uebem.

: Tislce lidí umlká, Hlinka se modlí a pak káše
© významu a potřebě náboževství, vykládá ú
čel chrámu Božího, odporačoje chrám v opa
trování věřícloh. Děkoje všem dobrudincům,

"kteří dopomohli k vystavění kostelíka, připo
míná jmenovitě obětavost Černovských, děkuje
jim vroneně zároveň: za oeochvějsou jejich

"lásku k němu. Ty broby ne hřbitůvku mohly
by vyprávět a svědčit oejlépe ...

Tak líčí dojemnou elavnost alorenské no
viay. Andrej Hlinka vysvětil černovský koste
ik! „Kde je zatvrdnaté ardce, ktoré by ne
precitilo a nezaplakalo prirospomienke pomi
notých krivd, žalosti a l'odskej slomyel'aosti?
Láska a -slomyslnost sá hinbokó ako more.
Jiiska Černovcovku evojemu pastierovi, ktorý

ee o job chrám nedovolila I'edskej
slomyalnosti, ktorá at
rokou malež po«lad, o (dát o 6

$vi prostý snad
mátného onoho krvavého ověvaní čermověkěho
kostelíka, složilk ovátke sr. Petra ©Perle
prosté,srdečnés zajímavéveršíky: c

V ohudobsej to obal pod Tatrami 
Lošia v čjernej semi postrielaní, ——

otec i matka, sestra, brat opoWví
O prvej posvlacko Tafko enl <
Ač telom sme od ních rozláčení, |
Badme ardoom s ními vždy spojeni.
Vědy ca mysli maje tá padtistku,
Že oni zomreli — pre posviacka. :
A oo maďarská „lidová“ strana — nép

part, ješ při nedávných volbách do uherského
oněma dožila se tak strašlivé porášky? Čer
novský kostelíček = néppart — není anad ní
možno, aby kašdéma při vysloveni toho neb
onoho slova nenastala sssocisce představ. Ne
blabá, nešťastná strana, ješ sradila svůj pro
ram, rovnou spravedlnost ke všem národno
tem k uherské koruně patřícím, bídně
zradila, strava, do oiš kdysi každý apříma
a spravedlivý katolik-kladi veliké naděje, ktoré
však bohužel tek bolestně zklamaly!

Slyšme hlas katolických, vám najísté ze
slovenských časopisů nejeympatičtějších „Slo
venských L'adových Novin“, jež žádný z ně
jaké sášti proti katoliolema víniti cemůže ani
v pejmenším. Každého týdno přisášejí přísluš
né svangelinm s krásným výkladem. Plší:

„UdálostČernovskáje nielen svojouatraš
nou tragoediou zeresaná hlbokodo měsa nášho
národa, ale tá nekonečná Kajvária procassov
pre článkyo Černovejpísanéje tak bolestné
a výsnamná, že tiehroby čermoveké nad vše
tky Domostbenesuvokérečia. kázse vymlov
nejšie hovoria a Zalojů. Tie ea mlčasím od
byťnedají. 2.

Nechoeme rašiť omierčivů krestanská né
ladu posvisoky a prlali bysme ai, aby naší
protivníci a nepriatelia aspon tisleu čiastka
tej omierčivosti a lásky ukázali k nám, jako
ukazujeten pomlávanýa nimi tapený„Gapon“
k ním. My pripomíname len jedno: fešký smr
telný hriech keď je aj odpustený — sadosta
činenie a náprava zavineného slého musí na
sledovat, ináč je to klametro a hračka,

Nás až po tie černovské broby pronáslo

bola politická nenávist evatejšou, jaku Kri
stom prikázaná lácka krostanská. Tím šovini

vdpášťania, my by 6me ie les vtedy bolí milí,

mučedelníkov.“ .
Krutá, těžká to oblaloba! Kdovšak

duje poměry na uherskémSlovensko, vidí, še

Jaká je nálada na Slovenska po věst
slo maďarských volbich? D stísněná,váci vidí, že na vobjahém výsledku voleb
ním json částečně vinai eami. Nebylí k vol

strasy nebyla také, právě největší a tak né
sbývájim neštrpělivěnésti,covolbypřinešly.
Tři miliony Slováků mají 3. poslance!

Obrana.

obekod6 I o klouposti"k » kosati
v Brusela od 21. do 24. orpaa sjezd „Volné
Myšlenky“. Čestnými předsedy ejezda badou
spisovatel fraucouzaký cemita Anatule France
a —pověstný, z vědeckých podvodů usvědčený
professor německý Arnošt Haeckel. Ponlední
jest přední vědeckou kapacitou volných myali
telů, kteří při čteníjeho bešik«voýob útoků
proti křestenským zásadám — úplně na volaost

míinají. Věří slepě všem
posmyslům, které jim el předkládá. Přední

jaký si Haeckel a vědou dovolil. Vědyťmálokdy
bylo tak banebně oloca „vědy“ sneužito, jak
ei dovolil Haeckel. Kde tomuto muži nestačila
fantasie, tam si docela pomáhal při líčení o
původu šivota přemístěním obrásků k jinému
textu. Podvod ten byl zrorna takový a tak
omělý, jako by býval pod podobízna Bis

poderssl jméso některého biskůpa

ploým právem vyjádřili sváj houaa lítost dad
tím, že německý lid se dal balamatiti profes
sorem takové povaby. Docela i Masarykova

Naše Doba“ (tla ně ně ilotví
BAMte Doba“ povvítila právně na, dezáčálcí

by v kterémkoli státě faljoval někdo
Best pytlů mosky, bdyby někde dovolil

sl donich
hned Sací li SA

do kriminále. Haeckel | svým Mílo
m mrzačil y údlišené lidé a te 4é

zssloněllza tskorog
by tadíš vě vobtódtýbee Wy

vrždtí ověku Lakovés.
v „HárodníPolitíte“6

pochlabou,le Šnečkelbude uz kos
čestným předsedouí Záa tam bade ab

1 sko čestn

že to čo Felleplně prostomyninéČenkáky

k 21ě
E.

nějí zde dle přání německých židů co nejčet
nější účast. Jako dvě největší avé hrěsdy ala
vílí volní myalitelé italského Lombrosa a ně
meckého Haeckla. Lombroso však, jakkoli byl
horlivým čiřitelom matorialistického monisma,
náhle se oddal pověrám spiritistickým,o čemě
volní myslitelé obytře mlčí. Po zapadnotí té

volnomyšleokářskébrjzdy. sní ještěvolným -stysiftelém -ohfronář Havaklova, jejíš
oslava nejlépe avědší o tom, zda jest cílem
volných myglitelů skutečná věda či protikato
Jioká Štvaniče. ©

Jen ve svernéámšiku proti
semomíučitelem ulezakí

Již jeme „ že slova papežské enoykliky o
„Teformátorech“, s nimiž a s jejíchž stoupenci
masíl bojovati rsnešený lídamil Karel Borro
mejský, jsou nesrratnou pravdou, která se dá
dokásati docela i četnými výroky oměchrefop.

mátorů samých. Leč a nás není dovolenopramloviti historicky dokázaacu pravda o lid
těch, kteří bojovali proti katolické církvi. Zde
se dovoluje pouze pálití před pověstnými od
půrci našimi modlářské kadidlo, af už přitom
hlstorie pláče sebe více. Nopřičetný vztek
sohvátil řemesloé Štváče, kteří dlouhona ka
toliotvo psí hlava otrkaji; kdyš Vatikán po
věděl na základě cejpřesnějších dokladů děje
pisných něco o oharakteru protestantských re
formátorů, Jen teď brr na církev, na kstoliotvo
vůbec! Pravdivé odělení nesmí sňstati bes trestal

Když naše církov byla v Čechách na ve
řejných oobůzích nasýváca bestil, kanálil, by
enoo, když pořádných katolících bylo elintáno
jako po nejhorších zločinciob, ani pokrokářeký
sni soc. demokratický ani evangelický tisk nie
proti tomu nemamítal. V obcích, kde se mělo
udíleti sv. biřmování, rosbasovány proti tomu
poličské letáky, lípány od nočních paohatelů

tí té ovátosti na aonkromá obydlí protesty,
Jako by adíleníté svátosti byloklerikalismem|
Bylo raděno katolickým žákům, jakým knyfem

by se měli nejobytřejí vybnoati přijímání Nejsvětější svátosti. VoŽďáře bylo hotové srovéní
živlů protikatolických proti missionářům, vří
skány roskasy, aby 00 jim nédovoliloani vsa
tolickém kostele ke katolíkům kázati Kato
lickámaprůvoda v Prase bylo do tváří plváno,
katoličtí dělníci vybazováni od radých spola
dělníků s továren na dlašbu, stříkáno kalem
í na samou osoba Kristovu. Katolická svoboda
utlačována s barbárskou surovostí nej
ším spůsobem. Když byl ve vzdáleném Špe
nDětekupopraven Forrer, poštvané ivČe
chách zchlasovali si šáhu ma De00ma
Jettým spfětním.

A teď původovvé besmezných protikato
hokých štvanio. farizejsky křičí, še měl papež
zachovati náboženský mír, še se proti rošení
míra musí ozvati také protestanté — tedy fi
Hdé, křeří:na volaomyšle:kářských štran icieh
mělí tak veliký podílí Takové štvanice řítí- se
bezhlavě vpřed, ačkoli se ví .obeoně, že přece
borvolmejské encyklika me našich: kasatelnách
čtena nebyla, takfe zda odpadá přičina k roz
Úloní. Slova onoyitHky,která jsou protestantům
nemilá, rostroucilé -v usší zomi nejvíce maši
protivníci sami. Nadbo papeš jižsám dal řádné
vysvětlení, jak třeba encyklice rommměti,ačkoli
toho ani potřebí nebylo. Z textu i vysvětlení '.
encykliky vysvítá dostatečné, fe moderní protestantna nemá y'oftlti60uražen
konstatováním fakt, jež se udála před čtyřmi

stoletimi. .
Nadává a spílá mnad katolický tisk těm

lidem, kteří — třebaše zó záští proti olrkví —
promlaví pravu okřithokám řáda-n bm,
o katolickýchnepřáteliot sv. Methoděje uěbo
o papeží Alexandrovi? Vědyť v samých kuni
Řách katolických še o těh alořád mdko
píše. Ale o Lutherových Ršeftařeltýchpřítělch,
kteří tak bezcitně katanovali a ujařínili rol

alstro, papež io promlavitinesmianlk ovým
vlastním věřícím. Proč už jednou mení vydán
od některého móderního eřětlonoče hvětichý

MivotopisLufheráv o Sopcečem O0Hasovi,Galileovi, Savonaroloví, Branovía jiných idacb,
„kteří se a Vatikánem atřetli, potištěny jiš přece
celé atohy papíru. Zato o muží, jehož nauka
máiv hách četné vyznavače,vládne i v Jí
stech protestantských nápadné ticho. Přoč

jenom? Vždyť přeos Luther spůsobil daleko
sáblojší rovolnci ofrirovní, neš čtyři Jidé rásu



otáska;

Bopomůže, jak uznávají samnícosvášní
stantó v Německu a ještě více « Anglii.
tem fanatický bněv, že papežská omeyklika
bidla km se saĎaro

Přes všecko slobu nepřátel: pravda onoykliky
sáři stále jasněji a vykoná úhol velice pro

splšný. :
Náboženská

Javě. List.„k vořejnil uejsnrovější na

vnějšíma iflseca prohlásil odpor církvím všech
něm,rosčilnjese jako sarytý evangelickýole
kovník na slova enoykliky proti — zakladatelům
elrkví. Píše.dne [7. července, že text encykliky

jest „oplývajíck(t!) nadávkamí s štvaním proti
reformátorům :a -reformaci“; prý dle omoykliky
„„knílata a národové, kteří k reformácí přistom
píli, byli nejsvrhlejší.“ Takové brůzy jsou
v těchněkelika řádeich P Jen ať vi laskavý čtenář
-srovná slovné znění „pohoršlivých“ řádků ou
„oykliky e čachrářskou parafrasí masarykov

ého denníku!
A k tomu hned macharovsko-masarykov=

„ské dobrotisko dodává svou kritiku: „To není
„útočný rázt* Oo by to bylo, kdyby se takto
psaloo sakladatelichkatoliokécírkve,o jejím
tčení, o jejích vysnavačích? Žádný (II) list by
takovou věc semměl napsat, žádný občan (117)
večejně říci; list by byl skonfskován, obšan
sawen.“ — Tohle jest nkáska, že drzá pro
Ihanost „Času“bledá stále nové, vyšší vrcholy.
List, který nejoadšeněji dovedl chváliti štvaní
Macharovo proti církri, ba jeho zesměšňování
samé osoby Kristovy, list, který otiskaje plno
pepických nadávek proti katolíkům, najednou
se odeažujo tvrditi, co by se stalo listů nebo
občana pokrokářskému. Ooš když nasval Ma
saryk katolíky černou bandon? Byl za to za
*řen? Byl zavřen Machar, kdyš svými nej
vlastnějšímí výmysly tropil si pošklebky ze
ev. Jana Nep., z úctyMariánské, ze sv. Aloise,
se Súsanny“ Byl zavřen ten člověk, když sa
vyjádřil, že kačožíčií lidé sají býti poslavemi
áno jako škodná svéř? Nestalo

jr nio jeme vločasopisu. jem Ebypodobného napsáno o Ši trestby m
dostavil ©

- > Všdyť ostatně v nájesde proti dra Kron
banerovi „Čas“ napsal, še protikatolické „zá
kony franconzeké jsou Jedním = nejrozamněj
šich skutků repnbliky franovasské a pokrokoví
lidé celého světa přejí ci, aby tyto zákony

San 00p cesta poceléPen bylK lády" přáhi národ, „byl se v
obrkvsv 17. a 18. století K oohoralisováh
G takřka smičen.“ Ačkoli -by mobl „Čas“ dobře
věděti, že právě s demoralisace různých olrkví

. oairkviček jiných byltehdy náš národ vymaněn,

jm sbarvením vytýká encyklice u o
čem dí, že by sa to byl občan zavřen a list
skonflskován. Tedy jen ei ani při největším
fanatismu nešlapati abytečněna jazyk

Naši protestanti ení -nepiskli proti neho
rázné potupě, jaká ce: děla celá etaletí katolí
kům xoranovačoí přísabou anglickou. Král na
stupající trůs přísahal vždy, že „vzývání anebo
klanění ce Panně Marii nebo (vzývání) které
hokoli svatébo, še avátost. měs, jak je dnes
v katolické církvi v užívání, jest pověrečné ©
modlářské“. A přísaha praví dále, že 8e to
prohlášení má +bráti ve smyslu aoglických
protestantů. Což kdyby tak v některém „zklo
rikalisovaném“ otátě v parlamentě učinil svou
přísahou nastapující panovník. podobnou po
klonu. židůmnebo projetantůma? Strpěliby to ?

- Ostatně pač potřebí delších rozkladů ! Ta
bový list, který dovedl hájili a choáliti barcelonské

bendiy,S ně otisklvýrokMasarykův, že je můše býk proli ruským re
voluoiondřám, to utratil právo ke kasa
telskáma roskasu, jak která církevní společ
nost mé dbáti snášelivosti. Tyto řádky nepsali
jemepro níevangelioko-israelského,Časa“,
Protože zavijá ; zášť so -vůbpě pomčiti nedá a
dovede kormidlem logákya důslednosti otáčeti
od případu LEpřípade tak, jak jí to velí okem
šitý prospšob. Natno však konstatovati před
českou veřejnosti zajímavé kaitursí dokamopty
6.modaraáho prondásí, které prý chce zavásti
mejvyšái bomavita a toleranoij z

Agrárnická: obrana. -Již bylasazba
tačeho článko o 'počtářích -agrára (ole
přílobo l) minolý týden hotova, kdyš „Venkov“

najednou „18.+£.8.00 svou obranos
ústa anova. Zatím jemetedy sve.

kn: Leš Bergmanovy„Lounskéiney“ otiskly tak důkladnona věděnjící
odpověď, to neváhali a botový
článek nyní doslovně..

Na př.„Venkov“ nasývá drson © banob
nou lží ohnaší še posl. Zásvorktovi Ústřední

m, še Zázvorkoví

o půjčvo dobře vědí. K toma dokládají:
„Lde-li kdo nestydaté, jest to pouze „Venkov,“

© Meloračním svazu, naši po
ost otran rozšíření výboraz 21na 60

=„Venkova“vpéře.. . Zvvámenaojnhdo
puntíku . . . A ostatně,jaké pal dlouhé

dei? Vens děly aprotokolydovorčí fe — Po
této odpovědi „Venkov“ moudře vůči „Lomn.
Elasům“ stíchl. :

Protikapltalističti soudrasi mají
vPrazesvůjpalác,kterýznamenápronižší
soudruhy nové veliké daně, ale provyšší po
bodlí a proapěch. Nyní takládají tito „rásní
protivníci velkokapitalema“ dělnickou banku,
ješ bude akoivou společností se základním ka
přtálem 1,000.000 K;tento obnos bude rozvr
Zem na $000 akcil po 200 K. Teď jest jen 0
táska, kolik skutečných dělníků bude s to ty
akaie kapovati, aby bylk banka opravdu —
děloickou. Bezpochybynejvíce skcjí zakoapíti

poh kteříupozorňojíinserty v „Právu“ aa své statisicové podniky.

Politický přehled.
Politická situace. Dle něm. listů politická

sltaace se od odročení (říš. rady zlepšila. Po
láci hodlají prý vyčkati rozřeňení otásky vod
nich cest, které jim eděleno bude 320.srpua
vládou. Bar. Bienertbovl prý ani nenapadlo,
aby pomýšlel os rospustění parlamentu, poně
vadě právě nynější vládě záleží na jeho spolu
pracovolotví. Minister. předseda byl přijat cí
Gařemv Išlo v sudiencj, která se týkala v
první řadě svolání sněmo, jež se sejdou kon
cem září. Císař prý bar. Bienertha ujistil, še
požívá jeho úplné důvěry. Ovčem ale také mu
důrazně připumněl, aby k provedení emíru če
sko-německéhovšemožněa rázně přikročil.

Ministr obchodu dr. Weiskirchner zavítal mi
nalý týden do královatví čes., aby = vlastního
názoru seznal hospodářské poměry tohoto nej
důležitějšího království v Rakonsko. Prvním

ollem jeho-byla Plzeň, kde si prohlédl Přednízávody průmyslové. Ta na hostině prohlásil:
Rakousko, ty nedospělo jsi ještě ku konci
posledních svých dnů, onopak, ty jsi, Rakou
sko, teprre na počátka dnůl Přál el, aby
každé z oboa národností spravedlivěbylo do

nost pro obě se dobře vytvářila. Z Plzně za
jel ministr do Praby, ta shlédl kanalisovanou
Vltavu, hlavní tovní badovu, umělecko prů
myslové a technologické museum. Na hostině
prohlásil evou zásadu: věren avéma národa,
apravedliv ko všem v lásceak věrnosti císaři.

ejr. sem. maršálek princ Ferd. Lobkowitz
prostl ministra, aby svého hlasu povznesl teké
za too příčinou, aby -konečně v této zemi na
stati mohly spořádané poměry.

Zerácenost Rusínů. Na schůzi rusípského
lidu v Narojově vyzvána vláda, aby nynější mí
stodržitel haličský, jako prý hlavní Škůdce Ru
sínů, byl odvolán a nabražen Němcem, jenž by
savedi pořádek. Raslni z genávisti k Polákům
volají ns Bebe Němce. Slovanská ubohost s
zvrácenost|

Grunvaldské slavnosti v Krehové konaly 60
minulý týden na SOOletoaupamátku porážky

eckých rytířů vojsky polskými za pomoci
hů i Rasů. Do Krakova sjeli se zo všech

utran polští delegáti i s jiných národů slovan
ských. Z Ameriky dojelo na 1000 delegátů
avláštní lodí. Cizinců bylo v Krakově na
150.000. Středem slavnosti bylo odhalení po
mpíka krále Jagiella, vítězného to vůdce vojek
polských. Četnt řečníci nadšeně povzbozovali
k sopčinnosti, lásce a obětavosti pro vlast.

„ Ukeraký měm pokračuje v adresní debatě.
Hr. Tisea upírá národnostem práva, aby tvo
žily ogmostatné strany jako na příklad v Ra
kogské polovici. Strany si navzájem vyčítají
pásilovsti při, volbách páchané.

„V Ohorestskudošlo opět ka kriei, Posl.
oborvatští předložili vládě několik poladavků,
předosším aby zatim propuštěn byl sakční čef
spravedlnosti Aranický a státní návladní Ag;
ourti, ještozoní byli hlavními tvůrci procesu
se Brby obriodnými neoprávněně uvolesrády.
Odpovědí na tento požadevek bylo, že bán dr.
Tutmašíč podal žádost za propuštěnov. Ale
předseda mimsteratva uberskéno hr. Khuen

Hodervary, jemaš nynější většina koaliční,
srbako-chorvstaké jest mepohodlsou, usiloje.
aby dr. Tomašič zůstal nadále, s koslice boď
se podrobí nebo.sněm chorvatský bude“ ros

V hnetů v Bosně a Hercegovině
Jako vládel osmova dostala se do zemského
oněmu bosensko- horcegovského. Osnova ta
Jedná o poskytování půjček k dobrovolnéma
vyvazování kmetů. Posl. dr. Krulj pravil, že
dualismus namířen jest proti Slovanům vříši,
Chorvaté byli obětování Maďarům a Srbové už
nysí mohou viděti, co mají od Rakouska

k očekávání. ŠponělkuKulturní boj ve přičiněním mi
nister. předsedyOanalejasa se víc a více ostří.
Sr. Stolice jest odhodlána přerušiti vyjednávání
se španělakoo vládou. Canalejas nařídil, aby
byli obesléní všichni převorové, kteří by do i.
erpna nezažádeli za státní schválení svých klá
Šterů. Kdyby se zdráhali uposlecbnouti roz
kazu, budou jich kláštery zavřeny.

Černá Hora. Černohorská skupština svo
lása jest k mimořádnému zasedání na den 19,
srpna. To souvisí s prohlášením Černé Hory
sa království. Skupštína se ua něm usnese a
pošádá knížete, aby královskou hodnost přijal.
Obyvatelstvo tímta povýšením valně nadšeno
není, ješto se obává nových daní.

Zprávy organ. a spolkové.
Řočnicke-soclální kurs v Hradei

Králové. Hradecké kursy řečnicko-sociálnívy
chovaly celou řadu nadějných řečníků, kteří ú

ně bájí zásady naše po vlasti české. Téměřichní přední pracovníci v hnutí katolické mlá
dele jsou absolventy hradeckých kursů. Kursy po
stránce vědecké a pedegogické řídí p. Dr. Reyl
se sborem věhlasných odborníků,stránku techni
ckou a ekonomickou vede p. otrojmistr Polák. —
Letošním rokem byla osnova týdenního kursu
obohacena přednáškami o spolkovém účetnictví
a vedení knih. Přednášky tyto konal p. kontrolor
Čermák, známý odborník z Prahy. Celého karan
půčastnili se 84 fádní poslachačí, mezi nímiž bylo
11 žen; mimořádných posluchačů na některé jen
předměty bylo 19. Každý posluchač vypracoval a
přednesl řeč na dané théma před zkušební ko
missí, která o výsledku výstopu podala písemné
vysvědčení. Při praktických těchto výstupech dobrá
třetina absolventů osvědčila se výborně a jen zcela
mepatraé procento prospělo slabě. Večery byly
věnovány debatě, ve které byla cričena pohoto
vost řečníků ku replikám. Také byly vydány kur
sovní aoviny, do nichž příspěvky napsali frekven
tanti kursu, Velmi milým dojmem působila účast

drou nástupců Akademické ligy katolických azademiků « Prahypp. Pírka a Reiaiše, kteří činně
celému kursu obcovali. — Sbor učitelský čítal
následující síly: Dr. Fr. Šule, professor bohosloví,
Dr. Fr. Reyl, rektor semináře, Dr. Gustav Doma
byl, professor bohosloví, Dr. Jan Nep. Jindra,
professor bohosloví, Fr. Čermák, professor, ©. k.
soudní revident účtů, František Jakl, tejemnik,
Filip Konečný, farář, Ferd. Vlček, farář, Jití Sa
hula, redaktor, Karel Keppl, vicerektor Borromeg,
Antonín Fait, klempíř, Fr. Šupka, redaktor, Jos.
Polák, strojmistr, Josef Katnar, faktor. Průběh
letošního korsu byl velmi zdařilý « znamená opět
pokrok v záslužné akci hradeckých pracovoíků.
8 povděkem dlužno zde pozoamenati blahorůli,
kterou podnik podporovalo Politické družstvo
tiskové a Všeodborové Sdružení subvencí a správa
b. Borromea poskytoutím výborného opatření všem
účastníkům kursu. Poměrně olabou byla účast
kléra a hostů sjíných diecésí, ala letošní. zpozdéné
žně jsou příčinou aci tohoto sjevu. Jinak však
sdar sjezdu byl úplný a utkví jistě všem účast
níkům v milé paměti. Zdař Bůh! I

Den katol. organisací v Hradei
Králevé. Jako závěr ka zdařilému řečnicko-o
eiálnímu kursu byl uspořádán dne 17. t. m. ejezd
mládeže, katol. dělnictva a katolických spolků.

Nebylo účelemajezdu pořádati projev anifootační;měla to býti výroční schůzka a porada předníci
organisátorů diecésních. Přes to však nabyla schůze
v odpoledních bodinách rázu manifestačního. Do
poledne na nádvoří bis. Borromaea konala bu
jará naše mládež křest. sociální tábor lidu, jená
byl četně obeslán. Napřed sloužil. měj sv. vedp.
dr. Šulc sa aseistence dpp. Keppla a Petráska
na nádvoří v pavilonku, vkusné ozdobeném od

mládeže kyticemi a věnci.Nadšení zbožný zpěvmohutně ge.nesl k modrému blankytu., Táborové
řeči zabájil předsede mládeže dp. Petrásek. Pak
promlavil rsdp. dr. Šulc o úkolech mládeže anato
p. Lochmem promivaval o mládeži rolnické. SI.
Kosařová vabádala dorost dívěí k-práci za svaté
idey. SI. Čermáková ohnivými slovy vybízela ka
křesťanskému obroda dělnického dorostu. Pak
předneseny. pozdravy. Dp. Petrásek končí tábor,
zasalvá bymna mládeže křesť. noc. (skladba dra
Šetiny), pak hymna Svatováclavská a „Kde domov
můj“, — Soudapné kobala se schůze Všsodbor.
dražení v refektáři semináře. Před sabájením
sloužili měl sy. vdp. farář Kahánek z Javoroic



(dočkalzlatéhovýročí posvěcení

ústy Lorlivého a arědemělého
pastýři osady sm vkornoU péči o
ello, aby i ta dále vyteval na
devého úřadu svého. Pomalu
obr.mášděných z děkanského domu, aby 00 ná
sledajícího dne dostarily v počtu j bojnějším.
Ráno dostavily 08 dopataceka eb spolků ná
chodských a- podaly tailovaséma dvě: ko
roubve, které na jítb podašt dobrodiací ce.6 c
sadybyly sakoupevypre chrámnáchodskýv ©
pomíbka tdkého jnĎilea. Po dojemném přání,
které pěkné přednese si. Bot lové -za -sdruženoa
katoliek:a mládež v Náchodě, byl jmbilant veden
za blab-lo sronů, provázen 80 kněžími s oalébo
vikariátu a sávtupam věřících do cbrému Páně.
Tam přjoděs E slevnému dní darovaným rouchom
meltimpřivesl pan vikářza mábe asa celog 0
sadu Nejevětější obět v drabosenném gotickým
slobem převedrném a Českými greaály bohatě
vykládaném kalichu, který okromsóma a k+ šom
milému vikáři dechorenstvo uáchodokého kraje
va ddiaz úcty a vděčnosti, věnovalo. Ačkoliv byl

všední den, byl farní koste) Přendake osadnlky.Meri jinými viděli jeme zástupce. lajbo pana
patrosa, členy sl. městské rady, p. přednosta c.
k. okr. soudu, p správce c. k. beraího úřadu,
p. inspektora dráby, pp. starosty a radní přifaře

aých osad. Mošní spěty krásné provodi Spěráckýspolek s p ředitelem Wdotcbein.Po chřátospěvu
„Tebe, Bože, chválíme“ vracel se průvod do dé
kanského domu; tam stařičkému jebilára' přáli:
ebromářděné kněžstvo ústy p. sekretáře Kaměry,
zástopco kost. patrona p. i. a Čampe, kalšecí
důchodcí p. Penisebka, p. okres. bejtman Dvořák
sp. okresnímšk ins , ppřed
Bosta-c. k -ohres.-soudu Waske. starosta města 14
al. městekou radu p. JUDr. J. Čížek, předseda
spolku pro vystavění nového farvího chrámu Páně
p. JUDr. Fr. Dvořák, starostové přifařených obol
a předsedové růsných spolků. Mile dojalo všecky
i blahopřání náboženské isrielelé obce v Náchodě
a jejiho kočse PhDr. Sichora. Věechny projevy
jasné ukázaly, jak velice je náš pam děkan a, vikářoblíbemvosvéosadě,jak uistelligencetak
mesi lidem. Proto s ohlasem velikým bylo sbro
mášdéným duchorenstrem přijato přání, které p. se
kretář Kaněra s Police při vikariátuí poradě té
bož dnekonané- pronesl, če zásluhy a obliba di
lébo jabilára dole boudou též pochopeny a UzBáDY

nahoře. ,
Mokolíci a křiš. V Praskačceu Hradce

Králové byl dae 19. červencepohřeb. váženého
občana rolníka p. Fr. Dolasského. Sáčastnili se
i.Sokolové s Praskačky a Opatoric.n, L. . Vážný
úkos baí rušijo veliceto, že BekolovéDo

za křížem, ač pp. basiči aŠlenové „Be
sedy“ a „Družstva“ tak učinili. Při zakročení po
tadatele odvětil velitel Sokolů, še prý tak vědy

chodí. Bokolům v čele kráčel p Ant Hák,u s Opatovic; týž se vyjádřil loni o účasti
hasičů pří „Božím téle“, Ze je to pamáčkování.
Tentýž jest předsedou místní org. agrární a dlo
„Veakova“ jediný agráraí spolopracovaík s řad
učitelstva celého okolí. Nazdááárí

Jaroměř. Výstavka uspořádanápří příle
Šitosti meněinové manifestace setkává se vězde
8 neobyčejným zájmem, takže se odbodislo před
sednictvo pracovního výbora prodloužiti výstavkudoneděle24.červencedo4bod.odpoledne.—
Upozorkujeme český sovorovýchod na tato výstavku
a doporačujeme její návštěva zvlášké v nedělí 24.

Hour v kterýžtoS Kakpas širokékébor:planu p. inž. Kadparana Joossov
ském eričišli po 5 hod. odpoledal.

Potěky mČáslavě. Čímnár socialieticho
pokrokářštívolnomyšlenkář brosili, še missie roz
Sokají v novinách, to konečné splaili. Diríme se
však, še ma takovou ulátaninu potřebovali tak
dlouho, není-li ovšem pravdou, fe prý to měla
redakce Pravdy dávno za svémstole, a Le teprve
Ba doktorské zakročení (o dale do světe. o
„potětekého katolíka“, jak se dopisovatel podepnal,
ač s jeho katolictví nesbyl než zápis do matriky,
uposorňojeme, aby si o duchovní správu hlavy
noláma!, raděj ať věnuje tustarost svéma povolání.
Může býti jist, že liguriání, jak missionářenazývá,
asi lidu víru mezkasí ani mravnost neporuší, stím
st te obrátí meri ové kamarády, najde lam pří
ležitosti dost a dost. Co se týčetobo ašlechtilého
výroka „o maiších ne toulce světem jeoncich“, od

vidáme, že každý cikán dle avé planety hádá.
yalili jeme,že jest přeceten štáb protikat leký

„ale «bloupě dávatí srý) vztek na
jev, to u opravdu ma připráženou hlavu.

Delní Kralovice. V nedělidne 17.Čer
vencet. r. konalase unás agrárníschůze(

kabone Všeckypolitické : | kratičkými, beany

te poj křesťansko-sociála

která mu jako koézi nejméně
přísluší Ostatač tážeme 98 p. faráře, kde že měl
týž den mší av.sa lid sobě ověřený? Kterak mobi
Jako farář © neděli ti ze ové faraí osady?
Kde byl tutéš neděli, jak každý katolický křesťan
jest povinen, přítomen mší av., kdyžje papežštější
něž sám papeš? Konečnějak mohl tvrditi, o zů
stane věren programu agrárníma, když snad jeětě
před 8 lety totéš trrdilo prográmumladočeském?

. Wikmteč. Spořitelna města Skutče vy

sáAT oleleu 1910 obratu 2 898.234 K 45 h.Z toko vidao, jaké oblibě ústav tento še
těší a jak prosperoje. Vkledy přijímá od 1 K po
číneje a sárokuje je 4'/,*/,, sápůjčky bypotekární
povoluje e úm.rem libovolným na 4*/,0/, | Spoří
telna města Skutče okytá nejbezpečnéjší uložení
kapitál.

Z Brné u Potětýna. Ticháosada naše,
ověnčená fivou . zelení ovesných sadů, tněných

ločla a„droterných hvozdů, © míraě probloubeného ovabu návrší nede klikatými břehy bysiro
ké divoké Orlice. ro.košným pohledemna oměené
ceniny Půtova bradu mijg.sp kochajíc, oděla se

dne 17. t m. sa krásné nedělí pohody slavnost
ním hévem a šivé verašení bylo lze čísti ve tvá
řích domácích obyvatel, jekoš i četných příchosích,
kteří řadili se vzástup kolem statku páně Bone
Bova, aby stali se účastolky vzácné s sice „první“
primiční slaraosti v Brad. Norokmčevel. pán Sta
Bislav Beneš, bývalý k-maní praefokt lové
hradeckého biskep. semináře dojemnými slovy
poděkovav rodičům za jich starosti a obětí a vy
prosiv sobě jich požehaání na novou šivotní drábu,
uúbíral se uprostřed kněží, bohosloroů, družiček

prováseo velikým sástupem věřících pějících nážné pleně sa blabolu zvonů do ferníbo chráma
Páně v Potštýně, kde nadšeně a volal účisné
pronesl slavnostní Peč o strastech a slastech kaóse
slov. a na Slovo vsatý kasatol rdp. Ant. Kaška,
děkan kostelecký n. O. Jak při kázání, tak i při
primičaí měj ov., při níž přesně byla provedena
měe „Panis aogolicna“ od Koenens, byl naplněn
chrám věřícími, kteří velmi živé brali účastenství
na výsaamné slavnosti. Hlobokým dojmem půso
bilo na všecky přijímání nejsv. Těla Páně redičů
a vestry s rakou syna s bratra novokněze, Po
Te Deum a sv. požehnání bylo udéleao kněžím,
bohosloveům assistojícím, rodičám a příbussým
v presbytáři přítomným, novokačžské sv. požehnání,
úestatním pak věřícím po slušbách Božích odpo
ledních. Celé slavnosti dodávala dojemnébo rázu
"ta okolnost, 'Se krátce před“ nf těžce skoušený
otec vip. primicissta navrátil se s rychnovakén /K.
nemocnice, Ide byl po delší dobu velmi svědo
mitě léčes z úrazu sa ruce spůsoboného sekacím
strojem a usdravosí jeho tolik pokročilo, že mohl
osobně býti přítoman. Dvojí radost plnila tudiž
erdce úěsstní<ů. Dajš Pán, aby alanko radosti a

Bppero tř náznnák, v

.přáse nikdy esahýlio o kn KD
- SEM. valná hromada I. českéhospolku

pro svelobu včelařství, sabradaictví g chova ho
svířectva v Chrudimi koná se v ne

děli dne 81. července 1910 o 2. bod. odpol. v ho
stinei p. Karla Wirta vSlatinanech. Pořad: 1. Za
hájení sobůze. 2. Rokování o těchto otáskách: a)
O ehovu vepřového dobytka, (V rozhovor uvede
p. Fr. Brabec, správce bospod. v Chradimi. b) O
pěstování ovocného stromoví. (Promluví p. V. Bílý,

Škole v Corudimi.) c) Zásady zdárného včelaření.
(V rosbovor uvede a spolku.) 3. Volnéná
vrby. Hojné účastenství žádoncí.

Konce by. Píše se nám: Vjed
nom malém městečku, kde ci rádi po-Hne
ojou a také pošumaří — řekl sterý purkmistr ka
marádům v hospodě: „Pánové, to byste vidělí,

kdybychjá vi vzsl na sebeprobí (plaviale),jakby ai to slušelo — a nedělalbychsi ztoho nic,
kdyby mně nadávalí „klerikál“ — a ta štós —
to bychjé to jinaknekal,než,naši páteři—a
vsal bych si toho tolik, že bych měl já dost. Na
našeho Jeníka bych msotapomaél a vám bych dal
tolik, še byste ae vělohsi dobře aapili.“ Támhle
Husitům přesděl jeden ooudrý pán „bramboroví
sedsáři.“ — Na tuhle dynastii klerikální jsem ci
vzpomněl, když jsem četl 37. číslo Oslerreicho
kathol. Boanstago-Blatt ze dne 3. července 1910
prd názvem „Konec písničky.“ Článek tento sní:
„Tvnší se u más tolík po reformě manž práva,
aby rozvedení, kteří byli po katolicku i
zsova ve ažutek mohli vejíti. Požadavok tento je
potesěšiláa podezřeláhrarakouskýchzednářekých
loži. Cbyti-li ne Rakousko do pasti — buje konec

té plsuléky“. Loše zednářské— zvítězí—vyhraje— bude slavit trismí — Bylo— je a bude tak.

Kdyš ve Fraacii lidu oloupeny byly klá
Štery, nedostali dělníci šádaého saopatření pro
stáří, be ještě jsko odměna dělnictva byly asyly
přo starce a stařeny ve klášteřích skoofskorány
a starci astařeny sástali bes přístřeší. Bylo tomu

zednářské loše chtěly se posmívati
obolstěnémulidu « místo

ly lidu nové daně ma bodra ,

á
bh

Bobo ukradené a uloapené millioay od zednářů klá

štorůma kostelémněkýmmb nahrazesy
(Konecplovičky:Zedníti ta "pěkaouštelu)otéž stalo ve ve Spanělska. „Volaé školy“ byly

tam totiž povoleny a Da poděkování za to smo
bílipování zákeťrí bandité, kteří v Barceloně so
anovali strašné krveprolíti. I tu byl ikonce plo
ničky. Zednářské lože svítěsilo — ono trinmfuje.
— Než ji mebylo nikde jedadní sed
nářů a jich konečné cíle národům lépe do jas
ného světle postaveny než v Budapešti, snámé to
baště svobod. sodnářstva. 19. června zazúcabil 82
tam mladý malíř jmésem Pavel Javor se slečasu
Markétou Szalai, dcerouto chéfredaktora a měst.
presidenta Dra Michael Ssalai, který druhdy se
jmenoval Kohn (!). V Uhrách, kdesl zednáři ci

| vilní či občanský sňatek vybojovali, chtějí ayol
zedoáří ukásatí, že jim uotolíko nezáleží na ka
tolickém sňatku, nýbrž že jim mic není i po ci
vilaím úředaím shatka — a še (slyšte !) oldsvky
zednáťské jsa věcí hlavní. Pavel Javor byl se
slečonu Markétou Sala! dříve oež byly oddavky
úřodaí civilní vykonámy, oddáa dle sednářského
rita v sále Velkó Lože ubarské. Pak teprve ná
-sledoval oňatek civilat úřední v témte sále, který
byl vykonánod purkmistradr. Štěpána Barcsya.
Zednářským bratřím maďarským nozáloží tedy dle
toho stejmě nic na stát, obč. sňatku — je to pro
ně ten obě. civilní sšatek psuze formalita, sby
byl jakýs takýs pořádot: — Hlavní věcíjest sed
nářská osremonie čili sednářské obřady Ustoapl-li
sůstek katolický v Rekousku občanskému sňatku
— dříve nebo později ustoupí občanský sňatek k
medii sednářeké — mebol lože zednářské o to
pracejí.

Různé zprávy.
Panu zem. poslanci dru Stembor

kovi připomenutí © uvrhlém tásku. Dle
správy „Štítu“ problásil jste, že mezi medobrým
tuskem jest tisk „klerikálaí“ nejsvrhlejší. Myslíme,
že poslanec, který docela má děkovati katolickým
blasům za své zvolení, jest povinen mluviti svlášť
rosvážně. Byl snad katolický tisk tek zvrblý,
še chválil barcelonské bescitaé bandity jsko tisk
pokrokářeký? Vyblatoral náš tisk původce toho

-barbarského krveprolití sa mučedaíka? A vizte
dále! Pověstný professor Jada, chráněnec a mi
láček Macbarův, napsal verše proti našim „Or
lům“, které páchnou tskovou sprostotou, jaka „by

- nebyla trpěna'aní v křčmé, Jaou tem na př. tato
uličeická slova: „Na nči tmavé šupiny, do hlav
vám sluší drtioy, do růkybnoje putna . . . Jsme

Orli“, splše chrobácia snámí broaci, vrtáci, co
Štáraj se v lojně; atenašich schůzí jedem duch,
st našich morin jeden puch, pořád to smrdí
stejně.“ Takorou hnojnou poesii předkládá čte
pářstva pokrokářský vychovatel české katolické
mládeže, temto dlovék má pak vésti národ ko
svornosti[| Patrao, še se jeho slora od „básai
ckých“ výlevů Macharových mnoho neliší. Našly
se dvě něžné daše! — V pokrokátských „Lido
vých Novinách“ semity dra Stránského dne Id.
června napsal učitel J. W. doslovně: „Je možno.
aby člověk, který se denné 6—7 hodia ofravoval
Re v učebně, ale o chlívku, v němě bylo mamač.
káno 180 kousků, pracoval -ještě mimo Škola?
Mlaví-li takhle s láskou o Českých dětech český
učitel, pak ve nedivte, še slova „kultara a škola“
vážně nebere. „Slov. Noviay“ k tomu sprostáctví
Poznamenávají, že na Uberskobrodsku, odkad u

čítal teaE neníjediná dkola, by vypadalajako chlívek. Právě v tom kraji ulovác
kém obce stavbou prostraaných pěkných Šzol a
valily na sebe veliké přirážky. Nyní dostaly od
pokrokářského vychovatele „projev uzaáal a vděč
nosti“ — „Posorovatel“ adělil doo 24. června,
že pokrokářaké „Haná“ psala o katolickém čes
kém lidu těmito slovy: „Sričkové baby rozžohaji
svíce, lid sedá do krahu, v popředí divocí orli,
se mimi nebeské kosy, pak několik kříženců tóchto
plemen... Vůschno shromáždění dáváse do běhu,
proadeledujic prchajícího. Nebaské kozy mečí po
plaňoé, orli skřečía svíčkořé baby bramlají se zvyka
sdrávasky“ atd. Tak ušlechtilým způsobem uka
saje lásku k českému lida v 24. čísle orgán re
digovaný professory| Nemyslíte, pane doktore, že
by takové „vzdělání“ zastale obyčejná kořaina bea
pomocí intelligentů? — „OstravskýDeanik“, který
má vážnou úlohu spojovati český sivel proti Nóm
che s Polákům, pojmenoval ve vzteka novějme
novanou ředitelka dívčí měšť. školy v Moravské
Outravě „náčelnicí noboských kos“. To 80 stalo
v době, :kdy. mor -ostravský žid Lifiachfitz dare
val ma germanisační Roseggerův fond 6000 korun.
Ostatně mač dála úkásky pokrokářekého blína na
papír „Obnovy“ sanášeti? Jen si Čtéte, m
slláckým spůsobem si ulovuje v „Čase“ Maohar
proto, še byl cbycen sa límec při své vyšvindlo
raná charaktoristice Škytavéhomsichs1 | Takoré
polenorvésurovosti jiš samo „Právo lidu“ odložilo;
sehodilo pepické klacky, které nyní Machar sbírá,
enaže 6e v kleci, do niž sám vběhi, rozsekati
dráty. Orbem to tatrmanetví, odkoskané dosti Be
šikovně od 000. demokratů, působí velice komicky.
Spolevšak te jest důkosem, kalKřAkukyčaopitehuéa vd)pl.Ačně



acpou jimdo očí pozlátkovéblátoanaplňujíje
falešnými dogmaty, místo co by je měli poučovatí.
Jediné, co vůdcové sociálně-demokratičtí „pochopili
(a to většinou), je psychologická povaha davu.
Tlukou na duši ubožáků v místa nejcitlivější, otví
rají jim brány fstamorganických rájů, a takto
praeparovaný davdělného lída používají za pro
středek k zvelebování svých..kapes. O nějakých
vyšších cílech, o nějakých ideálech, nebo prospěti
těm, jimě samozvaně se korunovaliza vůdce, není
možno ani mluviti. Vědí jasně, že jea tenkráte
Jest se jim možno v jejich sférách udržeti, pokud
budou štváti lid proti těm, kteří mají jměví a
kteří jmenojí se a nich „měšťáci“. Že kasta těchto
lidí jest nanejvýš potřebnou, že tvoří jakousi basis
veškeré lidské a sociální sourialosti, o tom ne

penými, jak často ti, kteří stojí proti nim, 8e do
mnívají, naopak, jejich výpady jsou pořádány ne
ve zaslepenosti, ale 8 chladaostí a rosvážlivostí,
kteréž dvě vlastnosti pojí se u mich ve lstivost.
Jsou-li napadeni a konečně i osvědčení důkazem,
nepřipouštějícím odporu, memohou-li se obhájiti
intellektualními důvody před soudem veřejnosti,
tu změní taktiku a stávají vo šíleně odvážnými.
Vobalo brobství chtějí zakřiknoati hlasy seriosních
obhájců práva, a nepodaří-li se jim to, a je-li
obava, že plány jejich budou prohlédnaty, omik
nou, a pod záštitou, že boj jim nestojí za bo
Jování, pomaluustupují a jen ze zálohy, kde se
cítí svojí rafinovamostí a impertinencí kryti, pouští
prázdné bomby a to jen proto, aby nestratili kre

ditu v REoiluje mená : . o“taje agrární tisk uprávy ji
mých časopisů, o tomby bylacelárei,
svědčící o bezcharakterním podvádění veřejnosti.
Nová ukáska, jsk dovede „Venkov“ rozečtvávati
vlastaím rafinovaným výmyslem! V „Nár. Listeeh
byly otištěny tyto řádky: „Charakteristická a pří

dná je tato skutečnost: Před 25 loty rolajk na
jistém statku v P. sedal u stolu s chasou a jedl.
společně £ kamenné mísy. Když dues přijde někdo
do téže rolnické usedlostí, musí si řádně .před
chodbou otříti obuv, by smosaikovoudlažbu v chodbě
vezaprášil. Služka vyjde mu vatříc, té musí aděliti
kdo je, co 6i přeje a po tomto úvodu vyšle rolník
svého bafáře, by záležitost onu e živnostníkem vy
Hdil“ — „Venkov“ ma to napsal: „Jakýsi spo
lečensky darebné vychovaný a veškeré Čistoty za
rytý nepřitel píše tam mesi jiným, že nynější

pansky a dodává pak jako ukázku rolnické nadu
tosti toto: „Charakteristická a případná je tato
skutečnost: před 25 lety na jistém statku v P.
rolník sedal u stolu s chason a jedl společně s ka
menné mísy; když dnes přijde aěkdo do této rol
nické usedlosti, musí si řádně před chodbou otříti
obuv, aby dlažbu nezaprašil — —“ Takové tedy
věty objevily se v „demokratickém“(!) orgánu „N.
L.“, v blavním listě mladočeském! Tedy páni mě
šťáci strašlivě horší se vad tím, že dnes-rolatk.
chce už na lídech, aby si otřeli svou obuv, než
vstoupí do jeho přibytku! To se v lista onom u
vádí jako veliký zločin, jáko doklad rolnické zpup
nosti a panovačnosti| Stydět se musí člověk, stydět
do hloubi duše za takové barbarské názory oněch
pánů, kieří chtějí prý reformovat celý Český svět|

Stanovisko jejich rovná a? úplně stanovisku atarých karabáčníků a copatých pánů Franců, kteří
chtěli také na rolnictvu, aby zůstávalo ve špína
vých dírách a jedlo jen to, co mu „páni dovolí“,
— To si přejí měšťáci, tam by nás rádi mělil A
s tákového nízkého stanoviska vůbec poblížejí na
vesničany, bez nichž by přece národ český nebyl
pičim!“ ©Tedy slovo „mosaikovou“, které ne mu
2 pochopitelných příčin do krámu uehodilo, ši
kovně výnechsl. A s větší ještě chytrostí vynechal
další charakteristické řádky, kreslící zcelu věroě
„demokratismue“ mnohého moderního agrárního
semana. Zato však vpašoval do řádků nevinné lokálky
plno jeda, karabáčnictví, měšťácké zpopnosti, atd ad

proto, aby se sehnala uměle zhotovená látka k a
Grárnímu štvaní, Statkářský „Veukove“, takovým
způsobem ze skatečného venkova jednu rodina ne
uděláš nikdy! Jestliže ze soucitu k venkovským
utiskovaným lidem některý časopis poukáže aa
to, co tropí se svýmčtenářatvem prašeký „Venkov“,
huéd vyrazí „Venkov“ © podvodným tvrzením o
„útocích na venkov“. A meozí rolníci posud ta
kové bezcharakterií. matení pojmů neproblídli. ©

Bývalý ministr Nehreimer vyvíjídla
časopiseckých správ v nynější chvíli horečnou čip
nost hlavně sa tím účelem, aby německé závody

ké dělajctvo propastile'a:
meckéna místéčet. přijala.Bývalý
svéprotičeské nenávist! nabízí:se dofo

tomu, že opatří zěměcké dělolky v

V Basku 00 částí.

ě
ě

objeveny po vělce raskojeponská, ty
stečně přispěly k porášce Raska.. Od
ve veřejné správě stále distí...
senátora Garina přivádístále širší a' širší kraby
do rozechvění, Mioulý týden byla ve výbora pe
trobradské intendatury pravá panika, poněvadě
byli zatčeni tří
generál Kosovič.. Takébývalý šef kyjevské tajné
policie byl satěsa. Z 1100 inteedantů v Rasku
zatčeno dosud na popud nenátora Garina 200. —
Senátor Deďalin okoačil dle správy z Kyjeva
řevisí vojenských ústavů. 46 osob. mesi nimi dva
polaí podmaršálkové a 18 vyšších důstojníků bude

Duchovní cvičení velehradská. Du
chovní cvičení budou na Velehradě od 97. do
31. července pro učitele. Od 16. do 20. erpms pro
studující středních škol; od 22. do 26. erpaa pro
akademiky, profovsory a vrdělance vůbec, Od 8.
do 12. srpna pro duchovenstvo.

Velehradské alarmesti. Obyčejnéve
lehradské slavnosti výroční konány budou letos
následovně: 50. července v sobotu večer 8 v ne
děli dopoledne je slavnost apoštolátní a alavnostní
schůze. V pondělí odpoledne, o 3. hodině je u
stavojící valoá bromada akademie velehradské. V
pondělí večer A v úterý dopoledne pouť a akade
mie bohoslovců.

Ce stál pohřeb krále. Kdyžv Londýně
nečetli všecky výlohy, shledali, že pohřeb krále
Eduarda stál 900.000 K; z toho 250.000 K při
padá na pohoštěaí cizích smutečních hostí. Vy
stavení mrtvoly v Londýně s Westminsteru stálo
201.000 K.

Haličtí šidé. Haličtí šidovětíposlanci dr.
Kolischer, dr. Lówenstein a dr. Guld dostavili 6o
k předsedovi ministerskéma, aby ma vylíčil

zoufalon“ vituaci velké části židů haličských.
Terdili, že velký počet tidovských r dia zaniknus
tím propinačeího práva pozbyl práva výčepního

a Ze jest bez zgměstnání. Předesda pporslíbil, če přání židovských poslanců a haličský
šidů „blahovolně“ aváží. Pan ministr měl „chu
dákům“ poraditi, aby se raději obopili motyky a
lopaty, vádyť se dělnietva zeměděl. nedostává.

Pravidelné sbírkyna druhý milion
Ústřední Matice Školské mezi personálem
všech závodů a ů obchodních a průmyalo
vých doporučaje upřímná vlastenka, která jménem
nechce uvedena býti. Sbírky tyto mimo jiné pro
vádí soustavně technický porsonál knibti
Národní Politiky v pravidelných lhůtách. — Bu
dou-li ve všech obchodních a průmyslových sávo
dech sbírky na drahý milion matičsí ve lhůtách
pravidelných pořádány, stanou se již nyní sáru
kou, že ve dnech svatováciavských bude drahého
milionu dosaženo, byťi sebrání preních sfotisle
ukazovalo na volný a malý přírůstek sbírek, která
v zájmu uhájení národní cti a dobré pověsti -0 s
bětavssti lidu Českého nesmí zůstati sa sbírkami
na výbojvé cíle Roseggerova f.ndu Sobu.vereinu.

Také sběratoté „špačků“ se orga
misují A sice v Paříži, čímě je už řečeno;jaké
„špačky“ míníme. Podnětem k akci pánů „meg-
tiera“, jak se jim říká, je brabivost státu, jenž
cbee jim brániti ve skromném obchodě s výtěžky
Jejich aběravé činnosti: Proti tomu abératelé po
dobně jako už hadráři a jiní chystají se zalošiti

je v Paříži asi 70 a vedle tvho je ovšem ještě
celá řada amatórů, kteří se naučili nio a pletou
se do všeho. Bběrátelé zpovolání. sonstředají se
ve Čtvrti sv. Medarda, 82m Vlekou svoji denní
kořist a zde s6 rozdělnje. tročbu čistí a upravuje

Po tom vutno slídití před lepšími divadly, restau
rauty a kluby, kde leží ua zemi sotva zapálené
jemné cigarety. Před teragsami Eavárea, u vchodu

kami je ovšem kořist větší, ale sase mnohem horší
kvality. A dvaoácí hodim musí tak sběratel cho-.

franku. Vycvičí se věak tak, že na.prvaí pohled
rozeznává už vzácné a levné druhy. Na drahý dea
ráno pak jde zboží do prodeje. Blízko Pantheono,
ne náměstí Maubedtově jo trh, tam za 15 a 20
centimů koupí si ráno délatr tabák šňapavý nebo
do své dýmky. Horší je, še od megotierů kupují
i obchodníci s tabákem a nepotřebné „zboží ko
nečně

k barvení.
TH
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Vřelou vděšaostí jsem zavázána, še mí po smrti
drahého mého manšela Jana Řejvla bylo (hned vy
plaosno = pokladny„Charitas“ 1140 K. Lidumilný
tento apolek. odporačají kašdéma 00 mejvroucaljí a
volám: Zaplať Bůk)

Marie Šejvlová, Kakleny.

Dovoluji si veleotěnému obecenstvu
oznámiti, že od 1. srpna t. r.

F přesídlim"em

závod žolozářský
de vlastního demu — Palackého
třida čís. 88. — naproti uzenářskému
— — — závodu p. Hutly. — — —

O další otěnou přízeň prosí

Václ..Michálek,
obchod železářský a zbraněmi.a

Šeob, úvěrní společnosí,
zapsané společenstvo s ručením obmazeným

v Hredol Králové,
= (proti Grandhotelu) = ©

přijímá vklady na knížky—za4 až5%
: úrok a to dlevýpovědi.

MB“ Sloní“ lístky na. požádání zdarma. "U

Uhlí -nejlepšíjakosti
' 0e nejlevněji. 1

| Koberce| JAN -Záclony|STOUPA|
VPRAZE,Jindřišskám.1.

Maréloky. —Pláště de doště.
V +74 dla

nesrati
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pohřební ústav
: a zasílatelství:

(| adn Králové

Varhany.:z
náharmonia

v každé velikosti, krázsého a plného hlasu za
ceny solidní doporučuje a uctivě nabízí

stavitelvarhana barmoulí

w Rychnově n. Kn.

Opravy, přestavby a ladění.
600- Bojeoiiduější prývědení. -0

fRospočty a ceníky -napožádání a bos závazku.

+ | Továrnana cottagová:amerik

též evropského systému

udolíPajjrkoopolv Hradciah
Sklady:

"Budapešt,VIII.kerósneí
- Sorát 15 4. — Fraka,

3 Ferdinandova W. 4. —

"| Viěed-TIL,Mariahiifarnc.

1 i
F1

re

Veškeré plscňové

pudobní náskroje
jé E 08ne n 08hkovkInet“ doporouší

řr. Pleskot
0"Jotefově

E taříve K. J. Saibert.)
též Ise dostati: bubny velké i malé, pravé

- činele, basy, čele, masdoliny,kytary, citery,
jsle, smyčce, pouzdra, podbradníky. ladičky a

veškoré hud. drobvé potřeby. Struny nej

jakosti. Harmoniky tahací i ústaí ve velkém

Klari pik Pl lčí kSo
+tru +

kézadky PNračí. Správkyne rychlevyřizují.

; = - mHoši k vojsku
od 14—90 roků, i hudby neznalí, ae přijmou na
celé saopatření ve vuj. hnd. škole v Hradci Králové,
vlije Šťěpánke. Prosp. zašlo správa ústavu proti
20h. znám. — Výhodné zsopatření pro budouonost.

U
Pay nád nné vMá

František Ruber
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, křížeatd.
Vídeň,

© VII o., Kaiser
« strasse 5., vedleLa

zaritského chrámu

Rozšiřujte vsevéUrasyt

Již vyšlol Již vyšlol

Obrana úcty
Svatojanské.
Sepsal Dr. Fr. Beyl. — Cena 8 hal. Při bro
madných objednávkách větší slevy. Objednávky
vyřizuje administrace „Časových Úvah“

vwHradci Králové.

P. T.

výbornépivo
<. a vůdý jen pravá
minerální vody, zvláště na Bělovoskon ,
borávkové vine chvalněznámé firmy

Y místnosti úplně nový

- zle čerstvými,lacinými

pokoje a místnosti pro spolky. Sluha v domě.
Doufám

hostů a Pehe do ubie,
8rýrasem ústy „pejoddanější

BM

|zkuste—

on o ořenánvýsadní

z Měšťanského pivovaru v Plzni pí)íane od čepu, *

, jež jediná je původu ryze českého, pak na zdravotní
Palouš, továrník v Jablonci n. J. (Krkonoše).

ipo ukončeníPo nPři hro

„M

4 © Půrdltbicích,
ve sládek v artintoteh u Jilemnice.

pů
Obsluhanaprostoreslálí

Šas jiná,8,



1 rovem nezapomenutelnéhosvého děkana a biskupského
generálního vikáře

Msgr.Dra(Iloisa Srýdka
vzdávákathedrální kapitola v Hradoi Králové všem,
kdož při pohřbu v Pánu zesnulého svou pietu a lásku osvědčili,

vroucí a uctivé díky,

Zvláště pak Jeho Exeellenoi nejdůstojnějšímuVrchnímu
Pastýři Josefu, který celýprůvodaž ke hrobuvykonatiaposlední
lůžko jeho požehnati ráčil.

Vysoce důstojné kollegiát. kapitole Staroboleslavské a všemu
veledůstojnému duchovenstvu.

Všem slavným c. a k. vojenským, c. k. státním asamosprávným

úřadům, zvláště. městskému zastupitelstvu královského věnného města
Hradce Králové.

Slovutným ředitelstvím všech zdejších ústavů.

Milým spolkům a jednotám zdejším i z okolí a vůbec všechněm,

kteří v Pánu zesnulého na poslední cestě doprovodili.

Prosíme též, aby všichni, kdož laskavě svou soustrast s' námi
sdělili, přijali náš srdečný dík.

MD

Bůhbudiž štědrým odplatitelem!



Věda a umění.
Český slovník bohovědný. (R-digují

dr. J. Tampach s dr. Ant. Podlaha. — Vydává
V. Kotrba, Praba IL.-200. Cena seš. K 1:40) do
spěl právě k sešitu 9. Věe, co jsme o velko
lepém p.dniku tomto již fekli, potvrzuje opět nový
jeho sešit. Táž bohatost, obsažnost, táž péče o
věci slovanské. Zvláště tento sešit je bohat zají
mavými obrazy (22) ; očkteré jsou vůbee novinkami.
Obrazy ke článkům: amfory, Amiens (4), Amort

Vil. (2), anděl (5) Anorně text illustrojí a dopldují. Pozornosti zasluhují staté: amortisace (4),
Anastasius (6 sl), soděl (26 sioupců); pojednání
jsou veskrze stručná a úplné vyčerpána. Ze všeho
patrao, še český slovník bobovědný jest v pravdě
nepostrádateloou pomůckou každého katolilta aže
bes ní nelze se nikomu obejíti, neb:ť o českých
otázkách nelze odnikud nabýti takového obrazu,
jako právě s této pomůcky. Proto snovu toto dílo,
pa naše poměry také nikterak příliš drahé, co
nejvřeleji doporučujeme. —a—.

Bepresentační síň letošní zahrad
nlcke-ovecnické výstavy v Praze zřízena
bude s neobyčejnou výpravou květinovou i látko
vou ve středa průmyslového paláce. S jakou c
kdzalostí budo tato síň vypravena, svěděl již to,
že úprava vyžadovati bude nákladu asi 10.000
K. Střední prostranství bude vybraženo obdobným
výstavám, jako růží, chrysanthém atd. a kol do
kola vinouti so budou ochutnávárny zahalené v ze
lení a oddělené od blarní dvorany něžnými bí
lými plátky, obrostlými břečtanem a jinými rost
linami. .

Jaké moviny staří naši předkovéčítali?
Není bez zajímavosti připomenonti 8i,

jaké noviny se v Čechách čítaly a kdy počaly
vycházeti pravidelné noviny. Jak chudé jsou
to ukázky proti přívalu novinářskému dneč
ního dne, jenž v pravém smyslu slova zapla
vuje svět a to bez rozdílu plemen, jazyků, bez
rozdílo etavů, stáří a pohlaví. Kdosi obíral te
ton otázkou, jak dlouho bude moci ještě lidetvo
peáti na papíře, nenabradici totiž věda tento
něčím jiným, ješto lesy během jisté doby zmisí,
zvlášť když zalerňování nebude pokračovati
stejným krokem 8 vykořistovárím.

První zprávy ze vzdáleného avěta počaly
naše předky zajímati v době, kdy vynalezen
tisk, jenže nemělo to, co 80 o Dich psalo, ráz
tisku periodického, seznamujíc obecenstvo 86
světovými událostmi cd případo k případa.
Json to, jak to doba ani jinak nenesla, události
z bojišť, ze života panovníků, živelní pohromy,
mor, komety, dobývání povností a bradů atd.

První takovouto památkou je spis s le
tiny přeložený s nápisem: „Sjezd tří králů
Maxmiliana I., císaře Římského, Vladislava,
krále Uherského a Českého a Zikmonda, krále
Polského ve Vídni r. 1516."

R. 1535 vyšly: „Jisté noviny o vítězství
císařské velebnosti Karla V. v Tunieu.“

R. 1541 zpráva, kterou poslal Matyáš
s Loušnice Jiřímu Valděteinovi: „O porážce,
která se stala v Budíně v měsíci erpnu.“ V druhé
polovici 16. století vyskytojí wejiž první knib
tiskaři, jakým se jmennje: Jan Kantor, Šebe
stian Ocha, Jiří Melantrich, Jan Jičínský, Michal
Peterle, Burian Valda, Jakub Dačický, Jan
Kozel, Jiří Nigrin, Daniel Sedlčavský, Johann
Sebumann, Václav Stříbrský vosměs v Praze,
Ondřej Graudeno v Litomyšli a Jiří Handle
v Olomouci, Někteří z ních dostali i koncessi
císařskou.

Jaké události naše předky zajímaly a co
z tiskáren českých vycházelo čas od času na
světlo, toho dokladem buďtež tyto památky ze
spisu ačeného Strahováka Dlabače vyňaté.

V Praze u Kantora r. 1656 vyšly: „Noviny
odeslané z Konstantinopole do Benátek, urc
seným pánům Fukarům (Fogger), o strašlivých
zpamenich, kteróž json vídána v Konstantino
poli, též o 2 kometách a znamenitě velkém
povětří“.

V Olomouci r. 1566 vyšly: „Noviny vo
eho římském císařském majestátu, válečným
ida v Splšskej zemi a což toho časn okolo a

proti jeho Majestátu protivného způsobeno.“
R. 1566: „Noviny o zámku Sigetu“ a tóhož

roku: „Vypeání pravdivé, kterak J. M. olsař
a knížetem Ferdinandam z Vídněproti Tarkům
táhl“ a téhož roku v téže Ochsově tiskárně:
Jistá a gruntovní zpráva o ostrovu Maltě,

kterak od Tarků dobýván.“
Rok nato vyšla: „Zpráva Antorfský (Ant

verpy) bouřky, která se mesi Římany a Kal
vidoy sběhla.“

R. 1576 vyšla (původně ohorvatsky): „Hi
storia o Zalostivém dobytí SI od Solimana

Bgtsrak téhož zámka Mikuláš hr. ze Serinu

R. 1678 a Valdy: „Portogalská bitva a
pravdivé noviny o sahynatí krále Portogal
skóho“, r. 1580 vyšly: „Novioy noslýchaně
strač.ívého povětří a oblaků prolomení okolo
Kremže a Kamence“, r. 1586: „Zpráva toho
všeho, 00 se dálo v Římě.“

„,L. P. 1678: „Novina o nějakém obru, který
od jednoho kofšete na divokém ostrově pc
lepen jest, do češtiny přeložena a vůbec vy
dána“, rok na to: „Noviny z Uher o bitvě
něm. a uher. jízdoého lida s Turky.“

Sedlčanský vydal: „Hrozné a žalostivé
noviny, kterak dne 1. srpna 1689 Tarci a Tataři
do Polska vpadli“. Valda pak téhož roku:
„Noviny s Konstantinopole, kterak císař turecký
2 znamenité pány postínati dal“ R. 1691
vyšlo: Žalostné vypsání obně a od zemětřosení
oa Horách Kaotnách zbořených domů“, r. 1592
podána: Zpráva, kterak Anne, arcikněžna Rak.
do Krakova přivožena a přivítána jest.“

R. 1593 vydává Valda: „Noviny o velkém
moru tureckém podle dekrétu od J. M. císaře
sobě daného“ a téhož r. vypisuje: „Jakým
způsobem křesťané nad Tarkem v zemi char
vateké při kláštera Syseka zvítězili.“ Ku konci
XVL stol, vyšlo vůbec mnoho takovýchto vy
psání válečného běhu s Tarkem; ale také vy
cházely: „Noviny s Uher o zázraku božském
v českej zemi“ jakoži: „Vypsání,kterak J. M.
císařská 18. dne měsíce máje 1694 do města
Řezna na sněm přijeti ráčil.

Sedlčanský vydal: „Nové předpovědění o
milostné hvězdě, která v hořejších Ubřích měs.
srpna 1594 epatřována byla“ a rok na to:
„Pravdivon trochlivoa správu, z jaké příčiny

mordovati míail.“
R. 1698 vyšly: „Artikule a výminky usta

vičného pokoje a příměří opevněného mezi
Jindřichem IV., králem Francouzským, a Fi
lipem II., králem Španělským.“ Některé tyto
zprávy opatřeny byly dokonce dřevorytinami,
jako ona o kometě, o třech elancíoh r. 1583
neb velikém kamenu spadlém z atmosféry v zemi
Dorynské.

Vše to zdálo se však býti nedostatečným
příznivci české řeči Radolfa II. a týž nařídil
Danieli Sedlčanskému r. 1597, aby každý měsíc
vydával takovéto zprávy, který také oposlechl
a počal vydávati: „Noviny pořádné celého
měsíce září léta 1597“ a dodatkem: „Tak jakž
je podle jisté vůle J. M. císařské a osvízeného
knižete Pána p. Zbyňka, arcibisk. Pražského,
nařízeno, aby jistí impressoři pořádně apo'a
každý celý měsíc a ne porůzna impřimovali."

Jaká byla horlivost na konci XVI. atol.,
tská ochablost nastoapila na začátka století
XvIL. čebož vinu třeba spatřovati ve zvolení
Fridrycha, krále zimního a jeho porážov na
Bílé Hoře. Oběma těmito udáiostmi zmohl se
v Čechách živel německý a tisklo se ovšem
více německy než česky. Ale i tu má své zá
sluhy o české noviny Adam z Veloslavína,
Štěpán Bilina a Pavel Sesius. Tak roka 1619
vyšlo: „Grantovní relací, kterak 8e při dobý
vání měste Plzně dálo“, dále extrakt, co 88
6 panem generalem Dilli a markrabětem z Dar
lachu zběhlo a o Darlachské bitvě.“ Měli však
Pražští impressoři i v této pobnuté době času
dost, aby čes. národu podali: „Vypsání velmi
velikého velryba, který lapen byl v moři.“

Po bitvě na Bílé Hoře byly noviny na
hražovány historickými písněmi, jako je: „Ra
dostná píseň o elavném vítězství J. M. císařské
v pevnoati Badína“, aneb: „Píseň nová o dvo
jím mocném dobytí města a zámku Lipnice
v Čechách, v kr.ji Čáslavském, jak jest po
nejprv od lidu Švédského v letu 1645 dobyto
a potomě podruhé od lidu olsařského zese
mocně vzato.“

Písničky nově složené o zabynutí slav
ných hrabat, pánův a jiného vojenského lidu
v bitvě u Jankova I. 1646.“

Teprv r. 1672 obdržel Arnold z Dobro
slavína znova privilej, aby vydával celoroční
nepřetržitě vycházející noviny, což asi 90 let
činil. Od roku 1700—1716 nevydáváno novin
vůbec, až teprv podobnou privilej obdržel Karel
Fr. Rosenmůller, po něm Kirchner a Klauser
a od této doby mají Čechy svůj stálý perio
dický list: „První Pražské poštovské noviny.“

R. 1785 přejal od dědiců Rosenmůllerov
ských tiskárna rytíř Sohonfeld, který změnil
název „v SobUnfeldskécísařské král. Prašské no
viny.“ Redigoval je Kramerius, který však
8 léta nato obdršel vlastní koncessí a počal
vydávatis „Pražské poštovaké noviny na rok
1789 vydané pracía nákladem V, Krameriusa.“
Tyto noviny jsou vlastně první noviny české
ve vlastním omyslu slova, protoše nepřinášely
zpráv pouze o jednotlivých událostech, nýbrž
měly následující stálé rabriky: Události vá
lečné, politické správy, dvorní dekrety 8 pa
tenty, oznámení starých i nových českých
kuěb, tahy loterní a ceny na trhu Pražském.

Řeč byla jadroá, zprávy zajímavé, vycházení

paid ainé a prato úásla přirozeno, že v čes.m lidanabyly a že čířily zá 
vinářský vůbea. P 3 sájembo

Poněvadě to bez císařského a král. cejobu
bez pochyby nešlo, změnil Kramerius rok nato
titul a vydával: „Císařské královské pražské
poštovské noviny“; ale ani Schůsfeld nelenil a
počal vydávati konkurenční list: „Císařské
král. privilegované pražské poštovské noviny“
s J. cís. král. Miloati nejiilostivějším vyjíma
Jícím privilegiam.“ Psal mu je Václav Tbam,
Josef Tandier, Vujtěch Klinger, Antonín Pro
cházka, Tomáš Kabelka a j.

„Od té doby vyvíjelo sa české novinářství
pravidelným ohodem a kdyby nebožtík Kra
merius, nebo rytíř Schonfeld vstali z hrobu,
nevycházeli by z úžasu, kdyby viděli po praž
ských kavárnách ty haldy novin pomalu již
« každého českého města a kdyty slyšeli, že
není v Čechách snad již občánka, který by ne
četl svůj list. Žasli by i nad tím všestranným
pokrokem, který národ český za těch 120 let
adělal; byli-li by však potěšeni, kdyby viděli
ten boj na nůž, jejž vodou v zemi dědičné oba
kmeny, jež se za jich Času dosti dobře snášely
a kdyby zřeli, jak Češi v boji tom stojí osla
beni a rozerváni na množství politických stran,
z nichž každá chce vládnouti a žádná se v zájmu
národní kázně podrobiti — to je jiná otázka.

Agrárníci — mepřekonatelní po
čtáři.

Poblaváři agrární dovedou si aspoň zna
menitě vypočítati, co by bylo zdrávo jejich
vlastol kapse. V drožatevní Jednotě byl výbor
rosmnožen na 60 členů, jimiž se stali většinou
vlivní agitátoři agrárol strany. Pak prý chce
Jednota pracovati nestranně pro všecko rol
nictvo vůbec! Ovšem že takto vzrost) značně
náklad na správa Jednoty, který se musí pla
titi z kapes rolnictva různých politických stran,
Starosta a řídící úředníci jsou zároveň členy
výboru. Jest to sice hodně podivné —ale ruka
roku myje.

Za zastupování starosty dostal posl. Tro
jan 1600 K (za šest neděl). Starosta s někte
rými úředníky obdrželi na příjemný výlet
do Dinaska také 1500 K (oa tři dny !'!). Jednota
půjčila člena výbora, místopředsedovi říšské
sněmovny Ant. Zázvorkovi 21.000 K. A pan
předseda evargelík Dvořák ještě se cítil nražen,
když ma takovou velikou ochotu vůči zazoba
nému zemanovi vytkla dozorčí rada. Vždyť ai
přece Jednota počínala vůči Zázvorkovi čistě
po agrárnicku. Na takové jednání každý ugrár
ník má býti zvyklý a otažený. Nač ted7 nějaké
výtky najednou? Reformně-agrární „Lounské
Hlasy“ poznamenávají: „Bylo by dobře, kdyby
jednou místo chvalozpěvu na agrární vzorné
vedení Jednoty rozeslány byly tiskem opisy
protokolů dozorčí rady, zejména onoho, vněmá
dosorčí rada hrosila suspendováním (svržením)

venstva.“
Meliorační svaz pro království české ob

držel od státu sabvenci 898750 K. Odečtou-li
Be však dosud nezaplacené příspěvky od 24
psaného členstva (1600 K), pak zbývá na akti
vech pouze 3600 K 16 h. Vrchní inž. Jánský,
který vyřizoval technickou agenda zdaria, na
vrhoval, aby byl do kanceláře Melioračního
svazu přijat k polodennímu zaměstnání právník
za 1200 korun ročně. Leč veskrz osvícená a
pokroková strana agrární, která tolik křičí
o potřebě vyššího odborného vzdělání, ne
potřebovala k tak cůležitéma úřada odbor
nika. Agrárníkům se hlavně jedná o šikovné
agitátory — a proto zvolen za tajemníka agrár.
agitátor, který ovšem odbornou zoalost jeviti
nemůže, takže Jánský má s ním veliké svízele.
Leč nemůže se tento obětavý muž pana tajem
níka zbaviti, protože téhož udržuje pří tačně
placeném úřadě zlatá protekce poblavárů strany
agrární. A teď se podívejme, jak štědře agrár
nici platí svého horlivého agitátora! Služné
5180, pojištění 240 K 45 h, cestovné pak ob
náší celých 2229 K 80 h. Také účet mluví 0
různých vydáních 925 K 62 h, dále o vydání
na mzdu a práci 771 K. Kancelář pak má to
liko jednoho tajemníka, tak že i ty položky
sotva byly určeny pro někoho jiného. Zkrátka
raka raka myje, čili za horlivou agitaci pro
stranu jsou pánové velice vděčni. Proto místo
1900 K navrhovaných pro odborníka — platí
neodborníkovi kolem 9000 K. A kde jakou
práci zvláštní vyvinol Meliorační svaz mimo
přednášky? Zkrátka agrárníci jsou nepřekona
telnými počtáři, když se jeduá o jich vlastní
kapsu nebo o placení horlivým agitátorům

strany. Kdyby raději výtečné boopodeší v Jednotě, nepotřebovali by platiti tolik chvalořeč
nických, obranných kortešů, protože dobrá
práce by byla nejlepším odporačením sama.



Aby odvrátili pozornost od svého hospc
daření, otírají se o náš znamenitě prospívající
Svaz, jak jen mohou. Ačkoli ei agrárníci sami
saopatřili bilanční zprávu našeho Svazu, přece
dne 9. t. m. „Venkov“ napsal, že se bojí Svas
vydsti účty na veřejnost, posílaje j: ponze
nejvěrnějším. A „Venkov“ sám zatím nenveřej
nil bilanční zprávu drošetva, které jej vydržuje.
Poněvadž po sensační zprávě katol. tiska o
egrárnickém prodeji superfosfátu raiffeisenky
se blásí o 10Ú K, které Jednotě na vagonu
přeplatily, snaží ee „Venkov“ zapírati ; pravdou
však zůstává dále, Ze Sraz prodával o 100 K
levněji. „Čech“ 10 (t. m. vyzývá „Venkov“:
„Necbf se zeptá v Bříství, kde před tváří de
legáta ústř. Jednoty toto členové raiff. potvr
dili, nechť se „Venkov“ zeptá v Křeči, Opoč
nici atd.“ I nyní jest superfosfát u 8.asu laci
nější než u sgrární Jednoty; též ohlí a jiné
zboží.

Kam se přebytky z tak výposného sgrár
ního prodeje dávají? Vždyťjest známo, že na
vagonech za rok prodaných získala Jednota Da
přeplatcích na 135.000 K. Samy „Loun. Hlasy“
píší: „Způsob ukládání peněz v malén 800
kromém bankovním ústavě (Zálož. a úvěr.
Jednota v Praze), omíistěnám v domě ústř. Jed
noty, nemůže býti schvalován. Největšího výmosu
vykasuje ústav na sisku s prodeje umělýchhnojiv.
A to jest vlastně to nejsmntoěiší, poněvadě
Jednota nedodává hnojiva členům o mic levněji
neš obchodníci.“| Ejhle — potvrzení katolické
kritiky!

Poctivý stoupenec strany agrární inšenýr
Radouš vydal v Opočně malou brožZarka pod
názvem „4 přítmi“, v níž jemným a přece
věcným způsobem kritisaje nynější vedení
stravy. Mezi jiným píše: „Poctivému agrárníku
musí záležet na tom, eby jeho satřaef“ byla
čistá, aby svým přegramem a hlavně avojí
prací jevila větší přitažlivost na Jidi myslící
nežli etrany drahé ... Jsou mnohé známky,
které svědčí o nezdravých proudech na ven
kově a povinností strany egrární jest, aby 60
starala o nápravu 8 to nejprve ve svých řa
dách.“ Ve výkonném výboru, v domácí radě
„kolik hlav, tolik smyslů a růzoých zájmů.“
Mnoho jich pamatuje ma sebe a na venek 8e to
maskuje oficielnimi sdězeními, kterými důvěfiví
lidé svádění jsou ku slepá poslušnosti. Nad
eamostatně myslicími visí Damoklůr meč v po
době vyloučení ze strany. Lidu ve všelicos Da
mloví, hospodaří 0ez kontroly, kdo chce jasno,
prohlásí Be za paliče a straně nebezpečné in
dividoom .. . Jest na čase, aby jil složeny
byly účty z dosavadního hospodářství a všechna
snaha upřímných egrárníků musí 80 nést ku
svolání valné hromady,jíž rád stojím k dispo
nici. Dnes ale melse čekat ma valnou hromadu,
které se nemohu jiš druhý rok dovolat a jsem
nacen přivést na soud veřejnosti poměry žá
dající ueodkladné nápravy. Podnikavými jmne
skoro jen v hledání placenýchfunkcí a milodarů
ve formě subvencí. Podaři-li se občas prosadit
na některé vůdčí místo poctivého člověka, již
drabý, který čeká, uby ho vypíchl, stěžuje na
jeho snabu v obavě, že by to mosil dělat také,
Chce-li někdo pracovat v neplacených funkcích,
buďto mu to snemožní, anebo když 8e nedá
odbýt, již se najde dost lidí, kteří z jeho práce
vytloukají kapitál přo svojí olávůa sk zády
se mu jako bláznu vysmějí.“

Tak a podobně mluví Radoaš dále. „Hlasy
Venkova“ dne 8. července konstatují zcela
stračně bez přidání vlastoího úsudku: „lož.
Radouš v Opočně vydal svým nákladem bro
šourku „Z přítmí“, v níž žádá určité reformy
ve etraně naší, zejména svolání valoóh“ ejesdo
streny“. — Dost. Patrno todíž ze suché zprávy
nepřímo,žetentoorgánSrdínkůva Paďoarův,
kterýsivederozvážnéjia opřímnějinežosobní
listy Práškovya Zázvorkovy, proti těžkým ob
žalobáém Radonšovým sotva co namítá. Přízoačné|

Ale proč jenom zazobaní dietáři, kterým
bylo štvaní a placení osobních kortešů milejší
než obecný prospěch venkova, tvrdili tak dlattho,
že jsou lepší katolíci než členové strany křest.
gociální? Na zeleno přebarvení liberálové bo
hatli z peněz venkovského lidu, nazývajíce 0
sobní výnosné obchody starostlivou prací pro
dobro rolnictva. A přitom se nestyděl agrární
tisk spilati občtavým našincům, jimž ogitace
přinášela jen pronábledování. Kolik toŠoýob
sinekor ehrábli poblaváři naši?

Náprava nyní v sgrární straně je hrosně
těžká. Netolikonotorické dietáře, ale celé čety
placených agitátorů, celé kompanie sabvenco
vaných ziskuchticců by musela agrární strana
vyřisnouti ze svého těla. Pohlavaři chtěli si
zaručit lacino nedotkutelnost a eympatiéra
dikálních stran aspoň boucháním ma pokro
kový buben, úlisností k voloým myalitelům.
Dosti se jim to na čas dařilo, jakkoli v prakti

ckémjednání sanedbáváli šišdnípáEladní pra.vidla adravého aMojpotřebnějiho pokroku. Nýní
bohatě odměňováníziskachtivých chralořečníků
však jiš nepomáhá, pravda sí rarf'čestu. Po

vaze venkovského lídu pokaziti, leč bo

venkovský vzdach přece nabýcé převahy. A do
strany tak sbědované, nekačené rakovinog pre
tekcionářetví, volsomyšlenkářetví, dietářetcí —
měli býti vmrskání čeští katolíci, aby prý u
tvořili a ní velkou atrana kooservativoí. Kon
eervativoí? Zelení liberálové ovšem by byli
zcela ochotní kopčiti a náboženstvím, adělati

8 ideami Křestenskými ua nějaký čas dobrýpolitický obchod, Vždyťinálo kde jest tolik
ochoty ke klerikálníma soenžívání křesťanatví
jako u strany agrární, ovládané mocnými vliv
nými evangelíky. Katolík však dal odpověď
Jedině aprávnou, protože viděl příliš jasnd,
Jakým lidem by eloužila katolická záda za
schody k velice příjemným a výsosným titolům.
My za slepci do jedná jámy nespadneme.

Vklady úrokujeme 4*/, ode dne vlošení do
dne vybrání. Vkladní kaišky sdarma.

Četné případy krádeše hotových peněz, v po
sledof dobu 56 opakovavěi, osavědčují toma, že
širší veřejnost neloceňuje ještě plně výhod, které
okytají jí peněžní ústavy vůbec a spořitelna zvláště.
Pokládáme proto za potřebné uposorniti poznovu,
še není výbradným účelem naším přijímati jen
vklady úsporné, to jest takové, jichž nemíní vkla
datel v dobledné době upotřebiti, slo že přijímáme
k bezpečnému uloženíi hotovosti dučasmé, které
může vkladatel, kdykoliv toho potřebuje, ihoed zase
vybrati. Vklady tyto úrokujeme stejně jako vklady
úsporné 49/, ode dme vlošení do dne vybrání a není
tudíž důvodů, preč by nemělo nejširší obecenstvo
výbod těchto co nejhojaěji používati a vyvarovati
se tak uebespečí, které mu hrozí z opatrování bo
tovosti doma.

Nové do Hradce Král. přesídli ší obecenstvo,
kterému v případě potřeby působí vybírání peněz
s peněžního ústavu dřlvějšího bydliáté nejen ob
tíže, ale i dosti zoačné výlohy, upozorňujeme, že
na základě dohody spořitelen o převoditelaosti
vkladů opatříme převedení vkladů z jiných ústavů
na naši spořitelnu Des jakékoli s'ráty úrokové a
des výloh. Bližší informace podáme ochotně ne po
žádání.

Hospodářská hlídka.
Ovocné stromy křevité lépe se hodí

k účelům sadařským než vysokokmenové. Brzo
rodí velmi hojně, mají ovoce úblednější, větry o
voce a strom netrpí, česání je pohodlnější a ry
cbleji se vykoná, což při drahotě dělníků není
bes významu, a teké ošetřování a ochrana stroma
před bmyzem je snadnější. Křovité štěpy netřeba
ořesávat, nýbrž ponechá se jim zvůle, ať rostou
jsk chtějí, leda že občas trochu se prosvětli a
chorobné dřevo vyřeše. Vysazují se 2 —3leté Šlecb
těnce na vzdálenost 2—0 metrů — podle drahu
ovoce, a Bice volí se štěpky na krku pláněte o
čkované, neb na oněch podložkách šlechténé, jež
berou ce na zákraky. Ovšem hodí se křovica jenom
do sadů ohražených plotem. Uvážínfe-li, že křo
vina rodí již v druhém roce po vysazení —
vhodný-li drah volen — a rodí bojně 20—26 let,
ochoplme, že pěstováním křoviny ovocné každý

Řospodář může sám sklidit celý výnos sadu, kterýž
v mladém věku založil. Vrátí se mu a bobatými
úroky celý uáklsd na ovocný sad věnovaný, vy
sárí-li ovocné stromlý křovité, jichž pěstování u
nás všade ae výtečně osvědčaje.

Obllnletví se movyplácí v méněúrod
ných krejinách. Mada dělníků, cena práce vůbec,
stroje potřebné a ostatní náklad výrobní je tak
smačoý, še chatrná sklizeň není v poměru s vý
hodami. Nechme tedy obilnictví, kde úroda je ne
jistá a nepatrná, nehodí se již pro naše poměry
nynější. Místo obiloictví chopme se pěstování píce,
abychom své dobytkářství mobli sdokónaliti a
rozmnožiti. Nyní je a bude v badoucnoostistálá
poptávka po dobytku, mléko, máslo i sýr jsou
v ceně, tudíž chov dobytka se dobře vyplácí. Po
kručujme s dobou a místo nákladného příliš, ale
nevýnosného obilaičtví zavádějme chov dobytka,
sejména hovězího a vepřového,ačkolivi chov sko
povébo dobytka se opět vyplácí tam, kde jsot po
ruce přiměřené pastviny.

Lasiček si vašuse. Zničído roka ne
emírné mnošství myší, jimiž se ponbjejce živí. Myši
loví lasice nejen k akojení hladu, nýbrž i pro zá
bavu a £ krvežísnivosti vrosené, byt ani hlad
neměla. Kde se lasička usadí, tam brzo po myšíci
ani stopy mezůstane. Jak merosuně si tedy po
číné, kdož lasice atřílí, aneb jina je.bubí a prob
následuje. Sem tam ovšem i některé holopbě 6
Jiný opeřenec lasici padneza oběť. Ale tím spů>
sobená koda tisíckráte se mbradíbubením myší,
jakožto hlavním zaměstnáním čipernélovkyně.

Ukébskýministr orbya svoleboni
ddb 7. V Uhrách stojnějako unás trpí
obyvětelétvů velkou dráhotou masa, ač v Ubrách

4

je poměrně dobytkátství na vyšjím stupni než u
nás. Mioistr orby hr. Serápyi činí pokus zvelebit
cbov dobytka v Uhrách. Na všecky stolice poslán
byl výnos, v dámiž se apozorňuje, že letošní dobrá
žeň obilí i píce jest nejlepší příležitostí rozmnožit
počet dobytka v Uhrách. Zvláštní pozornost proto
třeba věuovat dobrému cbovu horěsího dobytka.
Proto hodlá rmintstéřstvo chudé kraje podělit do
brými býky a umožnit lacinou doprava dobrých
krav na chov z krajů bobatšíchdo chudších. Dále
upozorňaje ministerstvo orby, le dobrý a zdravý
dobytek lze vychovati jen pastvinách; dobytek cho
vacý jen ve chlérech je slabý, k chorobám ná
chylný a většinou tuberkulosní,

Výborné lázně proti hostci, čivnímcho
robám si doma připravíme, když !/, kilogramu
výtašku smrkového jebličí dáme do koupele 349 C
a v tom 1Ď minat vytrváme. Léčení trvá 4—6
neděj, a sice bare se koupel 2krát týdně.

Moli nenepadnou tkamive, kdyš na
sbíráme kvetoucí mateřídoušky,asušíme, na pra ch
utfeme s tím poprášíme peřiny, prádlo std. Okna
a dvóře se pak utavroD.

Kulturní jiskry.
Agrárníky jiš „pokrok“ marsí.Spola

se soc. demokratybušili na schtulob (zvláště volno
myšlenkářských) do katolíků jako do tureckého
bubou Byl to pro ně veselý maré, brálo-li při vá
lečném tažení aěkolik kapel. Ale šelmy tihle B80c.
demobrató! Za ové bubnování chtěli odměnu. Sko
čili ze sedu na krk příslušníkům zeleného reg
menta a teď je rdousl. V obcích, kde svorně soc.
demokraté s agrársíky potíralí „černa hlízu ven
kova“, ochvacejí nymí soc. demokraté obsoní 28
stapitelstva, z čehož pláč a ekřípění zubů. A ne
pomáhají agrárníkům proti rudé záplavě ani by
rokratické koyfy po způsobu Franců.

, Lepší kateliel. Z:jímevý referát čteme
dse 17. t. m. vo „Venkově“, s néhož stůjteš zde
některé úryvky: „huť klerikálů jebt již tak velírá,
že si dovolili přijítř (ta hrozná emělost v „skle
rikalisovacém“ Rakoasku |) jit i ns naše pokro
kové Rakovnicko a Klivoklátek> u tam hledí ro
zeštvati jednotlivé strany (tedy tam novládae „kle
nikalismas“, nýbrž zelený pokrok; katolický duch
byl vyštván pokrokářskými útočníky) a pak loviti
pro sebe.“ Kaplan svolsl „klerikální důvěrnou
schůzi do Lašorio.“ Ale — „pokročilé ob čanstvo
sešlo Be v hojném počtu... Ačkoliv p svola
vatel nechtěl pokrokové občanitvo (totiž ty „lepší
katolíky“) do schůze pustiti, musil se podooliti
a vydati legitimace a tak skládalo se toto shro

máždění z 90 procest eb katolíků ?) pokrc=kových občanů ... Již při zahajování schůze
strhl se boj. . . klerikálové musili ustoupilý (čili
ti broaní klerikálové couvali tak, že dovolili, aby
so schůze důvěrná svrhla na rejdiště protikatoli
cbých živlů) s bylo zvoleno předtednictvos plena...
Za stranu sociálpě-demokratickou ujal se slova
p. J. Šavbi z Rakovníka a pookazuje Da to, kdo
jest ta hierarchie a velkokapitál, proti které p.
Šťastaý mlavil, že jsou to lidé většinou (Il) ze
strany křestaneko-sociální. (A židé a sazobaní
agrární dietáři?) Po té pan předseda vyzývá sbro
mášděné, by všdy stáli pod praporem pokroku...“
Ai. [ou — lepší katolíci, kteří raději ne chhjí venkov
ea pospas soc. demokratům, než by popřáli trochu
volaosti katolickým kollegům rolníkům |

Rozmary staročeského léčemí. Prot
ukoumutí od psa vstoklého. Sdně cibulí s solí,
roata, med a ocet směs spolu přikládej na ráhu,
jed ven vytáhne. — Jřem. Zasřel pes jakébokoli
a vyjmoude £ uěho -plíce a játra upéč je a dej
snisti tomu, kobo by vsteklý pes pokousšl; nic
se mu nestane. — Proti hadím lék. Kdyby se
v stavení zdržovali, vař j neb listí jehoa tím
vykropuj a vykořaj suchým jalé vnitř tak okólo
stavpní, jsk daleko ho cítit bude, žádnýbad se

zdržovati nebude; nebo okolo stromu pen oJak daleko on stíní, tak daleko hadi ae neziržejí
a kdyby na nějakém místě okolo hadů oheň učinil
a k jasanu je hnal, spíše do tobo ohně skákati
budou než k jasanu, kde by průchod měli, by o
dešii. Psáno in libro Magia Naturalis. — Proti
morní ráně lékařství obzvláštol: vezmi tabák pry
silový strouhající a ten drž v ústech a cucej ho,
sliny třeba vyplivaje, můžeš mezi lidmi choditi,
jenž morní ranoůnakažení jwu; nic ti noškodí.
— Prot pimnici obzvláštoí nad všecka lékařutví.
Cartus benedikt, szeměžlač, šalvěj, pelnů, od
každého vezmi drobet, vlož do brníčka, vař pod

pokličkou a pij teplé třikrátza den pokakdé Má
leček, dozajista pominouti kačdí musí. —vá eší
kamenu výborný lék. R. Zpom>raafového růžekoo

vezmi n eb tři arníčka,noplnůde na. prášěk,
vlož do kofavky a vypij,potom z pořávkon toje. Probavit mífes.— Jlem.
Bororou kůru nstrouhej na at
řavkou; pomine.— proti

iv č
..vy 0

rat vlslikýmralála bv

str. R. Tatukkoa hy dokořavký,nechejB Aonly vata
kíměs smrtelnýbyl a pát bude.Proti ne R. myřtýza m čsttůro



oporučujeme

Českoslovanská záložna VDraze
Spálená ul. č. ©.

přijímá
vklady na 4'/,9/,úrok bezvýpovědi,

+ 4,9, „ B3Odenní výpovědí
„ 49,94 „ 360denní výpovědí

a poskytuje
“ bodných podmínek,zápůjčky Zoikrá2 kopejeu

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními hsty pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod

léhá povinné revisi Jednoty záložen.

Pensionát Voršilek
: v České Skalici =
obsahuje německou školu s právem veřej
nosti, zařízenou dle osnovy trojtřídní měšťanky.

Chovanky mohou se vzdělávati v jasy0e
i rosoná

housle,
citeru, harmonium a varhany) a učiti 66 růz

Ma prosí,vačevaření,Ee že
jemnýmzpůsobůmA polatonským s86 rotuje

Ústav má kapli k vytápění, krásnou, zdravou
polohu a velikou zahradu. K vycházkám clo-.
vaňek slouží romantickéokolí, zvláště »Ba
biččino údolí v Ratibořicích«, o němž se
proslulý cestovatel Vráz vyjádřil, »že patří
k nejkrásnějším místům, která kdy epatřil.«

Měsíční plat mírný! Ostatní v prospektu!

Nastoupit možno kdykoli! Školní rokpočíná 15. září t. r.

Předstaroná.

Poznámka Redakce »Obnovy«věporu
„čuje vřele »Pensionát v České Skalici«

Jan Horák,*
soukenník

v Rychhově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční sniseny k
nejnovějších druhů Kehekol

winěných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizózemských.
Cetná uzmánmí zvláště z kruhů vele
důst. duchovedštvk svědčí © pečlivé obZ ooZABÍT zd"
Učiňte, prosím, malou objenávka na

zkoušku.

[elejemné látky na taláry.

KONCESSOVANÁ

INFORMAČNÍ KANGELÁÁ

PAVEL BAER, RIDE KRÁLOVÉ

VEŠKERÉ ZPRÁVY OBCHODNÍ

" I SOUKROMÉ, DŮVĚRNÉ, :PŮJČKY
NA HYPOTÉKY | ÚVĚR OSOBNÍ

TÉŽ NA SPLÁTKY,

BEZ RUČITELŮ.

|

-ji

Kněžské kolárky a náprsonky!

JosefŠtěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

- v Pardubicích,
doporačuje závod avůj veledůstojnému ducho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kaznielen, křížových cest

1 veškerých ebrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírně. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

,v každém slohu a provedení.sistě uměleckém.
lán poupočy zhotovují úplně bezplatně ak ústolmu jedtání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

dě z e z výmlavyv dos.3
Závod zalbžen r. 1498

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
i (protokolovaná firma)

Mv Jablonném záď Orlicí (v Čechách) ji

Ji (bratr P. J. Heškudly, faráře vo Týpraehtisiok) |Mdoporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,|

praporů a kovového náčiní.
ODZEDRETZET

66ma. pojládání frmuko zašlou.-III ITTTT UNEZITIZ

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské —konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše av.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 Jitrů výše: L'ssánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 90 hal. a

výše franko na každou stanici,

ALO!YSČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI. as
| Mnobo pochvalných dopisů po ruce. ]

Žádejte obšírné cenníky. |7
1

! ,é
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

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

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

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

Adresování vždy doslovné sa vyprošuje.

00000000b0000000

příčinoustěhováníprodá so

různý nábytek
=—— hlavně velká dvojité ZZ

lednice
s úsporou ledu.

Bližší zvěděti lze v domě
U Ej Calrasově čís. 139. na ná- jE B

m m| Pěstí II. posch. ..
000000 0000000000000000 0000000000

i Veledůstejnému

A duchovenstvua
i slavným patronátním

jh úřadům dovolujesi débe

Éb ny veškeré kostelní nádoby au abkP abybáře, nádo ac y

snlcoy.| lamaby adoae, kokropeakypředpisům
črkoratmnn hrb BtkréPřed
měty opravuje vpůrodní intenci av dhnl ulutí «stříbří nebo proti do

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na u
kázko franko bes závozností koupě.

. Vše s0 posílá posvěcení. Prdes ruční.

Sbled veškarýchslalýcha stříbrných no jako: fetšeů,
rm Pečky lnínášinío atříb véhprotony, jíde ze ra pravého

1 čínského vždy na akladě.

Stará zlate, sáříbro «drahobomybupuje za nejvyššíceny

JAN STANĚK,
padiř u oleolour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.



ného ss 2 kr., to svař ma ticbém nblí, učíň flastr,
pološ ne růši u zaženeš ji. — Jem obsvláštní lék
na rádi. Vezmi buďto raky celé a spal je v troubě
na prach, nebo samotné toliko račí šupiny usuá

hodiny se stratí. Kdybys toho neměl, vosmi třeba
toliko račí očí a učiň z nich prášek; tím růži sa
sejpej a pomíne. — Proti škrkavkám malého dí
těte. Které malé dítě celé sncbé a vyzáblé jest,
mé velké břicho, še pro ně ani chodili nemůže,
bodně jí a nic mu k dahu nejde, takové má v sobě
vnitřní Červy, které všechno ztrávějí, čo ono jí a
břicho mu nadejmají. Proti takovým, třeba rozené
čkrkavky byly, následující lék užívej. R. Slámu
ovesnon a z ní toliko ty klaav (ne oves) spal na
prach a dávej mu piti v polívce, a všechny 8e
v něm umořejí 8 bude zdrávo.

200000|0000|9000|900000

WG“Sklady "ji

v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Následkem stěhováníceny značně snížené.

999000|>00000|0000|o00000

Khusitským dnům
odporučujema tyto brožury:

OslavaHusova... .. . cana8 hal,

Husitéji: EuoníM 2 .y a .... .- s
Českákonfease....... „A,
Přovaha protestantů

madkatoliky....... 16,
Inkvisicecírkevní.... 2,

Při bromedných objednávkéch větší sleva.

Objednávky vyřizuje administrace
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závod pro kostelní práce pozlacovačské
a malířství písma

z Velképodsínědosw Komenskéhotřídyčp.241.naprotia.k.
reálce do přízemních pohodlných místností. :

Děkuji zároveň všem P. T. veleotěným svým zákazníkům za
vzácnou přízeň a prosím, by mi tato i nad 1: v nových místnostech
laskavě věnována byla.

S povšechuou úctouJOSEF MIEULEC,
xáved pro kostelní práce pozlacovačské

a malřství písma
w Hradol Králové.

Učedníka
na klempířství u

z řádné rodiny piijme

Ant. Fišer,
klempíř v Hradoli EIKrál.

Při nenahraditelné ztrátě, která nás postihla úmrtim našeho nezapomenutelného dobrodince,
p. bratra, strýčka a prastrýčka, vysoce důstojného pána

Kora, Ur, dlotsa Frýdku,
infalovaného kapitolního děkana, apoštolského protonotáře a. i. p b. gemerálního vikáře,homihara řáduFr. milška
Jesefe, majitele čestného kříže pre Ecolesia ct Pomtifice a medaile Bene maeremii,©.a k. dvor. kaplana, předsedy
církevního a dlecésmího soudu, místopředsedy ústavu hluchoněmých, člemasastupitelsíva král vémnéhoměsta

Hradce Královént d,

dostalo se nám ze všech stran tolik vzácných projevů soustrasti, že nelze nám každému zvláště po
děkovati. Pročež činíme tak touto cestou a vyslovujeme všem, kdož v tak bolestné chvíli soustrastnou
účast svoji ústně, písemně a telegraficky nám projevili, velký náš bol tím zmirniti se snažili a drahého
zesnulého k poslednímu odpočinku doprovodili, E o

díky nejvřelejší.
Zejména srdečně děkujeme Jeho Excel. nejdp. biskupovi Doubravovi, kathedrální kapitole, vele

důst. děkanskému úřadu, veškerému důstojnému duchovenstvu, slav. městské radě a městskému zastu
"pitelstvu Hradce Králové, konventu kláštera Voršilek v Hostinném, všem představeným a zástupcům
státních, autonomních a jiných úřadů, svobodnému pánu Oskaru baronu Parishóvi, sl. důstojnickému
sboru, ctěné správě panství Bischofsteinu, panům lékařům Dru Spitznerovi a Dru Honzákovi za obětavé
léčení v Pánu zesnulého a vůbeo všem, kteří přišli z blízka i z dáli a zesnulého ku hrobu doprovodili.

Zaplatiž to všem Pán Bůh! |
Za voškoré traehlící příbuzomstvo:

Marie Topinková,
sestra.

V Hradci Králové, dne 18. šervence 1910.

Pohřebnímů ústavu Jos, Elener v Hradci Králové děkujeme za vzorné vypravení pohřbu.
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V. světový Marianský kongress
v Solnohradě.

Ve dnech od 18. do 31. července t. r.
slaven byl v překrásném, staroslavném sídle
knižat-arcibiskupů, Jegátů a primaeů veškerého
Německa Solnobradě pátý avětový — mezi
národní — kongress Marianský pod protektc
ratem Jeho Eminence kardinála dra. Jana
Katechtbalera, knížete-arcibiskupa Bolnohrad
ského. Nádberně položené město oděpo bylo
po všechny tyto dny v slavnostní báv; nebylo
téměř domu, jejž nebyly by zdobily prapory.
My Čechové zvláště cítili jsme se ta jako
doma, neboť zemská barva eolnobradská jest
bílá a červená. Ze všeho avěta národové, všech
jazyků i krojů sešli 8e, aby zde společně u
ctili Matku Boží. Všechny kmeny slovanské
byly zde četné zastoupeny, dále Maďaři, Frau
conzi, Španělé, Italové; nejsilněji ovšem Němci
z Rakouska i £ říše; jen vorů přijelo
zvláštními vlaky jednoho dne 6001

S kovgressem spojen byl ejezd sodálů
Marianských drošin a Marlanská výstava die
cósní, velice zajímavá množstvím historicxy i
umělecky cenných památekMarianského koltn.
Koogress sám zahájen byl v pondělí dne 18.
července vzýváním DĎachbasv. a řečí Jeho Em.
kardinála protektora. Předsedou korgressu
zvolen kníže biskop Levantský dr. Napotujk,
za Čechy a Moravany zvolen do praesidia Ju
roslav hrabě Than. Koogress slavil dvě olav
noatní zasodání v kathedrálním chrámu Pácě
a množetví schůzí v odborných sekcích jed
notlivých národností. V úterý dne 19. čer
vonoo oloušil Joho Em. kardinál Katachthaler

pokání měliav., přiníž mistrněprovedenayla Pickova instrumentální mše do F dur,
ve středa pontifikoval slavnostně Jeho Exce'
lence nejdůstojnější p. arcibiskop Olomoucký
Dr. Baner.

Uchvatný byl průvod se sochou P. Ma
rie, který kona) se ve středu večer z kollej
ního chrámu Páně do dómu, jehož súčastnilo
se 20 biskapů a arcibiskapů s kard. Katsch
thalerem v čele. Z biskopů českomoravských
byli přítomni: Jeho Exo. kniže arcibiskap Olo
moucký, J. Excel. biskup královéhradecký a
vejdp. biskap českobudějovický.

Ve čtvrtek dne 31. července tislcové cti
telů Marianských přistoupili společně ke stolu
Páně, načež vydali se na zbožnou pouť na roz
košné poutní místo Maria Plain nad Solnobra
dem. Průvod, čítající více než 6000 poutníků,
vedl nejdp. arcipastýř Dr. Josef Doubrava. Na
poutním místě kázal pak arcibisxup Maichov
ský Dr. Bettipger, načež kníže biskup Levant
ský Dr. Napotnik sloužil pod čirým nebem
pontifikální mši ev. Na koneo udělil kníže ar
cibiskup kard. Katechthaler papežské pože
bnání. — Bylytodny slavné, dny nadšení, dny
sbratření všech národů v úctě Marianské,
v olž jest významná síla katol. církve a nej
sladší útěcha všech věrných katolíků. Nebylo
tu rozdílů národnostních, nýbrž povznášející
bratrské evornost, neboť všichni cítili jsme se
bratřími, dítkami vsnešené Matky nebeské a

no společné Matky pozemské, církve katocké.
Na kongressu zněly pozdravy ve všech

js cích katolických národů. Promlavil téžy njd. náš arcipastýř tato slova:
Vaše Eminencí, Nejdůstojnější Arcipa

stýřové, Vaše Císařská Výsosti, Slavné Shro
máždění|

Na radost jest mi, že na mne vznesen
čestný úkol, abych v tomto slavném shromář
dění jménem účastníků národa Českého
zdravil V. světový ejezd Marianský a promlu
vil téš k milým krajanům. Plně úkol tento,
prosím především Vaší Eminenci a veškeré
slavné shromáždění, byste ráčili přijati nadšený

projev úcty a lásky, s jakou lid Český vshlížípamátnému ejezdu Marianskému, shromáž
děnéma v hostinných zdech staroslavného
Solnohradu|

Maje na mysli slova Plutarchova: „Si to
tum peragres orbem, invenies urbes sine moe

a Inserty sepočítají levně, Ročník XVI

nibus, sine rege, sine litterie, ast urbem sine
templis, sine diis, gaae non preceu fandat,
guae non sacrificia cferat, nt commode conse
guator, avertat infortonje,nemoreperit“, trou=
fám si poměniti je na toto svědectví a lida
Českém: „Kdybys sešel celou Širou Českou
vlast, nalezneš místa prosta bradeb, prosta
věd, místo však, v němž by nebylo aspoň ně
jaké památky, posvěcené Marii Panně, v němž
by se nekonaly modlitby na pocta Bohcrc
dičky, uby pro její přímlavu dosaženo bylo
milosti a pomoci, odvráceno bylo přotivenství,
místa takového nikde nensleznešl“

Ano, od úsvitu křesťanství ve vlasti České
až po doby naše září lidu Českému hvězda ú
cty a lásky k Marii Panně a stopy její zna
menati lze od poslední zapadlé důdinky, až
do metropole vlasti České. Z úcty a lásky této
tisícové, i ti nejchudší £ lidu Českého, zdobí
hrdla a prsa svá obrázky a medailkami Marie
Panny, svonce je něžně „matičkami;“ úctu a
lásku tuto hlásají nesčetné sochy a obrazy v
chýškách a dědinách, v palácích a městech,
po cestách a nivách krajů českých; úcta a
lásku tuto heslem sobě ačinily přečetné spolky,
zejména nadšené kongregace Marianské žen a
dívek, studujících, jinochův a mužův; úcta a
léska tato hlaholí z velebných chorálů Mari
anských a sní mluví vroucí modlitby a písně
lidové mluvou tolik tk livou, že při ní oko
gezarosí a srdcezajácá: „Tisíckrátpozdra
vujem Tebe, o matičko Krista Ježíše.. .“

Kdož by tu nepřisvědčil slavnému děje
pisci, knězi z Tovaryšstva Ježíšova, Bohuslavu
Balbínovi, jenž o lidu Českém svědčí: „Milá
byla vždy Maria Panna Čechům“

Aao, to říci lze na chválu Cechů; na
chvála jejich ale dodati slaší slova téhož děje
pisceBalbioa:„Milí byli všdy ČechovéMarii Panněl“
. O šťastný lid, o němž říci lze, že milým
jest Panně Marii, o šťastný lid Český, že lze
to říci o něml

Vám Hospodin vydal svědectví o této lásce
Marie Panny k lidu českémo: Učinil to mne
hými vzácnými milostmi, jež udílel a udílí mu
podnes na přímlovu Bohorodičky a to zejména
zázračným způsobem na poutních místech Ma
riánských. Hlásá to Stará Boleslav a palladiem
Českým, milostným obrazem Boží Rodičky
Staroboleslavské; hlásá to posvátný Hostýn,
kde Matka Boží divy tvoří; hlásá to Svatá
Hora v Příbrami, kdež milostná socha Boho
rodičky, odkaz Arnošta, blahoslavené paměti,
cílem bývá od pradávna hledajícím miloet,
pomoc a útěchu; blásají to i jiná přečetná
místa milostná, kde blahoslavená Panna shlíží
na milýjí lid Český...

Jaký tu div, že v srdci Českém velebné
chvály Marianské vždy ohlas budí, a třebas
z dáli zněly, mocně se ho dotýkají!?

Tak v srdcích Českých ohlas vzbudil i
tento slavný sjezd Marianský, posvěcený úotě,
lásce a chvále Marie Panny.

Snad není mnoho těch, kdož tu tělem
z naší vlasti České přítomni; srdcem však, to
tvrditi amím, za námi sem zalétají tisícové.

I oni ee druží 6 námi v pozdrav náš, jenž
vytryská v nadšený hoid Bohorodičce slovy
básníkovými:

„Buď zdráva ... Matko Boší! Své srdce
kladem Tobě za podnoží . . . Lid Český s dů
věrou a láskou k Tobě po tislcletí spěchá v zá
stupech, o žehnej mu, veď vlasti kaozdobě,
elyš v nebozpečích hříchů, v úzkostech ...
Buď zdráva ... Matko Boží“

Volné listy,
tiskového zákona. Roku 1002 před

ložil tehdejší ministerský předseda dr. Kórber
sněmovně osnovu nového zákona o tisku. O
Bnova zaváděla volnou kolportáž (šíření tisku)
a obmezovala konfiskace. Tiskový výbor, jeně
o osnově rokoval, teprve sa čtyry roky podal
o ní správu sněmovně, V tom přišla oprava

volebního řádu ve smysle rovnosti a všeobec
nosti, oprava tiskového zákona dle osnovy
Kórbrovy pohřbením kuriové sněmovny vzala
za své, aby vzata byla v úvahu zase ve saně
movně nové. Tiskový výbor ukončil práci svou
31. května 1910. Nový elaborát ponechal sice
volnou kolportáž, ale ohledně přečinů, tiskem
spáchaných, znamená proti Kórbrově osnově
zásadní zlapšení.

Mnobýmredaktorům, jimž bezazdné štvaní
jest živností a podmínkou existence jejich
listů, nebuda tato věc ovšem vhod, protože
dle dosavadních zkušeností před porotami 8e
jim velmi dobře dařilo a protože soudní se
nát nedá ge ovládati veřejným míněním. Křičí
již dnes, še opatření takové je zpátečnické,
ale kde jaký rozamný člověk musí jen sou
blasiti, aby občané svou ctí a dobrým jménem
nebyli vydáni na pospas chontkám leckterého
novináře, jenž vážné poslání tisau činí ochran
ným štítem mnohých svých hříchů proti pravdě
a spravedlnosti.

Ať jen zbytečně nezdvihují takoví pánové
prach, neboť jest ještě dosti myslících lidí,
kterých hesla svobody a volnosti neoslepila.
Není všecko dobrem, co jest nové a není
všecko Špatným, co jest staré. A tak požada
vek, aby tiskové přečiny byly scazeny sond
nim senátem, není nikterak zpátečnickým, pro
tože o práva rozhodojí ta právníci vzdělaní a
svých povinností nanejvýš dbalí. Proto jest
veliký rozpor mezi ustavičným voláním po
vzdělání, intelligenci — a mezi snahami smé
řajícími k tomu cíli, aby tiskové přečiny od
borným intelligentům svěřovány nebyly. Vzdě
lání, rozam i psychologie měly by avobodo=
myslné redaktory přesvědčovati, že pro sprá
vedinost jest bezpečnější a jistější, když pře
čin projednáván jest odborpými a každou c
kolnost nestranně ovažojícími muži, nežli jest
možno před porotou, jejíž práv.í vědomí jest
proti heslům due a vlivům veřejného mísěuí
nedosti vždycky obrněno.

Postačí tedy jen krátká úvaba, abychom
byli přesvědčeni, že květy výmlavnosti svo
bodomyslných redaktorů v tomto ohledu jsvu
velmi podezřelé; mimo to rozpor mezi jejich
požadavky po inteligenci a jejich praksí do
kazuje, buďto že inteligentním vykladačům
práva vůbec nevěří, nebo asilojí od trestu 0
cbrániti činy, © nichž předem vědí, že pro
smykly by se před porotou, nikoli však u
souda sborového. Tak nebo tak, obojím způ
sobem páni svobodomyslní redaktoři, usiinjící
o odnětí přečinů tiskových souda sborovému,
představují se ve světle velmi podezřelém a
a všechna svou didaktiku o vzdělanosti a roz
voji práva házejí přes palubu.

Novinářství podněcuje a tvoří veřejné mí
nění, jest velikou mocí, která může působiti
zlo, dobro, nebo obojí zároveň; redaktoři,
přesvědčujíce své čtenáře, jsou takořka jejich
vládci. To všechno dokazuje, že taková moc
musí uměti sama sebe ovládati, aby nezablou
dila a nevzdalovala se svého cíle. Každá pří
lišná moc potřebuje určité rozvážné opatrnosti,
neboť, jsouc nespoutána, často pustoší.

Nemožno tudíž pranic namítati proti tomu,
že tiskové přečiny v nové osnově json určeny
před soud sborový. Abynovináři odolali po
kušení, ktoré je často pudí zneužívati moci
tiskové, bylo by potřebí odpora, kterého jsou
schopni jen lidé hlaboké a jemné kultury. Že.
však tohoto odporu namnoze není, pozoruje
každý, kdo pročítá denní a týdenní noviny a
kdo vělmá si na příklad akázek, které zplozuje
Machar a jeho duševní ohon, záležející v po
krokářích a voloomyšlonkářích. Kdo tedy z ta
kovýchto lidí prolévá slzy, že tiskové přečiny
json přiděleny souda sborovéma a kdo skuhrá,
že tím utrpí spravedlnost, osvěta a pokrok,
představoje se nám jako pokrytec, přesvědčený
v nitra o své veliké neupřímnosti.

Příklad moravský. O vítězství katolického
kandidáta Horáka na Moravě padno bylo jiš



s dostatek. Opomíjíme tedy opakování běžných
denních správ a uvášíme několika slovy o ú
kolech, které eloe jsou jiš léta známy, ale
volbou moravskou nabývají větší vybráněnosti
a přesvědčivosti. Není také ovšem potřebí do
kazovati, Ze ve volbě utkaly se dva světové a
životní názory. Za naším kandidátem etáli kře
stané, pro Bayera pracovají všiobní, kdož
ařejmě nebo poťonchle přijali násory a myšlenky
protikřesťanské. Jádrem nepřátel ovšem byli
sgrárníci. Dva tábory tyto nejsoujiš tbeorif, ani
prázdnou formalí a abstraktem, nýbrž oprav
dovou skutečností. Řekněme zkrátka, že jest
to již tady. Skutečnost, vrbající o' rasy na ve
liké plátno budoucnosti! Kdo čteš, rozaměji
Při budoucích volbách postaví síce strany své
zvláštní kandidáty, ale aš půjde o volby ušší,
spojí se všichni svorně proti nám. A to jest zase
druhá skutečnost, chladná jako ocel.

V tom záleží právě úkol náš, abychom
se na tuto bodoacnost připravovali; nebezpe
čenství, na něž ej člověk uvyká, nepřekvapaje,
a nepřítel, jenž dlouho na válka otevřeně se
chystá, může býti náležitě uvítán. Hlavní ovšem
věcí jest, abychom se připravovali na každém
místě, kteroužto pravda mnsíme stále hlasitě
vyvolávati, pokud nebude všudy pochopována
a prováděna. Každý dobře smýšlející v ničem
neváhaje nad touto otázkoa přípravy musí
bdíti, protože vyvstává v podobě vždy srozu
mitelnější.

Bobuže!, že hnutí katolické na vejednom
místě spí hlubokým spánkem, protože jest ne
věímáno právě těmi, kteří povolání jsou sa při
rozené vůdce. Uznati jest ovšem, že každý
z nás vlastností pro veřejné působení nemá;
ale co j:at přirozenějšího než-li od takových
činitelů žádati, aby šířili naunavně katolický
tisk a povolávali pi řečníky? Není smutnějšího
vysvědčení, nežli výmlava: „U nás jest posud
klid." Není pravda, nikde není klidu, nepřá
telé pracují na každé pídi zamě; klid jest jen
u toho, kdo se tímto neomlovitelným způsobem
vytáčí, nechtěje pochopiti, že zničení nábožen
etví u nepřátel stalo se již takořka Úzní ideou.
Otázka katolického hnutí uzrála již všade, a
proto slyšíme proskakovati hlasy, že vůči zů
myslným liknavcům nelze již déle užívati výzev
v rokavičkách, nýbrž že třeba jest pověděti
jim věc rázněji a oslovovali je plnými jmény.

Každá politická a sociální strana, chce-li
dosáhnouti praktických výsledků, nemůže 60
obejíti bez činitelů, kteří zásadám jejím získá
vají přívršenoů. Jest to jmenovitě tisk a řeč
nici. To jest ostatně zase stará pravda. Mimo
tisk strany však jest potřebí ríle a oběta
vosti, slovo mlavené obživaje to, co poslachači
četli z novin a kromě toho řečník působí ina
ty, kdož posud určitých novin nečtou.

Nehledě tedy k tomu, že budoucí řečníky
strany vychováváme a cvičíme si na řečnic
kých karsech, bylo by velmi zábodno, aby ten,
kdo chce peněžním svým majetkem učiniti
nějaký dobrý skotek, uvědomil sobě, že ně
jaká nadace pro katolické řečníky byla by
skutkem sáslučným a velmi účelným. Poměry
se vytvářejí tak, že již daes potřebujeme řeč
níků stálých, kteří by projížděli království a

pohotově dostavovali se na místa, kam je vcají. Slovem potřebujeme řečníků, kteří by
byli jaksi úředníky strany. Z našich kursů 0
všem vycházejí řečníci nadějní, ale poutáni
jsouce na své povolání u stav, mohou ředniti
doma a v nejbližším svém okolí. Nepodceňu
jeme těchto nadšených mladíkův a dível, vá
žíme si jich, ale stálí řečníci jsou nám právě
tak natni. :

Noviny se přečtou a zahodí, řečnické
slovo zvukově vyzoí a úmlkne, ale co zů
stává, jest duch ve slově tištěném a vyslove
ném obsažený, a tento dach směřuje baď k
dobra nebo ke zlu. A právě proto nelze no
viny a řeči podceňovati, k čemuž množství je
Jich snadno avádi; nelze mávnonti rakou a
říci: Ale vždyť jest tam samá lež! Nu, ano,
to jsme právě řekli, že noviny se zahodí a
slovo řečnické dozní, ale ro tam jest obsa
Zeno, totiž lidský doch, zůstává, zachycuje se
a tvořil ponenáblu součin, jenž jest veřejným
míněním. Jsou mnozí a mnozí, kteří věcně
smýšlejí a cítí jako my, zejména běžísli u ná
boženství, ale veřejným míněním přičlenění
byli ke stranám nepřátelským. Věčechnototo
množství našich lidí ovědomiti, veřejné mínění,
proti nám tak úporné, opravovati a měniti,
jest právé úlohou naší, jest úkolem katolic
kého hnatí. To jest ta příprava na badou
onost. Svoroý šik všech protikatolíků v ne
dávné volbě moravské jest pak poplašným
svonem, který más masl vybnrcovati poslední
spáče i v řadách kněžských...

e “ “

Poslanec Bergman Agrární noviny jsou
jako Machar. Pořad slovně „staví šibeničky, na
nichž val co den celvo naši stránu a stále
Jásají, že již ee rozpadla. Holakavé lži, kte
rými nás Ččastojí, na veřejnosti vypravují (=
„šem pudivné věci o jejich mravním poslání,

Ale o votejnost a úsodek rozemmých lidí a
grámim novinám jit dárno nejde, jim běží o
0 voliče, čtenáře jejích otrany. Jejich stran

ici Bnjí býti tek vyeonstrehování e oděláui,a i šernov streny a, majtce hiboky ma

odlhy aby ehodijí bez východa v uswřenému.
Kďyby se čtenáří agrárních novít jed

nobo dne Alovědělio vet“ těch IBecli, ln
jsou jim rány redaktory předkládány, tu celá:
agrární strkme vyletěle by do povětří, neboť
kdo takové ži vpouštt do světa, dokasuje; še
nemá úcty aai k sobě, ani ke svým stan
ojkům.

Posvifme sš třeba ns toto zde: „Křesťin=
eko-sociální strama jest nejzvrhlejší“, nepsal
oodyno agrární „Venkov“. Která? Vídeňské
nebo česká? Ale to jest právě to, že „Venkov“
8e amělostí tohoto úsudku: ušívá i prohnané
zámky, Česká to býti nemůše, protože se v ný
nedějí takové hrozpěnepořédky peněžní, jako se
to dokazuje vodení egrárnímo. Buad to jest tedy
křeeťanako-sociální strana vídeňská ? Nechceme
býti advokáty jejími, ale připomínáme, že
blavoí vinník, Axmana, byl již se straay vy
kásán a nyní věc jeho jest vyšetřována.

V agrární straně vytýkal: nepořádky po

očekávání nebyli chyceni za mec vinpici, ale
muž, který žádal očisty, ze strany by) vylon
čen. Strana — dle „Veskova“— nejsvrblejší
dělá pořádek, ale strana, jejímě mlpvětm jest
„Venkov“, može po pořádku volajícího ebce
umičeti tak nebezpečným prostředkem, jako
jest vyloučení ze strany. Jak bylo lasoočeká
vati, věci se u tohoto vyloučení nezaetavily.
Poslanec Bergman vybrnol si rokávy, vyrazil
sochorem mříž a dává vytékat buboo, jehož
valný tok zaplavuje strann.a jehož šíří
se po celých Čechách.

Byli lidé, kteří se domnívalí, že vrašená
ješitnost a osobní neshody byly příčinou,která
pobnola poslance Bergmana, aby vystoapil
proti hospodářatví agrární: strany vůbec a
proti hospodářství jejímu v Ústřední Jednotě
zvlášť, ale důkazy, které veřejnosti předkládá,
odůvodňaojí jeho tvrzení, žo- jelo rozchod 50
stranou stal se z důrodů mrevnéch.

Poslanec Bergman volá: „Wmelioračním

nictva, na místo kvalifikované etly mstanovili
jste agitátora strany, jejš neprávem nazýváte

sabvenci a čin9000K.“Na tato obžalobu ctnostný:
„Venkov“ ani neodpověděl.„Poslanci Zázvorkovh

Nezávislý „Venkov“ křičí, že jest to lež. „Lžete,,
mé tvrzení jest pravda“, obratem pošty dává
v odvět Bergman. Povážíme-li, že stanovy „u=
střední Jednoty“ půjček takových nedovolají,
musíme (lady komstatovali vče, klerá přímo ohre».
muje. Poté následuje celá řada zajímavostí,
které již v tomto listě byly avedeny, jmeno
vitě: dozorčí rada „Ústřední Jednoty“ pohso
zila představenstva dosazením, — a bezáhonaý
„Venkov“ mlčí a polyká. sliny.

Slovem, výtky se sypou jako krapobští a
všechny končí ge timže refrónem: subvoRce,
diety, peníze — peníze, diety, eabvencel: Ve
doucím pánům z „Ústřední Jednoty“ neabývá
teď nic jiného, než sase napsati brošoru;.„Všem
lidem dobrá vůle“ a dokázati, že se vJednotě
velmi dobře bospodaří, ať si Bergman povídá
co povídá. Jest však jedna věc, které 60 bo
epodáři z Ústřední Jedsoty sotva bu.loa mcoi
vyhoouti. Poslanec. Bergman své polemiky za
brocaje povážlivou. formulí, která jest vlastně
kategorickou výzvou: „Na svěšlos.vašimi děly,
a protokoly“! A nastojte, toto heslo ve veřej
nosti nabývá zápalné síly a opakováním pří
růstá jeho selrvačná houževnatost, což ostatně
jest přiroseno, neboť Ústřední Jednota hospo
daří s milliony, nastřádanými všemi třídami
obyvatelstva. Není divu tedy, že se tu hlástke
slovu mooný národohospudářský zájem celého
národa, jemuš nemohou býti lhostejná odbalení
osoby zasvěcené, jakou se prokázal býti po
elanec Bergaan. Provededi Bergman očista,
kterou ní předsevzal, podá tím důkaa, že ne
lekaje se despotismu, podni«l zápas o věc
spravedlivou, a že jest mužem, jehož snažení
notno zapsati k dobru české hospodářské své
pomoci, kteráž v Ústřední Jednotě má na sobě
hostý obvaz.

Dětinství Masarykovo. Masaryk napsal své
názory o Rooseveltovi v Čase. Jeho úsudky
byly tak násilné, že chtěli jeme k ním přičínití
několikpoznámek,jejichě' účllem mělbýti
důkaz, jak veliký filosof mysli. „Přehled“ nás
"šak předešela dokusuje,že:Masarykvvůj

ásor o Rooseveltovi povrchně slepil z novinc
bých zpráv a Ze ei počínal nekriticky. Masa
rykovi byla očiněna také výtka dětinství — a
to zaslou“eně, „Přehled“ praví: „Ale odvozovat
Rooseveltův aristokratismus s toho, že polo
vina jeho spisůjest věnována loveotví, je
myslím na Masaryka trocha dětinské“, Ne
trochu, ale hodně dětinské, dokládáme. Co jest

p. Ae k demokratů,Btačí:milujíJov!napsal Jovecké obrásky
z Hostišova. Tolstoj, jebeř 0e v s
stále a stále dovolávají jsko | velikého
demokrata, oveji loveckou sáliba s uchva
oující sugostivaostí vylíčil ve „Pojně a Mýru*.
Jsoustonponci: Hlasarykovi, býdří volmi rádi
vyjdou si s- poškoa-do polí a do lesa. Dra
Hramářovi jisté někdoneapíré domokratismue
přes to, še miloje lov. Vůbec Jov jest tak roz
šířen, že, byldá by kdo tak dětinské logiky,
mobl by právě tobo zábavu nasvati zaměstná
ním demokratickým. Dle Masaryka kašdý ná
jemce honitby, jenž na ni vynakládá dosti
zvačnépeníze, jest vybarveným aristokratem.
Pak json aristokraty každý úředník, kněs-i.
učítel, kteří volají“ Lovu zdar!

To Jestzase jeden doklad, jak Masaryk
| myslí, a právě tento doklad avědčí o velikém.
dětinství; které skodečně překvapuje. Stránka
tato jest však také poučnou, jak správné jsou

| asi vývodyMásarykovy, kde jssbzilné strannícky:
| Soujal, na př., když vykládá o katolicismu s
j postrkoje proti něma reformaci, Hnsa, Ghal

| člekého a jiné. Když tak primitivoě a ško„Jácky přepíná úsadky o Rooseveltovi, co se
,děje teprve vzbledem ke katolicismu!?
: Jsme-svědaví, jak promluví „Přehled“o
výtce, kterou učivil: Masaryk Roosoveltovi 0=
bledně plutokratisma. Roosevelt prý jest pří
telem plotokratiamu,.který ovšem. Masarrkem
zásadně jest zavrhován. Hozké čtení, která tem
„Masaryko velkém kapitála napsal| Jenže jest
podivno, proč Masaryk vidí veliký kapitál na
tskovonu dálku přes-moře až v Americe-s proč
„stejně důrazně nerosborloje se proti kapita-
-lismu, jenž zachvacoje hospodářský život v
„Evropě, v Rakoosko-i v Čechách s jenž pů-.
Leobí zboubně politieky i sociálně! Či před ši-
1dovským plutokratismem demokratism. Masa-
| rykův již mluviti neumí?

Obrana.
Jak agrární zemani pomáhajímoj

cbuáším rolníkům. O-tom"naposl sám li
berální sakladatel strany agrární Aif. Šťastný
a Padařova v č. 21. „Selských Novin“ toto:.
„Po všecka léte, co vůbec enás meliorace po-.
vstala, věnovale se práce anáklad drenáši rolí
v krajinách. . Napotom nastala regulace

| potoků. Na to vynaloženy mlitony, Sotva ale.
| několik mizerných tisíc, mic neznamemajícich
a o bídam vyprošoných, které ni náš rolník «

i jišuloh b masí pepgrač vydělat v potu,
tváři své, se jiha tomu má dostat, řekne 60::
Ne tak; rolníkům v jišnéch Čechách so nedá,
nic, leda když se adrnžé, tak ae jim dá pár
rošů. A teď se sdratajke, vy rolníci v jižoleh.

Čecbách, kteří ani nevíte, co je meliorace, co
je sdružování. š ts. boháči, bieří na.mic. ami
nesáhnou,. ktoří.sí hrají, skutečněmmaselské.barony:

kteří jsou svým životem.poudo paskuilemna. lu.
skutečnoubída. a nouzi. panujích.v. krajinách. jíš
mích,stihaných rok ce rok všemi jen možnými
pohromami živelními, a to všdy nejméně. pěti.
nĚ šesti najednou, tu memekou pokladon. pro.
své melioracepolí byl náležité vyčerpali,w.
savře se. pokladna. a. řekne se sprostě: Na
dále nedámena maliorace nic. Romábejtesi:
sami! Tak se jedsá s českým jinem! A. abr
6e zástapei. rolnioáva v zemědělské. nadě ne
mobli proti všem, tém užejmým. neprárím. 0

[sest a byly ta ehbráněny ty kmajiny, bohatší,| tedy se do výbora.radyté nesmbdostak delegáti
z českého jibu, a proto se oeamí. volit výbor
dle územi, jake to bývala dříve, nýbrž ze pšech
vůbec,a tuse předáci nolníkůčeskýchz krajin
bohatých jiš postarají, o to, aby do výboru 80
dostali pouze jejich, lidé, kteří. pak hospodaří,
jak se jim lábí a nikoli jak to žádají okolnost
a epravodlnost. A tak ostává ubohý český jih
ubohým na dále a věčně. W zamědělské radě
je potlačan, v zemském výboru je potlačen. A
ve Vídni je potlačen tepave. A teď ho svele
bujte, te tam zevádějte melioruci lak, tak pe+
třebnou I“

Jak dovedon býti agrároici velice demo
kratičtí aspoň Jaciným,širokým otvíráním úst,
to ee ukázalo při volbě Mašatově, Když však
domkáři odovadali své hlasy pro Mášata, atu
rají se ogrární baroni zase výhradně o bohaté
své kamarády a agenty.

Zatím 00 berou agráraí pohlaváři „tučné
diety a pletí kavalírsky literárním lhářům,
ostousejícím křesíť. g0c.stranu, vymobi dr. Sto
jaa pro regulaci Březnice (pro obce Mistřice,
Kaděpol, Včeraly a Topolnou) 40.000 korun od
vlády a 30.000 K oj zemského sněmu.

- Kde nejvíce štve ť Kdo je nejsarpu
tilejším račitělem náboženského míra? Nikoli
tem, který ce bráni proti tislosrým jedovatým
střelám, ale kdo se vším fanatismem snaží Se
obmoziti svobodné náboženské projevy, kdo
docela sapovídé účast na katolických obřadech
náboženských a kdo se hněrá na. lidi, kteří
nechtějí jména Hosova snonšívati ko Štvaní
olm proti nynějšímu katolictvu.



Kdos pokrokářů sakčikl volné myslitele,
dyš čtvali proti přijímání Nejsr. svátosti a
30. biřenování manévrováním Široce založeným?
Bylo tiche, ačkoli my neštveme proti přijí
mání v ovengolických kostelloh, proti obřízce,

Poa tidovskýmřemínkům,protiejštině,
Do Měloíka byl posvánjeden s předaích

snalců šivota a spisů Hasovýchdr. Fiajšbana,

nv ge jednon slyšela o Husovi přednáška soidol. Učenee ten jest liberál, ala v řeči své
neštval proti katolíkům nynějším pro ty věci,
které ce staly před 500 lety. Rosumí se, že

ag“ vyskočil jako nětknutý, zlosti celý ze
ený. Hned podával tenhle recept: „Oslavy
Hosovy mejí býti projevem pro poctivý vztah,
ano, pro poctivý — ale nikoli pokrokářsko
natický) myšlenky k životu, mají lida otví

rati oči (ale nikolí zavírati prohoaným pro
testantským pamíletem P. giovým), sby správně
viděl poměr svého lidatvl a češství k Říma..
V lidová přednášce o Husovi je pa místě po
litická agitace (aha), ne snud pro některou
stravu, ale proti jediné, klerikálal. Agilaci pro
tiklerikální nesmi se nikdo vyhýbati v před
nášce o Hasori, neboť krotká opatrnost není
ještě soriosní, ač snad stačí na svobodomy
alnost.“

Tudíž Hne mosí býti sešněrován a cho
blován, aby se i po 500 letech hodil za poli
tického agitátora těm lidem, kteří se pustě
posmívají tém zásadám, jež Husovi byly nej
dražší. Nábošenského Husa má se užívati za
pronikavě směrčných poměrů od zpátečníků
masarykovekých k útokům politickým, což je
čirý klerikalismos. Hoe v národní politice šel
v jedné řadě s českými konservativci a byl
od ních v té snaze podporován velice vydatně.
Teď však má posluhovatii lidem, vedeným
od vídeňských židů.

Doe 16. t. m. „Čas“ napsal: „E.cyklika
uráží náboženství a-církev v Rakousku státně
Usnanou a popouzí k záští proti nim. Na to
jsou$$ 902 a 303 trestního zákona... Or
gůny katolické a církev smějí přestupovat zá
kon bestrestně.“ Lež na lež! Encyklika psala
proti zakladatelům těch církví a szištnými
násilným velmožům, kteří se jich přidrželi.
Nyní církve ty mají nauku jinoa, neuráší tedy
encyklika nynější náboženství evangelické. Bes
bresině pak smí u nás sákon i někdo
ecela jiný. „Čas“ noštval jenom proti katolí
kům dávoo zemřelým; líčil i kněze nynější
tak, jsko by byli nejhroznějšími zpustliky. Co
by se stalo na př., kdyby uapsal katolický
časopis psučálně, že duchovní židovští nebo
erangeličtí jeou sadisty a masochisty více
měně všichni! — A kdyE byl -vydán protest
proti surovému hanobení zágud náboženských,
otiskovanéma v „Časo“, týž „Čas“ nazval au
tora protestu meskem.Celá kniha by se dala
nepsat o tum, jak hrubými a nespravedlivými
výtlasky v „Čase“ bylo uráženo katolické pře
svědčení a nynější katolictvo vůbeo. Leč co
dříve „Čas“ pokládal za práci mezkovu, k tv
ma nyní „avědomělé erangoliky“ různým způ
sobem vyzývá.

Usneseno, že v Červ. Kostelol se má po
fádati katolický sjezd. Honem všichni živlové
protestantěti, židovští a volnomyslitelští do
města! Hleďte rakou svornou s nerozdílnou
štvát a štvát! — V Nymbarce chce si dát ka
tolická jednota posvětiti slavnostním způsobeno
prapor. Volní myslitelé, kde kdo jste, hrr na
klerikály| A poročte jiným lidem, ať vyšloa
posilu! Opováší-li ae vzpřímiti čelo proti
naší despocii, uděláme randál až k ohluchnatí!

Mladočeši však náhodou v Nymburce ud
pověděli, že nevyšlou delegáta do poradní
schůze proti „klerikálům“. Teď jste měli viděti
tu síra a oheň, ty plameny divé vášně, vy
Slehojicl proti lidem, kteří chtějí kus svobody
popřáti také jiným! Fanatický Masarykův
denník, který uveřejňuje oznámení o evange
lických bohoslažbách « slavnostechi o nábc
Henských slavnostech židovských, ten denalk,
který docela dělal reklamu gormanisajícímu
spolku pro rozkvět šidovských škol — byl
slostí celý bez sebe, Ne — katolík český nesmí
míti ve své vlastní zemi tolik svobody jako
1 Vídně k nám přicestovavší žid! — —

A teď ovangelioko-židovsko-beskonfosní
„Čas“ odvažuje se ještě poukazovati 8 mravu
kárným říkáním na $ 302 a 308! Jen, pánové,
sačačte !.My vám pak dokážeme, kdo tu vlastné
nejvice štve, kdo jest útočníkem a — kdo
se masí pruti přátelům barcelonských násil
níků bájitil

Kultarní dokument doby. Vérajest
velice vzácným brdinetvím, jestliže se vdvážší

" ci někdo moderním ničítelům náboženské
svobody pravdu. A přece jen takové případy
se vyskytají tam, kde tyranie pokrokářeká
stává so nesnesitelnou. Na prudké útoky „Času“
pr.ti nymbarským mladočechům (kteří měli
dělatí nepříjemnonaštafáž a reklama jak voo.
demokratům tak volnomyšlenkářům) odpoví“

. dají dne £3, £ m. mladočeské „Občan.Listy“:
„Čas“ to vše arci neprohlíží jako my v místé,

kteří známe sblíska sré Pappenheimské, a proto
soadí, če jednáním nymbarských Mladočecbů
poškozen jest „pokrok“, v jehož jméně arci
psk vynáší středověkou klatba nad těmi „ne
pokrokovými“ nymburskými Mladočechy. Není
třeba, abychom se zabývali toato věcí obšír
něji: Koostatufeme jen, že Nymburští Mlado
češi, a to v tom ohledu svorně ovangelici i
katolíci, nespatřují v katolicko-cÍrkevním po
svěcení prapora katolickc-vzdělavacího spolku
Zádný klerikalism, nýbrž věc, na niž má kašdý
občan dle svého přesvědčení plná a neskrácené
právoa protolakénymurští Mladočešimajíplnou
volnosipřidali se tam, kam se jejichpřesvědčení
kloní. To je dle našeho mladočeského nábledu
po starcčesku svobodomyslné a nemůžeme za
to, když se to nehodí do kráma — avuciálně
demokraticko - volnomyšlenkářsko-časovekého,
krátce řečeno, „moderně“-pokrokovéhu....
Kdo pak více poškozuje opravdu pokrokovou
věc, zdali nymbarští Mladočeši tímto svým li
berálním atanoviskem či atanovisko volnomy=
šlenkářského „Časn“, © tom svěděl dnes jil
výsledky této vvloomyšlenkářské činnosti: Lidé
v pravdě svobodomyslní dnes jíš trnou nad tím
neurvalým šťvaním proti náboženství vůbec, které
podrouškouDojeprotiklerikalismus kašdéakce
sociálně demobvatických Volných Myslitelů číší a
proto od všech akcí těch prchají, jako učiíli
to po zralé úvaze nymborští Mladočeši, kteří
mimo to ještě měli odvahu říci veřejně to,
co si myslí. Tét> odvahy ovšem postrádají
„Čas“ i Volní Myslitelé, kteří své akce proti
náboženské balí v rouška — „pokrokovébo“
boje proti „klerikolisma“| Aprorokujeme „Ča
8u“, že bude-li tuto taktiku sociálně-demokra
tických Volných Myelitelů sledovati dále, še
kolem něho sůslame sice seskupena fada nevěrců,
ale šádný muš slný, opravdě pokrokový,
který zůstávaje svobodomyslným u pokroko
vým, výží si každé viry bez rozdílu, poněvadě
váží si víry vůbeca proto každému ponecbává
v tom směra úplnou svoboda přesvědčení, Či
snad mají právo v Čechách volně mysleti jen
sociálně demokratičtí Volní Myslitelé, ale ka
tolíci a evangelíci již nikoliv? Za takovoa
„Svobodu“ a „pokrokovost“ nyrmburští Mlado
češi „Časa“ co nejuctivěji děkojíl“

Politický přehled.
Konference českéhokonservalivného velkostatku.

V paláci Frt. br. Tbune v Praze konala se 20. t. m.
orada konservativních velkostatkářů. ©Předseda
„ Clam-hartinic reforoval o akci, která byla

letos na jaře zahájena za příčinou avolnění čes
kého zemského sněmu,jakoži o marném jejím vý
sledku. V debaté stanoveny byly předpoklady, sa
nichž mobl by býti ačiněn český sněm dělným.
Nejvyšší maršálek princ Ferdinand Lobkovic sdělil
ihned výsledek porady ministerskému předsedovi.
Byla při tom koustatována úplná jednota, co ss
týče dalšího stanoviska oproti vládním předlohám.
Trrdí ee sice, že konserv. velkostatkáři nebyli
požádání za prostřednictví ze žádné strany, že
obě skupiny velkostatkářské nabídly vládě své
služby za příčinou uvolnění anému českého, naproti
tomu tordíse, že následník trůau konferova!se členy
ústavověrného a komservativního velkostatku Čes
kébo o otázce uvoloční českého sněmu. A vý
sledkem této konference jeou prý porady obou
skupin velkostatkéřských. Bročeský „Hlas“ píše,
že akci velkostatkářské třeba z české atrany vě
novati plnou pozornost, aby uenastalo nějaké —
překvapení.

Dr. Rud. Horský na krajském ajezdu křest.
aoe. strany v Kostelci Červeném prohlásil, že po
slanci čeští naproti požadavkům Němců: uznání
německé státní řeči a uzavřeného území němec
kého v království českém — musí pevně státi oa
úplné rovnoprávnosti české řeči ve všech úřadech,
ař do těch nejvyšších instancí a na naprosté ne
dílaosti staroslavného mašsho královatví. Čechové
nesmí dopastiti uznání uzavřeného úsemí němec
kého, poněvadě by to byl první krok k roztržce,
které pak bychum 8e více noubránili. Celé rozře
šení národnostních sporů v Čechách jest tak jed
noduché a snadné. Třeba jen provésti, co i sama
germaoisátorka Marie Terezie uznala, že v Čechách
musí úředníci znáti obojí řeč a v obojí feči lidu
sloužiti. Proveďte úplnoa rovnoprávnost v Čechách,
a bude ibned mír. A jestli se k tomu vláda ne
odhodlá, pak marné jsou všechay konference, smi
řovačky a dohody, s marná bade i intervence vel

Kosuatkářů, Hrozby absolutismem se báti nemume.
. V uherském sněmu velkou většinou schválen

návrh adresy většiny. Při tom ujal se slova mi
pisterský předseda hr. Kbueu-Hedervary a načril
další program vlády; o volební opravé zmínil 86
opět velice mlhavě, čímž vliv br. Tissy byl tu
velmi znatelný. Předloha o noráčeích a rozpočtu
rovněš přijata.

Chorvatsko. Císař nepřijel demisl ohorvat
ského báca dr. Tomašiče. — Po delším vyjedná
vání sloučila se srbská strana práva, jejíž vůdcem
jeat dr. Jos. Frank, se stranou katolickou. Nová

strana nazýrati se bade stranou Iřest. sociální.
Místo dosavadních dvou orgánů bude vydáván
Jednotný velký list.

Obchodní smlouva se Srdskem jest již botova.
Podepsáním smlouvy arci není ještě celá věc vy
fisens. Schází ještě soublas sněmu uherského, i
eoublas srbské akupštiny. Novou smlouvou pozbade
Rakousko výhod. jež při vývosu mělo v Srbsku
před jinými státy a musí se spokojit 8 celními
výhodami, která poskytuje Srbsko každému jinému
státu. Tím arci ztóžuje se kookurencs našeho vý
vozu a vývozem jiných států do Srbska a vývoz
náš může nyní spoléhat jen na lepší jakost svých
výrobků, jakož i na blízké sousedatví Srbska s
tím i na levnější dopravu svého zboží přes srbské
hranice. Živý dobytek nesmí se ani dovážeti, ani
územím naším provášeti do Německa a Švýcarska.
Do Rskouska bude se moci dovážeti 20.000 zabi
tých volů a 50000 zabitých prasat. Dle amlouvy
prozatímní smělo se dovážeti 35.000 zabitých volů
a 75.000 zabitých prasat.

Španělsko. Na bývalého předsedu španělského
ministerstva Mauru střelil útočník z revolveru, ale
poraněn jen lehce. Utočník jest 18letý výrostek a
chtěl prý Maura jen „poznamenat“. — Od 1. sáří
bude prý úředně zavřeno 240 klášterů.

Rusko. Guvernéři pohraničních obvodů byli
vyzváni, aby sledovali politickou Činnost říšsko
německých kolonistů a německých obyvatelů měst.
Němci se v Rusku ozpačují jeko politicky nebe
spečný živel.

Zprávy organ. a spolkové.
Ntkvělá manifestace křesť. soclálů

v Červ. Kestelel. Den 24. červencezůstane
ném v Kostelci pro vždy památoým a velice po
učným. Přes všecko štvaní pckrokářské, přes
všecky uástraby manifestovaly obrovské řady na
činců svó katolické přesvědčení. Evangelíci po vy
dání borromejské encykliky dělali rámav, jak prý
katolíci ohrožují náboženský mír. Aby se pak do
káralo, jakými beránky jsou oni sami, postarali
se o provokační trocejezd dva zdejší evangelíci.
Snad si myslili, jak se našinci saleknou. Zatím
však velikou blamáž sklidil právě tábor pokro
kářský. Množatví našinců již se sešlo před (. bo
dinou do kostele, kdež konal služby Boží dr. Horský,
který pak měl úchvatnou promluvu o Kristu Ví
těsném. Dokazoral stkvělým způsobem, jak brány
pekelné marně se namáhejí přemoci Církev Kri
stovu. — O 10. hodině uchvátil na náměstí shro
mážděné katolíky svým zvučným, kovovým blasem
Dr. Fr. Šale, promlouvaje o vznešenosti křesťan
ství. Pak sloužena na témž náměstí měs ov., při
níž již byl přítomen obrovský zástup našinců. —
O půl 2. hod. vyrakoval staz velikými fanfárami
připravovaný průvod pokrokářský. Zprávy těch,
kteří dobře trucprůvod počítali, shodovaly se v tom,
že účestníků v průvodu nebylo přes 1370, počí
tají-i se do toho i nezoapělé děti, které si vyšla
povaly zároveň. Někteří lidé = města lí 8 nimi
k vůli poslechnatí muziky a pak ee ibned vrátili.
Proto je nestydatou lží tvrzení „Osvěty lidu“ (ze
dne 26. t. m.), že průvod ten čítal nejméně (11)
2000 blav. Ještě bůře si zaprášil „Čaa“, který dne
27. t. m. napsal, že kráčelo celkem přes 3000
osob. Patroo tudíž z toho pokrokářského nesou
hlasu dostatečně, jak si 6ami pokrokářěti lbáři
šlapou na jazyk 4 jak jim na nějaké té tisícovce
pranic nezáleží. Vždyť docela jeden pokrokářský
mladíček ae odvážil vykřikovati: „Dvacet tiafe
nás bylo'v průvodu.“ ©Patrno, jaké nešťastné u
čedníky má exaktní věda počtářská právě mezi
pokrokáři. Lidé ti byli sehnání se všech stran
zonfalým způsobem. Patrao to byio ns tom, když
se přišlo na „Občinu“. Valná část se rozprchla do
lesa, jiní si hleděli kratochvíle a občerstvení,
takže řečníka drs Hajna posloachal docela malý
sbor. A ta jame u nově, ještě horší pokrokářské
lži. „Na 6000 lidí tísnilo se kol řečnické tribuny“,
hlásá „Osvěta Jidu“. Odkud se jich najednou tolik
sebralo ? Předkládáme toble sčítání všsm sondným
lidem a zvláště našincům, kteří přišli také zkon
trolovati ten „brozitáoský“ pokrokářský tábor.
Podle toho mobou dobře posouditi, jak zveličají
pokrokáři své řady a svou sllu i při jiných pří
lešitoatuch. — Katolický průvod vyšel o 2 bod.
Nepočítáme-li malé družičky, jichž byla zoačná
řada, bylo našinců na 2500. V zahradě pak zá
stopy 8e roamnožily daleko přes 5900 blav. Většina
našinců totiž v průvodu nešla. Čekali v městě, až
přijde průvod od vrchu Žďáru. (K vůli zasmání
edělojeme, že „Osvěta lida“ svým dvojím počí
tadlem napočítala našinců ua průvodé 1300 a
v zahradě „asi 2000.“ „Čas“ pak píše: „Průvod
klerikální měl stěží 1600 osob“). Na našem táboře
pak promlavil Dr. Horský o činuosti katolické de
legace na říšské radě. Pak promlouval Dr. Šulc
o poměra českého člověka k Říma. Konečně pronesl

, Híd. uč. Špaček feč o rodině na sókladě křesť.
Secky řeči vyslechnuty8 jásavým nadšením. Nato

ukončil tábor vřelými elovy p. poslanec Prokop. —
Nebylo lepšího důkazu, že katolicka organisace
jest věcí nejvýšs potřebnou, jako to, že v truclá
boru na trac katolickým rodičůmkráčeli třiz pánů
učitelů poslouchat volaomyšlenkářekého řečalka
Klimta. Aspoň tak ukósali, jak pojímají važně



děli, co by smohly dřední předpisy o duchu školy,
kdyby ae k ním nepřidal manifestační hlas ksto
lických organisaci. „Čas“ se nutí do nadšení a píše
o pokrokářském tracejezda: „Celkem bilance mani
festace naší je atkvělá a bude míti bluboký vlív na
utváření se poměrů v celém krají.“ Špatně, velmi

kteří na váš tábor přišli, valnou většinou žádné
krokářeké posily nep třebovali. Ti už jsou tek

alení a sfanatisovaní, že takový tábor jest pro
ně nošením dříví do lesa. Přes dvě třetiny v prů
vodě totiž činili Boc. demokraté. A jiní lidé znají
právě v tom kraji bubařství a humanítu 1ůzných
Kudrnáčových stoupenců tak dobře, že jest pro

ganda jiných pokrokářů v fadách mimopokro
áteských velice těžká.

Okresní organisaci Ústí m. Orl
Lanškroum dále přispěli: vdp.Al. Dudek,farář
a bisk. vík. sekr. v Damníkově 2 K, vdp. A. Nývlt,
bývalý děkan v Ústí o. Orl., pak rektor semináře,
nyní farář v Činěvsí 2 K a mlstof organisace ve

praohticích 4 K 71 h. Srdečný dík vóem, zvláštěvdp. Nývltovi sa projevenou náklonnost ku svému
bývalému působišti. Další příspěvky 8 díkem při
jímá Frant. Novotný, Čes. Třebová č. 826.

Slavnost svécení praporm katelic
kého vzdělavaciho spolku pro Nymburk
ae okolí koné se pod protektorátem vysoceváše
ného pána, pana Jana B. Nebeského, císař. rady
a majitele realit v Nymburce v neděli dne 14.
srpna 1910. Pořad jest tento: V neděli dne 14.
srpna 1910: Od půl 6. hodiny ranní vítání bostí
cizích i domácích. O 9. hodině seřadění průvoda
ve stromořadí (v Kvlonii). O půl 10, bodině pochod
Poděbradovou třídou, kdež u villy zastaveníčko
panu protektoru, pak Palackého třídou na Hie
grovo náměstí, zastaveníčko pí. matce a paním
kmotrám praporu, odtud pochod na Kostelní ná
městí, kdež o 10. hodině slavnostní kázaní vidp.
Magr. TbDra. a PbDra. Františka Kordače, univera.
profesaora 2 Prahy. Posvěcení praporu, zatloukání
hřebův a odevzdáví praporu. O 11. bodině mše
gvatá. — Pochod před místnost spolkovou a rozchod.
O půl 1. bodině slavnostní oběd. Od 1. do2. hod.
promenádní koncert na Riegrově náměstí. — Od
poledne o 2. bodině seřadění průvodu před spol
kovou místností v ulici Palackého a pochod us
ostrov „Topolí“, kdež slavnostní řeči přednesou
vidp. P. Milo Záruba, řHšský poslanec a vlet. p.
František Šupka, ředaktor. Koncert úplné nym
burské kapely osobním řízením p. JosefaProolika.
Vstupné: osoba 20 haléřů, rodina 40 haléřů. V při
padě nepříznivého počasí konati se bude koncert
zároveň e přednáškami vsále „na Knížecí“. Večer
o 8. bodině v sále „na Knížecí“ věneček. Vatapné
1 K. Bez obmezení dobročinnosti. Velectěné spolky
a bratrské jednoty račte se — pokud možno —
elavnostního průvodu súčastniti a prapory!

Klerikaliomus straší Kolín. Jižbandou
tomu 3 roky, co tiše nice, však tím účinněji pra
caje v městě nadem lidový spolek křest. soo. vedle
růsbých organisací a spolků nepřátelských. Ač

vzal sobě spolek křest ze úkol čistě jen obhajo
vati zájmy své, nedotýkaje ee nešetrně žádné strany
protichůdné, jimž přeje plnou svobodu, přece po
činají tyto vystupovati výbojně proti straně, ješ
nikomu dosnd nezavdala k tomu žádné příčiny.
Na rozích a krámech židovských zříti lze stálo
plakáty, ozpamojící předaášky nejmenovaných řeč
níků z Praby: o „náboženství a klerikalisemu“ —
neb o „křesť. socislismo“ a pod. Jak počíoali by
ei tito páni, kdyby jmenovaná strana křest. soc.
v Kolíné pořádala přednášky „o čidovetva“, 0 soc.
demokracii a pod., když pouhá, klidná a tichá

práce vzdělavací nntkala je k lokálce v nedávnéobě v „Času“ a v poslední době v „Právu lidu“,
jejiž obsah uvádíme: „Nebespečí klerikáluí. Kdo
sleduje ve městě našem bedlivějí utváření se po
litického života, postřebne snadno, že čím dále tím
více a otevřeněji troufají ei zde klerikálové. To,
co zdálo se ještě před nedloubou dobou nemož
ností, že by v městě, jež platí všeobecně za svobo
domyslné, ba dokonce radikálol, byla možna or
ganisace křesťan. soc., jeat hotovou skutečností a
bylo by chybou, kdyby svobodomyslné část ob
čanstva nebezpečí tohoto černého klerikalismu pod
cehovala. Co týdem téměř čteme na nárožích po
řádání přednášek, na kterých řečníněkterý páter;
ecbůze stíhá schůzi, porada následuje sa poradou,
vše sdá 80 nasvědčovati tomu, že hodlá kolínská
odbočka římské armády u příležitosti bodit na váhu
svou početní sílu. Dělnictvo kolínské atojí pevně
a hrdě v řadách atrapy soc. demokratické a vč
domí, že stává v místě organisace strany křestan,
sociální, posílí nás jenom v účinné a zdravé pro

dě protiklerikální mesi malým lidem.“ —
K této lokálce dovoluje si národní křeať.soc. klub
+«Kolíně upozorniti organisaci strany 8oc. dem.
na heslo Kolára: „Sám svobody kdo hoden, svo
bodu zná vážiti každou; ten, kdodo pout jímá
otroky, sám jest otrok.“ Má-li snad ponbé vědomí,
še stojí v Kolíně vedle organisace soc. demokr.
ještě jiná organisace a to křest. soc., vspružiti
sílu ve straně, — musí ve straně křesí. Boc. 0
vědomí, že sleduje práci a cíle tóše strana rudé,
vzprušiti Členy ještě k houševnatější a účinnější

práci, by pro příště ještě lepěl verěděsní stranousoc. demokratickou mohlo býti dánostraně křest.
900. sa noúcavnou píli a práci uvnitř strany.

Sjezd Narienských družin = Čech,
Moravy a Slezska v Praze 14. a 55.
srpna E910. Přípravy ksjezdu jsou ukončeny.
V neděli, dne 14. arpoa je slavnostní echůze, které
se oúčastal Jeho Milostndp. biskup Fr. Brusák,
jakožto zástupce Jeho Eminencí, protektora sjezdu.
Prosloveny budou blavně tři řečí: „Vsorná Ma
rianská dražina“, Marisoské družiny a nejsy. Ea
charistie“, „Merianské dražiny a otáska Cyrillo
Methodějská. Odpoledne jest věnováno vycházce
po Praze. Večerní divadlo obsahuje sedm obrazů,
Da př. Panna Maris bez poskvrny počatá, Naro
tení Páně, Doloross, Královna panen, U trůnu
nebes královny. Před každým obrazem přednáší
80 báseň. Jeviště bude pro obrazy svlášť upra
veno; rovněž elektrické osvětlení. Due 16. srpna
ráno jest církovoí slavnost u 8v. Ignáce. Kátati
bude vdp. Megr. Veněček, mši sv. sloužiti bude
Jeho Mil. ndp. prelát dr. Sedlák. Společný oběd,
při němž bráti bude budeboí odbor Učenické Be
sídky, bude v hotelu „Merkur“. Věecky družiny
súčastní se s prapory průvodu k soše Panny Marie
na Staroměstském náměstí. Slovesné část večerní
akademie se tiskoe a bude účastníkům milou pa
mátkoa. Dramatický výstop „Héjení Prahy Mari
anskými vodaly proti Švédům r. 1646" bude za
jisté v katolických spolcích často bráván; má jen
mušské úloby. Rovněž divadlo předešléhodne.
V úterý jest porada ředitelů Marianských družin.
Kněží a bohoslovci se na ni activě svou. Lístky
stojí 1—5 K; každý lístek opravňuje ke všem
slavnostnem. Na sjezd jsou srdečně zvány všecky
katol. spolky a všichni katolíci vůbec.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Exe. mejůp. biskup Dr. Don

brava vrátil se v úterý dne 26. t. m. večerním
vlakem k delšímu pobytu do Hradce Králové.

Zprávy dlecésní. Vyznamenánijeou
pp.: Jan Kocek, b. kopsistorní rada, b. vikář s
farář v Pravoníně, jmenován osobním děkanem;
Josef Pacholík, b. notář, děkan v Roztokách, čest
ným konsistorním radou; Josef Kaplan, b. vikář
v Caslavi, osobním děkanem; Josef Kulda, keplsn
v Bystrém u Poličky, obdršel ferni Bynodalie;
Josef Jirsa. katecheta v Žamberku, Josef Pícha,
katecheta v Kyšperku, František Jirásek, katecheta
v Novém Městě n M., ordinariátní pochvalu; P. Ur
ban Wetsel, z řádu Milosrdných bratří v Kukeu,
konsistorníuznání. Ustanovení jsou pp.:
Jan Novohradský, administrátor, za faráře v Černí
kovicích; Alois Dostál, administrátor, za faráťo
v Bystrém a Nov. Města n. M.; František Póter,
administrátor, ze faráře ve Velké Zdobnici; Josef
Kraus, kstechota v Přibyslavi, za faráře v Krásné
Hoře; Václav Rotter, katecheta v Roketnici, za
faráře ve Schwarzenthale; Alois Dolák sa osob
ního kaplana do Jestbořic; Josef Pivoňka, kaplsn
v Čechticích, za administrátora do Košetic. Na
odpočinek vatoupil p. Josef Chocholka,
farářkošetický,v KutnéHořo.V Pánu sesnuli:
nejd. pán Magr. Dr. Alois Frýdek, ap. protonotář,
kapitolní děkan, b. gen. vikář atd. (V Vola.) dne
10. července 1910. Narozen 34. proBinoe 1832,
vysvěceu 25. července 1867, neunavně pracoval
63 let pro církev. Jméno jeho slatým plsamemza
psáno do srdce kněšetva a sajisté také i do kniby
života v nebesích; František Říha (V Valo.), b.
notář a pena. farář levinaký, ne Pouchově (+ 28.
června 1910 (narozen 1840, vysvěcen 1866); Josel
Holata, jubil. pens. farář všestarský, v Žamberku,
+ 30. června 1910 (narosen 1824, vysvěcen 1850),
Karel Pablásko, pens. farář moravanský, v Pla
šanech, + 4. července 1910 (narozen 1838, vy
avěcen 1868); František Schróter, farář ve Smrčné,
+ 182.července 1910 (oarozen 1874, vysvěcen
1896).Uprásdněná místu: PrebendaBischof
steinaká při kathedrální kapitole, právo jmenovací
přísluší Jeho Veličenetvu, od 15. července 1910;
Košetice, fara, patron. Viktora Rosta, od I. srpna
1910; Smrčná, fara, patron. nábož. matice, od
21. čerrence 1910. :

Sehůze městské rady dne 25. čer.
vence. Policejnímu úřadu bylo uloženo, aby same
zil skládání odpadků a smetí v hradebním příkopu
ve třídě Hostivítové sa školní budovou. — Obaab
povolení, daného c. k. okres. bejtmanstvím p. Jos.
Nevyhoštěnému ku rozšíření továroy na nábytek
na Č. paře. 184/31, vzat byl na vědomí. — Ueno

uschovacího úřadu v Hradci Králové přijat byl
obnos K 841.10,odkaz to náp. biskupa Ed. J. Bry
nytha na pět mešních nadací. — Rekura p. A.
Jiřičky,vinárníka,do rozhodnutí©.k. okr. bejtman
ství, jimě mu odepřeno bylo udělení koncese kn
výčepu vína, postoupen byl městskému zastupitel
stvu. — Zpráva škol. lékaře p. Dra R. Zippeho
ta Akol. rok 1939/10postoupena byle zdravotnímu
odboru. — Z důvodu policiezdravotní a požární
nebylo povoleno užívání dřevěné střechy ve dvorku
domu čp. 88 p. V. Micbálkovi. — Panu Al. Pin
kavoví, kloboučníku povoleno bylozřísení výkladní
skříně mesi pilíři domu čp. 163na Velké Pod
uni. — Panu V. Rejchlovi, mistru zednickému,
uděleno bylo povolení k obývání novostavby dvou

Lat doma ns poz. pare. č. kat 157/10v bloku 0.

Perclenkale v blok. semináři. Po
čátkem srpna (1. a 2.) slavit se bude porolunkule
v seminářském kostele sv. Jens Nep tímto pořa

dem: Dae 1. srpna (pondělí) o 6. bodiněodpoledne bude promluva, po níž litanie s požehnáním.
Dae 9. srpna budou slouženy mše uv. v 8, 7 a
8 hodinu.Ó půl 9. je shromátdění terciáčů, v 9 bod.
kázaní a v 10 hodin spívaná měe sv. Odpoledne
bude promlava a litanie s požehnáním. Promlavy
a kázaní bude mítí dp. P. Jan Zima, člen řádu
av, Benedikta z Emaur.

P. T.pp. majitelům domů vHradciKrálové U příležitosti konání ejesda „České
Lesnické Jednoty“ ve dnech 31. Července až J.
srpna 1910 v Hradci Králové žádá městská rada
pp. majitele domů, «by domy své ve day svrchu
zmíněné prepory ozdobiti dáti ráčilí.

Vuhůru de lesa na výlet k zděnéboudě,
který pořádá Podpůrná a vzdělávací jednota stát.
ařizonců v Hradci Králové v neděli doe 7. srpna
1910, za nepříznivého počasí v neděli l4 srpas.
Průvod a budbou vyjde o půl 2. bodině odpole
dní s Měšťanské besedy, — | Na mletě výletoím
koncert, v paviloně tanec, tombola ze sklárny Jeho
Osvícenosti hraběte z Harrachů z Nového Světa,
pote, telefon, házení do terče, koulení o ceny na
koželoíku, svlášté příjemná sábare pro dítky i do
spělejší mládež: velké americké vzduchoplavba a
jiné atrakce. Návrat z lesa o půl 8. hodině večer
s badbou a lampiony. Vetapenky v předprodeji
lze obdreti v hlavní trafice pana Macáka, jakož
i u všech fuokcionářů dotyčné jedooty po 20 bal.
sa osobu, v lese u pokladen za osobu 40 bal.
Vojsko od šikovatele dolů platí všude 20 bal.

Na odvrácení geormanience čoských
dítek dolnerakomských přispělv kvétou
1910 apolku „Komenský“ ve Vídni III, Strobg.
45, který vydržuje 5 obecných ákol, školu pokra
čovací, 3 opatrovay a č jatykových škol — poli
tickýokresHradecKrálové: Hradec Králové.
Spolek majitelů domů ua Pražském Předměstí,
drahou část výt. s akademie „Hradecko čoské
Vídni“ 18-20 K, Prof J. Mikan a III. třída dív
čího lyces 10K,Dr. F. Reyl L K. — Kukleny.
J. V. Balcar 1 K. — Nechanice. Včelatský
spolek 5 K. Třebechovice. Rolnickázáložna
10 K, Bratří Vitouškové 6 K. —

Zkázonosný požár vznikldne 23. t. m.
+ krámě velkoobchodníka p. Edr. Řezáče, který

v krátké chvíli zničil všecko zboží, spálilpisárnua vnikl i na půdu, tekže střecha shořela. Štaly86
Škody i na sousedních domech. Společnému úsilí
hasič, vojska i jiných aáchranoů podařilo se po
žár obmesiti. Škoda jest obrovská, krytá částečně
pojištěním. Posud so odvážejí zbytky shořelých
věcí. Pan Řesáč. satím s konsumenty jedná a 00
chod ve velkém dále vede v č. 139. (domy Cai
vašovy).

Zářící kuitara husitské. VOpatoricích
p /L. minulou neděli pořádaly sdrašené spolky (bez
katolického) oslsvu Hasovu pod protektorátem
obce, jejiž hlavou je MUDr. Em. Nobeji, evna-.
gelik. Vzalo se to bodně okstě. Mistuí veličiny
dodaly lesku, aby se tak osleva považovale sa
oprávnou a všeobecnou, kteréž musí se súčastniti
z ohledů společenských každý. Také pozvání byli
P. T. basiči s okolí, jenom še — bohužel —ne
súčastnilo se jich z okololch obcivíce než 5—6
a to ještě smýšlením národních socialistů. Divlme
se tomu. Přece takové sláva a ti lidé ne a ne si
to vaíti k srdci! Ale prý se jim to nevyplatí:
vždyt to nakázelo prý i hejtmanství, Jak lakovali
někteří; měli ještě dodati, še to bubnoval policajt
a že, kdo neuposlechoe a nosúčastní se — oslavy
— přijde do šupky. Avšak šerty stranou. Stalo
se pánům něco, co jim neslouží ke cti, neboť né
kteří příliš okatě hned při schůzi a brzo poní ta
novou vzdělanost osvědčili. Dávky „pokroku“ ve
achůsi samé byly nejspíše tak silné, de jsstého
pána to vyrasilo ma stlnici před hostinec, kde čle
nám katolického spolku sprostě 7. Jinému
ještě celý druhý dem hučely porce osvěty a sářívé

Zd neeAvpr a niJájnérady, se v noci amenem na
farní budovy. Nejspíše řídili se tito dva beslem
od pokrokářů hlásaným: Svoboda, rovnost, bra
trství, anebo oním husitským: „Cožť nedovodá
řečí, tot chtie přemoci «, (Připomínáme, že
došadovali jsme ae písemně udělení slova, ale
mlaviti pravda o Husovi nám nebylo dovoleno.)
Mrzela také „Hosity“ brožara katolická: „Oslava
Hasova“; rádi věříme. Jest v mí poprná pravda
a pro pravduse lidé nejvíce zlobí. — — Jestliže,
pánové, rozbíjením oken a nadávkami obcete do
kumentovati svou vsdělsnost a vtloakati ji násilím
lida do hlav, velice jste se přepočetli. Nezkašený
venkovský lid je jiného aásoru, s kterým třeba
na veřejnost nechodí, ale ačinil si a Ještě učiní o
celé vaší „oslavě“ asdravý úsudek. — Z celého
patrno, že je jiš přede dveřmi ta skutečnost: Buď
a Kristem anebo proti Kristu! Lide český, jak
Ještě dlouho dáš se klamati sásadami špatného

BEE nod6dlouhovonp 'e E a nár
vat čpannými etejně,

P prapor Krista! Tam je jedinětvéa .
De Třebochovie. Paan R. Součkovine

dostačujejiš „Ratibor“a protomi zaslal„
krokové psaníčko“, které aoela odpovídá j



ušlechtilým mravům. Soad myslel, že moe těmi
sálodaými molanisami poplete a proto i ozna
moje, žo ma osobních výpadech v „Ratiboru“ ae
má podílu, že nese odpovědnost jensa vážnou (4)
část těchto polemik, poskytl (dopisovatelům R.)

*pouze písemnou ioformaci 8 pod. — Tohle všecko
ei mohl ušetřití, neboť co jsem kdy vo věcí pro
mluvil a meb v „Oboové“ uapesl, na tom v pleó
míře trvám s jeho plsemných hroseb se pelekám.

-Obecní strážník také je snad pro něro jiného sří
sen, než aby Vám dělal soakromébo posla. Či i

této stránceoltíte se býti svrchovaným pánem
v městě? Nerosčilojte se příliš pro tato posnámiku
a povašte, jak byste bezohludně věc vykořistil,
kdyby něco podobného moblo ae říci o mne. Váš
hanopis oderzdel jsem našemu výkonnému výboru
— jak jsem vám poštou oznámil — k volné dí

-sposici. Vil. Koleš. V Třebechovicích, 26 července
1910. — Dále docházínaší redakci tento projev od

ip Joudala: Poslední „Ratibor“ zlobí se na mne, že
jsem byl poslén po městé abírati podpisy na adresu

-důvěry p. řediteli měšť školy a bloupě ae táže,
kdo mi jména rodičů žactva vypísoval, zda p. ře
ditel či katecbeta? Ukojím jebo zvědavost: Ani
ten ani onen. Jsem otec dvou žáků měšt. školy,
většicou rodičů osobně znám a co jsem nevěděl,
moji hoši mi řekli. Pouze £ vlastního popudu sú
častníl jsem se dotyčné akce, nebo jako otec
vlastních školou povinných dětí mám a měl jsem

"k tomu více práva nešli pisetel v „Ratiboru“, který
škole je vzdálen a štve řemeslně. Každému z ro
dičů jsem řekl, oč ee Jedná a onen výpad „Ba
tibora“ jsem současně předložil. Jsou-li solí v očleh

-dopisovateli „Ratibora“ podpisy rodičů, jak teprv
by se zhrosil, kdyby slyšel spravedlivou kritiku svého
štváčekého výpadu ? To bibalatví vracím dopisovateli;
jsem sice dělník, ale poctivý. Že dopisovatel lháti
umí, může Bepřesvědčiti každý, kdo Bipřečte dopie
v „Obnově“, v němž jasně uvedeno, co rodičové
podpisovali. Jen tomu se divím, že dopisovatel
není zvědav,kdo odepřelsvůj podpis? Jao Jondal,
koželoh v Třebechovicích. —| Organisace křest.

-s00. zaslala nám tento projev: Generální štáb
zdejších pokrokářů utrpěl dokonalou porášku a
proto, aby aspoň částečně sakryl ve veřejnosti

„evoji blamáž, hledá někobo, na kom by si sc ladil
čábu a na koho by vychrlil zbytek své „čestné“
sbraně: sprostotu a oadávky. Našel ho v osobě
p. Vil. Kolše, kterého napadl po Macharovaku
veřejně ve svém zaslánu do „Ratibora“ a 80u
kromě hrobým dopisem, psaným na psacím strojí
a doručeným obecním strážníkom. Pan Koleš, jak

-3 nyní může se každý pokrokář přesvědčit, nikdy
-nebyl redaktorem ani „klerikálního“ ani jekého
koliv jiného listu. Z Praby a odkudkoliv, kde pra
coval, odcházel vědy v úplné cti, všude zanechá
váje po sobě pověst co nejohvalitebnější. Řádně
vyučil se řemeslu, šel do světa na zkušenou, kde
poctivě a svým poměrům přiměřeně 6u živil. Pra
coval vždy v předaích závodech domácích i v ci
zině. Nyní je usazen samostatně ve svém rodišti
a požívá zasloužené vážnosti i jako předseda
Živnostenského oděvního společenstva. Tedy svému
původnímu povolání se nikdy oezpronevěřil a pří
avém přičinění nikdy své výdaje nemusel nepo
ctivým způsobem krýti sni jako zkrachovaný re
daktor sni jako nějaký písař. A proto po zásluze
odsuzvjeme útoky na toboto poctivého muže se
strany nedostudovaného, v Třebechovicích velmož
ného páce, který se minul cílem a lživě a utr
hačně v novinách tupí osoby jemu nepobodlné.
Tolik na vysvětlitelnou Jednou pro vždy poměrů
adejších neznalým| — Místní organ. křest. s0o.

Nechamicke. V našem okrese nastávají
nové volby. Kéž by přinesly důkladnou výměna
osob dosarad v okrese vládnoacích| Páni, kteří
byli až dosad u vesla, mnoho slibovali, dlabů nám
paděleli a dobře se přitom měli. Různé jimi po
fádané slavnosti, projevy svobodomyslné, radikálol
a protiklerikální (= protikstolické) jsou jim Jen
prostředkem, aby se rozvířil prach, který by ve
řejnosti bránil podívat se důkladač na ně a jich
praktiky. Zajímavo, že na pokročilém, národně

probudilém Nechanicka hraje "prim sdásťuposmémeckého velkého kapitálu. Óndovede návrhy na
povýšení, na přídavky a pod. sískat si vliv, pra
euje v odborech dobrých a užitečných, aby všude

s te všem byl a odyracel v Čas pozornost, jsnepřátelský nám kapitál polyká znenáhla celé dvě
české obce a sahá již po obcích sousedních. Mozi
agrárníky jest sgrároíkem, za zády však ae směje,
že koupí sedláka „za řízek“, podporuje národní
socialisty, ale v jubilejním roce, když padaly
hvěsdy a křížky, div ae nerosplynul samou loy
alitou. V případě potřeby dovede docela s kato
líkem jednati tak, jako nejlepší přítel. Má své
důvě i mezi červenými socialisty. V zájmu
všech dobrých národních ideálů, v zájmu pokroku
skutečného, v zájmu nefalšované lidovosti si pře

jenee aby volebol osudí určilo ke správě okresuidi nové, kteří by hájili svědomitě a epravedlivě

sájmy okresu celého a naši českoupůčn. Jest po
třebí, aby„pří správoové tito dohlíželi bděle na
bozpodake s obecním majetirom a aby byli pev
něj pok vlivám dkůdců našich národních ideálů.lez haveleku. Kdo s dpp.dachovních,
kteří se súčastnili pohřbu vidp. gem. vikáře dr.
AL Frýdka, sapomněl havelok ve vlaku jedoacím
oměromku Kyúperku,nechtse otestopřihlásí
a předoosty stanice Kyšperské.

Duchovní cvičení pro šemy a dívky
konána byla letošního roků od 17. do 21. čer
vence v klášteře Milosrdných Bester v Sloupnici.
Jako za Spasitelem až do pouště spěchaly zástu
py lačné po slova Jeho a dlely s ním po tří dny,
zapomínajíce všech denních starostí a svízelů ži
votních, tak také více než 90 žen a dívek upo
slechlo volání Jeho „Pojď za mnou“ 8 prodlelo

tři B ne sice v poušti, ale v ticbých sdechlášterních; nechevše venku všecku všednost ži
vota, věnovaly se cele spáse daše. A do té duše
vyprablé sstapovaly ty bluboké pravdy pro život
dívky, feny — křestanky. Mile, ale příliš rychle
uběbly tv šťastné chvíle a mnohá £ účastněných,
vracejíc se v domov si povzdechla: „Kóž to trvalo
déle1“ — Dp. J. Vachelci z kongregace Redem
ptoristů v Bíleka kéž odplatí Pán Báb jeho apo
Štolskou Činnost mezi námi a sl. správě kláštera
buďtež upřímné díky vsdány za ochotné přijetí a
laskavé vydržování včas 8v. exercicií! Všem „Za
plat Bůb l“ Učastnice duchovních cvičení.

Svěcení kaple. Obětevostí obce Přesta

vjcké a Ko otných majitelek temníbo velkostatku,paní Karoliny Regenadorterové a Anny s Wesse
lých postavena byla v Přestavikách, farnosti Hro
chovo-Týnecké, útulná avatyňka. V úterý dne Ď.
července t. r. nejdůst. Arcipastýř, nedbaje únavy
po tříměsíční centě visitační, posvětil evatyňku
tuto ke cti sv. Anny. O 7. hod. ranní zavítal
Jeho Excellence z letaího sldla avého Chrasti do
Přestazik. Na branicích obce uvítán byl srdečné
rodinami p generála z Wesselých, p. dra Regang
dorfera, obecním zastupitelstvem s p. starostou
Hessem ml. v čele, zástupem bíle oděných dru
žiček a množstvím věřícího lidu. Za zbožného
zpěvu doprovázen nejd. Arcipastýř k svatyňce,
kdež sestra p. starosty al. Hoasorá opětovně u
vítala Jeho Ercellenci tklivými slovy a podala
krásnou kytici. Za negistence vdpp. vikářů Dra
Mrětíka s Chradimě a Kobra z Chrasti a vid.
duchovenstva z Chrasti a Hrochova Týnce vyko
na) Jeho Bisk. Milost poavátný úkon, k němuž
dostavil se také slov. p. místodrt. rada Heben
steiger z Chrudimě. Posvátný úkon zakončen obětí
mše sv., po níž promluvil nejd. arcipastýř k četně
shromážděnému lidu. Den tento zůstane zajisté
památoým pro osadu Přestavickou, Jako byl ji vel
kým svátkem, jak patrao bylo z přehojné účasti
při posy. úkonu a okrášlením domů v celé osadě.

Posadeov u Hořiček. Přikrásnémpočasí,
jež v neděli se ukázalo, vydařila se primice vp.
Astra zvláště skvěle. Se všech stran sbíhal ce
křestaoský lid, by se tak vzácné slavnosti sáčastnil
a dostal požebnání novosvěcencovo. Chrám farní
byl v pravdě nabit lidem, zpěv posvátný byl
velebný, 13 kměží doprovázelo p. primicianta. —
Veselou nálada vaši při hostině pokazil p. řiditel
Rais, který přímo netaktné se vyjadřoval o kon
sistoři a katechetech — a při tom si říkal katolík.
Jak sí mobou katecheti zachovati autorita, kde
proti nim půgobí profesoři i s ředitelemrealisté?
Chtěl bych vědět, co by tomu p. ředitel říkal,
kdybychom tek „otevřeně“ začali bovořit myl
Badiž to pokynem pronás, bychom pány s tako
vým vzděláním k hostinámssebou nevodili, kde
sedí lidé křesť. smýšlení.

Ku stavbě rodinných domků a vlil
v Sadské. Poslední zpráva naše, jednající o roz
hodoutí městské rady v Sadské, která chtic vyjíti
vstříc snahám směřujícím ku stavbě rodinných
domků, stanovila za pozemky stavební tsk neoby
čejně nízké ceny, došls — jak se dovídáme —
velice sympatického přijetí od obecenstva, zvlášť
pensistůá a soukromníků, takže v době 14 dnů
mnoho míst bylo rozprodáno. Není také divu. Tak
krásná lesnatá krajina, blízkost vyhlášených lázní,
čistý vzduch plný ozonu z borového lesa, dobrá
komuojkace, levný stavební materiál, písek od obce
adarma, blískost Prahy, výhodné spojení železniční,
toť jsou podmínky, jež se tak hned nenajdou a
které přímo nabádají ku stavbě rodinných domků
a proto myslíme, že zbývající místa budou brzy
rozebrána. Město Sadská tím vstonpí v řady našich
měst, jež ni řešení této otázky vzala vážně za úkol.

Miledary pro pohořelé v Čachotině
r. LOL. Darovali veledůet. a velect. dárcové:
Jos. Běhm v Garsu, Dol. Rakousy 10 K, Josef
Beneš, Koštěnice 10 K, sl. Leopol. Zíková, Vel
trasy 10 K, P. Vinc. Novotný, č. kanovník Dolní
Krupá 10 K, al. F. Frydrychova, Vamberk 5 K,
Fr. Janoušek, farář Vápno 5 K, Čeněk Jůsi, b.
vikář Libice 5 K, Lidový křesť. soc. apolekv Mi
letině 6 K, Václav Kášek, rolník MI. Vožice 5 K,
Jos. Šradlenka a spol. Hodonín 6 K, Jan Nosek,
farář Nekoř 4 K, Jan Matouš, děkan Brandýs a.
L. 3 K, Vinc. Němeček, farář Kněžice 206 K,
Karel Kotrbelec, děkan Král Hradec 2 K, Nej
menovaný v Mladějově 2 K, al. Josefa Mrázová,
Tarnov 2 K, P. Rafael Schols O. S. B, Břevnov
1 K, Jos. Smatb, kaplan Říčany 1 K, Alois Ště
ina, spiritual Slatinsny 1 K, Jos. Kalica, koláf
rbová Lhota 1 K. Dohromady 806 K. Všem ble

chetným dárcům vrouol: „Zaplat Bůh“!

Mřeséíná listy
(exoffo) 40 kusů za G0 haléřůnabísí

Biakopká knihtiskáru.

Různé zprávy.
Apoštelem Čechů vídeňských svén

bývá velectibodný kněz Tomáš Blaha. Narodil se
r. 1844 v Boskovicích u Brna. Již na studie šel
e pevným úmyslem věnovati Be stava duchoven
skómo. Leč byl po maturitě v brněnském semi
náři odmítaut, protože kulhal. Blaha byl tím ve
lica zarmoucea a studoval ve Vídni po 4 leta fi
losofii; přes to však tolik toužil po stava duchov=
ním, že podal po póti dalších letech žádost o při
jmutí do semináře olomouckého — leč zase mar
ně. A přece snovu se pokoušel, až mu dopřál
Bůh, že a věku 41 let byl ve Št. Hradci r. 1885
vysvěcen. Za 4 léta stal se katechotou na měšť.
bkole v Novém Lerchenfeldě ve Vídni, kde dosud
působí. R. 1904 jmenován za své záslahy vzorný
koěz radou bisk. koosistoře v Braě. Ve Vídni
neúnavně kázal Čechůma zpovídal je, až 89 stal
jednatelem „Jednoty sv. Methoděje.“ A za horlivé
práce Blabovy z podpory českých boboslužeb vy
vinula se široce rozvětvená osvětová práce další:
Třetí řád, Katolicko-politická jednota, Váeodbor.
edružení. A rada Blaha, který 22. t. m. slavil 25
leté jubileum svého kočžství, pracoje horlivě dále,
ač jest mu 65 let. Ad plurimoa aonos!

KI. moravská lidová pouť do Svaté
země 1910. Ve středu dne 10. srpna odjíždí
£ Broa poutní výprava do Svaté země. Všech ú
častaíků jest 530. Jak veliký zájem o tuto vý
pravu byl, vidno z tobo, že 117 přihlášených mu
selo býti pro nedostatek mista odmítnuto. Poutní
výprava rozdělena jest na pět skupin po 100
poutnících. O pobodlí poutoiků jak ve vlaku tak
1 na lodi jest co nejpečlivěji postaráno, neboť pe
mocenská služba svěřena jest 1 osvědčenému lé
kaři a 4 milosrdným sestrám z arcidiecése Olo
moucké. Též naše diecóse jest zastoupena; zú
častní se této výpravy mimo četné laiky 17 kněží
a sice dpp.: Jan Baborovský, duch. aprávce c. k.
trestníco v Kartousích, Frant. Burgbart, kaplan
v Jičíně, Frant. Dostál, katecbeta v Hradci Kr.,
Jos. Forman, katecheta v Něm. Brodě, František
Franc, kaplan v Lukavci, Joa. Hlavsa, farářv Cho
muticích, Jan Hnátek, farář ve Skorenicích, Ad.
Hubálek, farář v Kyšperku, Ant. Láš, farář v Lom
nicí n. Popelkou, Jan Petrásek, kaplan v Černi
lově, Jan Rameš, farář v Ohnišťanech, J. Rosaler,
kaplan ve Velkém Oařimě, Fraot. Říb, farář ve
Studenci, Jar. Schovanec, kazatel v Jičíně, Karel
Vimer, farář v Češtíně, Jos. Vítek, kaplan v Sach
dole, Jos. Zelený, kaplan v Sedlci. Referentem
našeho listu jest dp. Josef BRóšeler, kaplan ve
Vel. Ouřímě, který ném reminiscence této drahé
lidové pouti líčiti bude. Přejeme našim diec. kně
žím, aby vykonavše pouť na místa křesťanskému
erdci tak svatá a drahá, šťestoě navrátili se do
působiště svého.

Mongolské surovesti před tváří el
vilisované Evropy. Rusům růsní přísníhu
manitáři kaprálsky roskazovali, jaké reformy ge
mají prováděti na Dálném Východě v Charbinu.
Makdenu, Vladivostoku, na Sachalině. Somitský
tisk byl přeplněn vášnivými výpady proti ruské
aprávě. Zato však týž tisk židovský chová 50 s ná
padnou zamiklostí k barbarskému řádění mongol
ského plemene tureckého, které se odehrává v samé
Evropé přímo před nosem učených diplomatů, kteří
mobli svým vilvem zastaviti katenské zločiny,
prováděné blavně proti Jiboslovanům, již dávno.
— „Nár. Listy“ dne 25. t. m. snovu adělují:
„Přes všechna ujišťování tarecké vlády a jejich
orgánů (čili přes všecky prohnané lží „přímých“
Tarků), jakoby v Makedonii panoval naprostý klid
a pořádek, odpor Arnsatů dosud trvá a nemine
dne bez krvavých srážek mezi vojskem a po
vstalci.“ Ti totiž nechtějí vojsku svých zbraní vy
dávati. „Proto vojsko epálhlo téméř celý kalisský
okres . . . Též vesnice Ljusna obněm zoičena a
imam džamie zatčen. Přítom jej vojáci tlouklí,
takže jeho banuma (žena) střílela proti vojákům.“
V Debarska spáleno od tureckého vojska několik
vesnic. „Výminečný stav, který byl zaveden v ko
sovekém vilajetu, bude nyní rozšířen i na solanský
vilajet, ješto se i tam sačne 8 odebrojováním . .
dopraveni ovásaní k vojenskému soudu dva red
aktoři aragutekého listu „Baškima“. Zároveň
8 nimi byl odevzdán soudu Zejnel-beg, známý ar
uautský předák = Teči, jenž dlouho ležel ve svém
vězení. Totéž očiněno « jiným redaktorem, Arnau
tem Fehmi-begem, jenž vydával v Bitolji Časopis
„Kombi.“ Ta opatření, ač mají účel pokoření po
vatalců, působí neblaze na celé arnantské obyva
telatvo, které chová stále větší nenávist ke vládě
a k úřadům tareckým. Ovšem ta nenávist není
menší a ostatních národností makedonských, svláště
u Řeků a Bulharů. Tito arcit začínají staré če
tařské boje, aby se ochránili od násilí vládních
orgánů ... Aby se prot. pomatily obyvatelstvu
řeckému a bolharakému, úřady zatkly četné jejich

fedáky, ješ s četováním nemají nic společného.
rávě včera přivedeno do skopijského vězení 11

bulharských kmetů z Kumanova; v Boluni pak
setčení moosí Řekové, protole v jednom domě
nalezeno několik kilogramů prachu... V Ku
manově, v Gilanu, Přešově s v Bsranech pořád
te vyskytují případy týrání srbských sedláků se
strany vojska a jednotlivých úřadníků. V Bera
mech byl dokonce zbít náměstek metropolity, archi



mandrit Prokopij Vekovič.“ — Tak sní původní
dopis „N ch Listů“ se Skopije. Kolik našich
listů všímá si zevrubně barbarských skutků tarec
kých, ješ se odehrávají přímo v sousedství Re
kouska, Černé Hory a Bulharska? Není na to
časn. Vědyt se masí stále poukazovati s pláčem
krokodýlím na popravu volnomyšlenkáře Ferrera
a na uvěznění barcelonských banditů, kteří si po
čínali vůči katolíkům ještě hůře veš mongolští
barbaři turečtí. Hej, vlastenci, kteří iste byli nad
Šeni a opojení vřelým uvítáním v Sofii, pozorajte
a vizto! Ta krev bulharoká, krev slovanská snáší
tolik za své šlechetné ideály, jako římětí otroci.
Samy úřady turecké pronásledují své poddané se
vší sveřepostí jako nejhorší nepřátele. Bude ten
aofjský sjezd míti aspoň ten účinek, že se obrátí
větší pozornost k Slovanům, kteří jsou uťiskováni
nejvíce? Či dle přání židovského tisku se bude
mlčeti dále a bude sa docela v Praze tleskati tu
reckým násiluíkům, až sačnou snovu před uctivou

kn metropolí žvatlati cosi o své avobodomyslB08

Fotografie sec. kursu budou se roze
síleti ku konci drohého týdne. Kdo si je přeje,
nechť se přihlásí a obnos zapraví u p. Josefa
Poláka, strojmistra v Hradci Králové, Adalber
tinum.

Nač mají agrárníci penču madby
tek. Snad k podpořechudých rolafků? I nikoli,
„Našinec“ se dovědělo podrobném vydání obnosů
na zvolení Bayera proti koězi Horákovi. Kandi
datura Bayerova stála 58.643 K 27 hb. Nejvíce
dostal za svou agitaci pro zeleno-rudého kandi
dáta soc. dem. poslanec Prokeš.

Bojkot proti Čechům « Kromší.
Městská rada zakázala českým trhovníkům přístap
na trh. Státní úřady to trpí. Uvidíme, co řeknou,
až české obce zakážou přístap oa trh trhovníkům
německým. .

Hasný bojkot v Dol.Rakousíchnenatává
s přenesl ae již na Moravu. Bojkot v Kloster
neuburku se stále šíří. Bojkotové komité muselo
zříditi opět několik nových krámů, kde se maso
vysekává. Akční komité bojkotový. pomýšli na to,
zříditi velikou prodejou masa. Jistý majitel velírého
domu nabízí akčnímu komitétu svůj dům kdispo
sici. — Stávkové blídky, postavené před několika
řeznickými krámy, aby zdržovaly obecenstvo od
kupování masa, byly řeznickými tovaryši přepadeny
a několik z nich zraněno.

Urášky eti v movém trostním zá
koně. V nové osnově trestního zákona, kterou
ministr spravedlnosti předloží v vojzimním zasc
dání parlamentu, poskytuje 84 cti mnobem větší
ochrany právní, než tomu dosud bylo. Při dnešní
praxi okresní soudcové trestal: urážku malými pe
něžitými pokutami. Tomu nyní bude konec. Zvláště
přísně trestány budou urážky ve veřejném shro
máždění (až 1 rok vězení) a „úmysinv vrížky“,
Zcela novým jest, že obžalovaný, který by dle
dnešních zvyklostí při nezdařeném důkazu pravdy
pro urážku, spáchanou bona fide, byl osvobozen,
dle nového trestního zákona bude odsouzen, aniž
by však přiřčený trest si odpykal. Bude to tak
zvané beztrestně odsouzení. Další novinkou jeat,
že v osnově při nadávkách dle $ 496. tr. s., pokud
skutkové povahy se týče, není třeba, aby nadávka
uebo vyhrůžka stala se před více lidmi, ale stačí,
aby se stala před osobou třetí. Pokud se penět
ních pokut týče, přesahují mnohem výše pokuty
dnešní. Jestliže někdo důvěrné zví na osobu třetí
nějakou hanlivou věc a v pevném přesvědčení
z jakýchkoli důvodů před osobou třetí dále vy
práví, pak může soudce vynésti rozsudek, jímž
obžalovaný se odauzuje, ale netrestá. Tím způso
bem projevuje 8e, že urážka nebo nepravda byla
neprávem; je tu tedy pouze morální odsouzení,
při kterém placení soudních útrat přiradá však
obžalovanému.

Plovoucí chrám pravoslavný na Ka
spickém moři. Minalý měsíc byl v Astracbani p.
svěcen zvláštní na vodě plovoucí kostelík Jest
vystavěn na způsob parafku, v jehož středu zvedá
86 v ruském slobu vyzdobená zvonice 3 nádher
nými knpolemi; kajuty jsou určeny pro kaěžstvo
chrámové a mažtvo lodní, na zádoí části jest lé
karnička a byt pro lékaře muicba i salonky pro
nemocné. Má i vkusný a prostranný chor pro
zpěváky, zkrátka uvnitř se cítí člověk jako v ně
jském vsorném uměleckém chrámě pravoslavném,
zevně vypadá, jako by měl dvé patra. Na stožáru
jest vztýčena vlajka ozdobená křížem, Chrám
určen jest k bohoslužbě přímořské, pobřežní ésti
blavně pro lovecké obyvatelstvo potalující se po
moři na vodních sudech, člunech, rybářských ko
cábkách, lodičkách, k' rábech, které vzdáleno jsouc
od domova, nemá příležitosti ua pustém pobřeží
vykonati svou pobožnost ve chrámě Lékarnička a
nemocnice umístěny aa lodi jen zvýšují její důle
žitost a vážoost. Paroloď má název „Svjatitel Ni
kolaj“; jest dlouhá 23 sáhů, 10 loktů (rus.) ši
roká, chrám pojme 800 věřících a stál 28.000
rublů. Chrámovou službu obstarává 7 mnichů 2
Čurkinského kláštera, lodní potřeby vykonává 16
mužů. Bude se pobybovati hlavně po severním
pobřeží v délce 1000 verat, kde v době rybolovu
bývá 20—30000 rybářů na moři. Na každém
místě ve vzdálenosti 60 verat bude státi 1—3
day, jak 6e ukáže potřeba.

(Zasláno).
Začátkem měsíce srpna bude vydána zpráva

o V.všeobecném sjezdu katolíků českos.ovanských
v Hradci Králové r 1909 odbývaném. Vydání
zprávy tiskem zdrželo se jednak nenadálou tech
nickou překátkou v tiskárné, jednak velikým ros
sahem uveřejněného materialu. Expedice správ
bude se díti nejprve dle pořsdu učiněných již
přihlášek, načež vyboví se novým objednávkám.
Zpráva čítá 650 stran, krámská cena přo nové
objednávky 8 K, frankovaně K 320.

Sjesdový přípravný komíitét.

"Tržní zprávy.
VHradoi Králové,dne23, červenos1013.1 1

plenico K 17*10—00'00, šíta K 11-69—11*90, ječmens
K 1000—10*0, pros K00'00—00-0, víbve K 14-00
aš 00:00, krachu K 26:00—00'00, oves K 8-10 —7-00,
K čošky 2400—00'00, jahej K 24*00—35:00, krup K
20'00—2600, bramborů K 4-00—440, jetelového
semene červeného K00:00—0000, 1 bl. jetelorého
semínka rask, K 000"00— 00000, máku K 30:00—
00.00, lušného sememe K 00-00—00*00, 100. kg
Htefoh otrub K 11*60—-00*00, 100 kg. pleničných
otrab 11-00—00.00, 1 kg másla čerstvého K 360
až 800, 1 kg másla převařeného K 000 — 000
1ky sádla vepřového K 3-20--2'86, 1 kg tvarobo
0 38—0-40, 1 vejos K 008—-0"07, 1 kopa oerele K 1-30
aš 60, 1 kopapetržele K1-20--1'80, 1 kopa kapusty
K 120—300, 1 bl elbule K 0-80—-0:70, 1 kopa drobné
teleniny K 10) —0'00, 1 pytel mrkve K 1-20—100
1 kopa salátu 000—000,1 kopa okurek K 8—10'00, 1
bečka švestek K 00-0--0-0, 1 hl jablek K 8:00—00-00
1hl brušek K 8-00--00'00. — Na týhodní trb
v Hradci Králové dne 29. července 1010 odbývaný
přivemeno bylo: 1) obilí: pšenice 60 hoktol., dita
671/2, ječmene 16, ovsa 3983,prosa 00, vikve 6, hra
chu 1, čočky 00, krup 10, jahel 10, jetelového | se
mínka 46, olejky 00, máku 0. — 3) Zeleniny:
petržele 30 kop, oerele 35 kop, kapusty 33 kop, cibule
180 hl, okurek 108 kop, salátu O kop, mrkve 70 pytlů,
brambor 346 hl, zelí 141 kop, drobné zeleniny 60 kop.
— 38)Ovoce: švestek 00 beček, třešní 00 bl, jablok
68/4 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 0 kusy,
podevinčat 626 kusů, kůslat 0 kavů.

Dovoluji si velectěnému obecenstvu
oznámiti, že od 1. srpna t. r.

ag“ přesídlím "Un

závod železářský
do vlastního domu — Palackého
třída čís. 83. — naproti uzenářskému
— — — závodu p. Hutly.

O další ctěnou přízeň prosí

Václ. Michálek,
obchod želézářský a zbraněmi.

FILIÁLKY:

V SEMILECH 14,0
V TURNOVÉ| súroči vkladyE až 44h ho
Akciovy kapitál K 10,000.000. Reservni fondy
K1,400.000. Vklady K 34,500.000. Provádí veškeré
obchody bankovní, směnárenské a bursovní.
Eckont směnek a faklur (bez členství). Obchod
ublim. Skladiště. Směnárna, vadila a kauce

Venipřetostákoě
Aanelových přikrývek,

krásných, nejnovějších vzorků a jemných barev, hedvábím

lemovaných, majících zcela nepatrné, notva viditelné akvrnyuze od vody. Přikrývky se hodíbez odporupro každou

lopěí domácnesí ka přikrývánípostelí a osob,jsouvelmi jemné, teplé a povné, 180 cm dlouhé.
Zasílám dobírkou 3 jemné flanelové hedváb. lemované

přikrývky 0 10K,
4 kusy nelemovaných za.. . . . . „UK
hospodářské deky žluté neb koatkované 4 kusy za EK,
velmi jemné deky flanel., bílé « kusy. . 182K.
Prošívané přikrývky, vatou plněné leskle se třpytící,

nádherné bordo neb bleděmodré, 2kusy za.. 14K.
Továrna po živelní pohromě avěřila mi ku roz

prodání sachráněné zboží. Mnoho tislo kusů nádherných,
těžkých.

Adresa:

AR.Bokorm, továrnísklad w $olnloi, Čechy.

inž. C.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodejoupi
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

správnosti provedení.

na svůj účet za hotové

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

Obrat 4,320.000 K.
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Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný
— uměloský závod —

pro (Malbu

ČS okonkostelních.

o PRAHA-I,č. 146 st., Malá Karlova
ul. čis. 39nové blíše ha
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
movýchod nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sicei se belesnými
rámy, sítčm, osaseními.

Veškeré rozpočty, ukizsy i odborná rada beasplatně, beze
vší závaznosti kn definitivní objednávce.

ORP" Nesčetná veřejná | písemná pochvalná usná 1,“fjij
Založeno roku 1896.

OYY
220090

PenOVKO
a
M

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i oelohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně K nábytko m látkám seodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — —

LINOLÉUM,

do koupelen, lázní, pisáron, úřadův atd.
« za nejlevnější cenu nabízí firma 

JAMOTOVPÁ| PRAZE,Hadřiká L
—

: rmy

SO3EFJELÍNEK UHRADCIKRALa přesvědčíte se, že ani la vychvalovaná mý

dá j ímizvííaly mu vná

nejjednoduššího

vzorumosaikovéhodonejbo

kříšovécestyatd.

od
bornáradazdarma.

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

B,Škarda,Brno,

Nákresy,rozpočtyiodMosaikysklennéprofa gady,sítěavšezasazenovmístě.

Uměleckýústav

zho.ovujeadodávámalovanáoknachrámovávkaždémpro vedení, hatšíhoprovedenífigurálního,dodávátatoi sželeznoukon strukcívlastnívýroby,ochranné

Vyznamenán státní medallii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých ke=.
otelních nádob ze stříbra,

bronaua diných kovů,od nejjednoduššího do nejskvostněj
lího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a d

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledástojnému du
chorenstvu práci trvalou A
uměleckou zs ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Biskapskeu Milostí roride
vány.

Mešní nádoby Jen v ohal
slatím zs ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen pozvěcené.

Vzorky, rospočty, nákresy i
hotovézbožínaukázkufranko
se zašlou.

Chudším kostelume možnosplácet bes přírášek.

SNB“Staodporučeníačestnýchumáníporuce.m„|
Prosím voledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěru závodu domácímu. : :

Spolkům doporučuji rychléa levné provedení
odznaků opolko ývých sid.

Továrna na cottagová americká u

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózsef
kórůt 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeš-VIL, Mariahilferstr.

86.

zdarma a
ranko.

Nejnižší měsíční

Cenn

u P. T. duchovenstvuzvláštnívýhody.

Veškeré plechové

vlastní výroby, nejnovější osvědčené poustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousie, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobcé potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém

-výběru Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

přesně laděné druhy. Pro elavné obce a apolky1nbny, trubky, porelky, ponocovky. — Za člaté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

- Kupte st obsažný opis:

„Úlkolysociální
| polžtiky"

"ejsal Dr. Fr. Reyl,

Cena spisu 8 K,pro -akononýy,„Čas06,Úvah“, přímoobjednávající u adminJe: o
Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králové. |



*00000|0000|000ol|eccccePePřesídlení! == Vkladyna knížky =WB“Sklady "ji

tyKV. Skuherský =- A490 0
v Král. Hradci

nyní jen w továrně. zúrokuje

zutedomnturzíesymé nee. |$ Městská spořitelna ve Vys. Mýtě |

|

990 000|000000|0000|o0000e i zanižručí:L obce Vysokomýtské,2. vžichní vRozšiřujte hh Krov groveveníroservnífond

Časovéúvahy!!ARNO
řesvědčtese,kněžské E einesss"

že nejlepší jedině u fy

2.44... Koláry sSnislayJirásek
Objednávky so obratem vyřizují!

u | Hradec Králové 186. u Jj

a ELELULITOHUNURIIVG 0M
PL NEJZDRAVĚJŠÍM NÁPOJEM 1

Prvníčeskýkatolickýzárodve.Vídni,pv M k |
František Ruber| VOBĚL MZ

json světoznámé lihaprosté

=- © Dínakuvyštrácc| W Hradci Král. č. 241.

MARŠNEROVY ŠUMIVÉ
LIMONÁVOVÉ BONBONY
(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové a

mařínkové) ku přípravě znamenitého osvěž.

lihuprost.n

bi Pa zhtovení ko- (naproti reálce)i stelních rouch db
„m | korouhví(balda odborný závod pro

na. i Chýně),nebesa k t l i ás misa spolkovýchprapo- 06 e n př cerů; na požádání
obstarám též ko-| doPoračaje se uctivě ku provedení veškerých

vovénádobykříže pozlacovačských
Věnde k dostání, kde jeou plakáty s ochran.
známkou,jiá je opatřem 1 každý jedu.

bonben.
Roční výroba 60 millionů kusů.

LU-SIN,parfamojedech.KLAKRON,nej- Vídeň a řezbářských prací
vzácnější“lahůdkanové doby.BOUOMÉEN Ni 4 „9
A LA REINE, PEPPERMINT-LOZEN- ť š : © OVIl.o., Kaiser- | | na oltářích, kazatelnách atd., dle litargiokého

GES.
Veškeré druby ČOMOLÁD MLÉČNÝCH,
HU VAŘENÍ I POCHOUTKOVÝCH

výtečné jakosti, nejlevněji nabízí

strasne6., vedleLa- ; předpisu, v solid. provedení e mírné ceně,
saritekého chrámu . čehož dokladem jest množství vysvědčení vld.

Páně. duchovenstva.

První česká akciová společnost továren
na orientálskécukrovinkya čokoládu M rn. BB A

A. MARŠNER. |
Sklady:Ferdinandova třída (Platys), : WVáclavské mám. (proti Primesům),

Vídeň VI., Theobaldgasse č. 4.
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

Mešní vínal i NIOHTER kostel.paramenlůNejdůstojnější Biskupské konsistorium
Králové ověřilo dodávati prádle, praporů. příkrovů, koberců a

pravá ořírodní na kobětemmše ar. pohřební ústav kovového máčiní ve výrobnáchjnejstaršího
vám paka zaaflám v soudkách od . Iství : závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

25litrůvýde:Lissánská,uherskáarakouské : a zasílatelství : j f N
vína za 1 litrpo 60, 68, 72, 80, 90 a

výšefrankonakaždoustanici. 08s€ a eškudly

ALOIS ČÍŽEK Hradec Králové, v Jablonnémn.Orl.č.86.
velkoobchodvínem ; o nice usnávacích referencí a od něbráskovu. V HUMPOLCI. z || OTOKY || Krýháoepam"Poč reery8 Botovésboží

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.Mnoho pochralných dopisů po ruce.
Žádejte obšírné cenniky. |

PP PROSEK OVO De Zbběloo BoboEPEREid EEN E EEEEdo Eb
Oboluhanaprosto reelníI ;ž Určitě:mm. m

zkuste Baloraí prádlo StanislavJirásek,(46.
očiEidid EEE ěkEee EPLEPEEE dĚiběbéřEhčkibábiiiiiiihěikěbiběbihEE ddeidoiEbitčb

Majitel: Politleké drušetvo tiskové v radci Králové —Vydavatel a sodpovědnýredaktor Antonín Pochmom. —Tiskem bisk. kaibtiskárny vHradciKrál.



Nezsdařené fixlování „největšího
českého filoseltn.“

Filosof stárne. — Stáří — stálá nemoc.
Tahle staročeská pravda ovšem není bez vý
jimek. Na př. Cato starší zachoval si do pozd
nich let duševní svěžest, náš umělec Javůrek
maloval čile, když nž měl osmdesátku dárno
za sobou, Rieger a Tomek překvapovali jako
starci pevností a bystrostí svého dacha. Tedy
docbové nadprůměrní, bystří, bývají často u
chránění před stařeckým marasmem doševním.

Pravidelný atatecký proces však prodě
lávají došičky tactové ato zvláště ty, kterým
protikutolická motolice male pojmy a snesi
telné úsudky. Masaryk právě v čase své še
desátky se octl v trapné sitnaci. Přítel Machar
mo serval 8 líčeným úsměvem s hlavy vavří
ny, na jicbě listech napsána veliká hesla: „Jsem
učedník Ježíšův a apolopracovník Boží. Ať
žije obrod českobratratví! Zpět k apoštolskému
křesťanství Hasovu| Vzbůra za CbelčickýmI“
Vavřínové linty pošlapány s poťouchlou vlíd
ností a starému Masarykovi docela nehorázně
vyražena z ruky šerď 8 praporem, na němě
hrdě napsáno: „Já jsem vykonal pro znovu
zrození a upevnění ideálních představ ryzího
křesťanství mezi intelligencí vfo než kompanie
katolických kněží dohromady.“ A jak nemilo
srdně ta hrdá korouhev sdeptána do pracha!
Všichni ti, o nichž Masaryk tvrdil, že uspalé
náboženství v nich probodil, tleskali Macba
rovi, kdyš se dovídali, že ty náboženské posi
tivní představy jsou „jedem z Judey“, že učení
„pana Ježíše“ (tak tituloje syn Heliův Spas
tele) může nadchnouti jen duše zakrslé, poše
tilé. Příčerná vlna ryčné negace okamšitě od
lavila každý ohlas vyšeptalých náboženských

sí jako plevy.
Co teď po takovém masakru? Vědy,když

projevena iu protikatolických živlů nevole
nad důkladným kotrmelcem Masarykova jed
nání (tak Zeri česká veřejnost komického roka

přestala všímati), hledal Masaryk silně příežitost, jak ee sakoosnouti do týla klerika
liamu. Znal velmi dobře mělkost těch daší,
jichž přízeň získával byzantskými úklonami.
Věděl, na jaké vnadidlo chytí nejlépe nevší
mavé kapry, aby se divili a chválili znovu.
Při nejbližší vhodné příležitosti vyběhl na po
dium a s velikými gesty notil se do rozhor
lení nad „černou bandou.“ A popalarita za
chráněna bned jako zázrakem. „Tenhle Masa
ryk to umí řízně povědět, ten je náš“, libo
valí si zvláště ti sociální demokraté, jichž „děl
nická“ práce záložela hlavně v protikatolic
kých štvanicích. Bylo jejich osvícenosti veli
kou pýchou, že po nich opakuje různé mou
drosti a anekdoty sám universitní Professor
Masaryk.

Co měltedy Masaryk dělat nyní? Vzhůra
na Kozí Hrádek osloniti trochu hlavu v glo
rioře Husově! Mohl Hus, může i Masaryk,

eo Hus si ovšem dobyl kuráší většíslávy.Hus totiš nepřestoupil zcírkve do církve jiné,
jejíž věroučným článkům nevěřil. Has pak k
soudu Šel až do daleké ciziny, tam dlouho ená
šel žalář a pak 80 dal upálit. Masarykovi 80
však nechtělo mnoho k soudu, když byl ža
lován od katechetů. Nechal výrok svůj, uve
řejněný v „Čase“ proti nim, popírati teprve
tebdy, když se mu pobrosilo soudem. Raději
Hci, že se epletla nevmylná redakce realisti
cké, než ae nechati šlehnont paragrafem! A
tek se k rozhodujícímu přelíčení dostavil de.
Bouček místo Masaryka. Vždyť by býval nocen
Masaryk osobně říci, jak vlastně soudí o tom
denunciantetví katechetském, k němožteprve
tehdy sbíral důkazy! A to by bývalo chonlo
stivé. Tak vybliží masarykovská experimen
tální věda, která vytroubí do světa frázi a
pak teprve chání důkazy, ptá se, zkouší.

Jen tedy na Kozí Hrádek markýrovatnástupce Husoval Jak to u těch rozvalín na
rafičit, aby se řeklo něco nového a — aby 90
to líbilo protikatolickým živlům všechněm?
A hlavně aby nebyl urašen citlivý elach Ma
obarův? Sotva kdo ví, v jakém úzkém rámei
se musí pohybovati myšlenky a činy evobo
domyslnika, který se ohcesachovati pokroká=
řům, soc. demokratům, volným myšlenkářům
a židům českými sionistickým, ba i tém, kteří
vládnou nad „Neue Fraie Presse.“ Při takovém
tanci mezi vejci vyráží na čele pot. Ale Ma
saryk si pomohl i tentokrát. Do věnce svých
frází o svobodě vpletl rudý květ o borromej=
ské encyklice. Na ten sednou vosy 8 velikou
lačností jako na eladkou hrušku.

* Slyšte Masaryka! „A jestliže velekněs
římský (k vůli silnějšímu dojmu dobře jest
užívati názvosloví Macharova) ve své borro=
mejské enoyklice také o našich (11?) reformá

torech praní že byli lidé světští, že jejich bohembylo břicho,táši se s roshorlením (ale

umělemarkýrovavým,še ?), zdalitaké tenHas,
ten Cbelčický, ten Komenský byli lidé světští
a břichopásci. (Nač so všsk natit do rozhor
lení, když papež o těchto mažích českých
přece nemlaví?) Jen člověk nevzdělaný, ne
znající historie e bistorle české, může se o
povášit našim reformátorům vytýkat břicho
pasectví (ubohý Masaryka, osvalo-li se takové
slovo v encyklice, pak přece vy máte nejlíp
vědět z historie, ma které „reformátory“ při
léhá jako kůra na lípu) a tvrdit, še jen národ
korampovaný 80 k nim přidal (vždyť přece o
našem národě nebyla v encyklice ani smínka),
že ty naše skvělé postavy nebyly reformátory,
nýbrž kaziči a te ovrhli národy (čeští refor
mátoři docela celé národy 7? Husovo a Chel
čického učení přece sousedních národů nepři
lákalo a Komenský již byl v ohledu církevním
Vysnavačem učení, které se zrodilo za hrani
cemi) v nemravnost a svrácenost.“

»Čas“, který dne 18. t. m. Masarykova
slova přináší, zcela pochopitelně © přiroseně
dodává: „Tato slova prof. Masaryka byla při
jata bouřlivým potleskem, který daleko Beroz
lébal do ztichlého losa.“ Věříme rádi; Masa
ryk dobře ví, kam astřeliti, aby se zavděčil,

ea py"enteky obsloužil a zostřil nemyslivévášně.
Už jeme uvedli, že „Čas“ nočestně fixlo

val, když balamutil veřejnost, že encyklika
značí útok na „našeho milého, obudébo (!!),
bezáhonného Hasa“. — Teď Masaryk obvinění
to ještě rozšířil a to způsobem tak neomale
ným, nespravedlivým, že každý nestranný člo
věk nevychází z údivu, jak nešikovným způ
sobem uslezla průchod vášnivá zaojatost a
stařecká povídavost, Po slovech Masarykových
lidé, jimž jest encyklika španělskou vesnicí,
domnívali se, že papež vinil českéreformátory
z kažení celých národů, že českéreformátory
nazývá lidmi světskými atd.!!

Zitím Sv. otec zcela případně při líčení
ctností sv. Karla Borrom. se zmínil o refor
mátořích, s kterými a s jichž stoupenci měl
co činiti svatý milánský arcibiskup. Zrovna
tek přece se rozpovídají při oslavách Huso
vých moderní husité o kněžích konservativních,
kteří proti Hasovi se stavěli. Tomu se nelze
vyhnouti, má-li býti pochopen význam tako
vých náboženských bojovníků a prostředí,
v němě se pohybovali.

Dejme tomu, že české kruhy prohlásí,
jak jest náš národ od Němců necitolně utisko=
ván; nestala by se směšnou ovaogolická cír
kevní rada, kdyby začala povykovat, že uré
šíme tím, cit německých evangelíků? Ale
starý Masaryk, aby dokása) janáckou eflo, křičí,
že papež urazil Hosa, ač o něm v encyklice
není slova.

Ale když úž o těch českých reformáto
řích mluvíme, proč jenom Masaryk zamičel, že
i sde byli špatní? Jak vyhlížel katan svobody
Havel Hlavsa, přední šiřitel učení Lutherova
v Prase, který obratem roky počal pojednou
lotherány pronásledovati? Jakými byli despo
tičtí pánové evaogeličtí, kteří před Bílou horou
tak bezcitně lid vyseávají a utiskovali ? Co byl

pappsa, jaký „důsledný charakter“ Augustaatd.
O tom starý Masaryk nejraději pomlčí,

protože po visitační cestě syna Heliova cítí,
že vlastně zaujímá i u pokrokářů místo milo
stivě trpěného výměnkáře, který sem tam po
dělkoje, jak mu vášeň jiných rozkazuje. Stáří
— stálá choroba a ta 8e jeví u Masaryka sta
řeckou žvatlavostí, která přímo notí k otázce:
Kdo vlastně ohrožuje náboženský mír, kdo se
snaží štváti ?

Zato ovšem aspoň tolik chytrosti v Ma
sarykovi zbylo,že zalezi hodně daleko do lesa,
abyse nemusil osobně mísiti do tuhého sporu
vídeňských rudých židů se 800. demokraty
českými, Opatrnosti nikdy nezbývá, protože
ani ten výměnek není protokolárně zabezpečen.

Kulturní hlídka,
Věda a umění.

Marianské museum v Želivě. Šťastná
a vznešená myšlenka, která se zrodila při úpravě
starého hradu Trčkova, stávajícího při ataroslav
ném klášteře Želivském, bude provedena. Král.

kanonie 00. praemonstratů K nakýohyuchvácenaušlechtilou touhou zříditi v rozsáhlém hradě bý
valé residence Trčkovy museum kultu Marian
ského (od prvních dob křesťanství až na naše
doby), vsala na sebe velkou, ale záslužnou práci.

V dobědohledné bude se moci klášter arbiti něčím, 00 noshledáváme ani v král. Českém,
ani v ostatním Rakousku, ba anl v oelém avětě.
Prvotaí myšlenka J. M. opata Salesia Roubička,

salošiti Marianské museum v Želivě, dočká 0e již
v roce svého zahájení. Po začátku ovšem bude
třeba se vším úsilím zahájiti Činnost sběratelakou,
než přikročí se k řádnéma uspořádání. Poněvadž
kultos Marianský v král. Českém jest tak pozo
rubodný a to ve všech dobách našeho křesťanství,
nebude nikoho, kdo by nepřispěl nějskou památ
kou, ať uměleckou ať historickou neb lidovou ku
rozmnožení sbírek musejních. Doufáme, že bude i
mnobo těch přátel, kteří laskavé upozorní, kde by
se podobné památky případně zlskati mohly.
Chvály hodno je citaplné porozumění zachování
památky historicko-stavitelské, jakoa jest hrad
Trčkův, a jeho upraveví a vnitfní uspořádání pro
museum, aniž by ráz starého vnitřního zařízení
byl nějak porušen. Hrad Trčkův, který pochází
se XVI. století, byl požárem, který stihl před 3
lety celý klášter želivsaký, též sežehnut. Zbyly
poaze zdi, zaklenuté význačné místnosti a kaple,
v nichž umístěny budou abírky musejuí. Při re
etaurování kláštera přikročeno též letošního roku
ka opravě a alobovému doplnění hrada dle přání
vys. ©. k. centrální komisse pro zachování pamá
tek Budižsrdečným přáním všemvdpp O0. kláštera
Zelivakého, aby se ze svého tak význačného dila
těšili a radovali Be svým opatem J. M, Salesiem,

v historii kláštera, ale i v ardcích všech ctitelů
Mateře Boží a přátel starých památek.

Výstava katechetoká v Č. Budějo
vlejeh zahájena byla v neděli dne 24. července
o 10. hod. dopolední v tamním kněžském semi
náři. Výstava obsahuje české a německé oddě
lení. Německé oddělení zabírá jeden sál a okružní
chodbu v prvním poschodí semiaářaké budovy, od
dělení české zabírá tři sály a chodbu okražní ve
drubém poschodí. Mnoho předmětů zůstalo zpět
pro nedostatek místa. .

Výstava obsahuje několik tisíc předmětů, z
nichž všeobecně zde poznamenáváme: Obruzy a
Bpisy katechetické asi v 8 řečích mimo češtinu,
spisy vychovatelské, dějepisné, časopisy, — bi
blické obrazy, mapy a plány v různých starých i
nových, primitivníchi nádherných vydáních, po
učné obrazy, diagramy, nápisy, modely, — betle
my, optické přístroje, — modlitební kbihy pro
mládež, obrázky do knížek a k různým příleži
tostem, — volné kreslení náboženské, — vý
stavku pomůcek pro vyučování hlachoněmých, —
starožitnosti židovské, jako peníze, modely a ob
rasy židovského domu, hospodářství, mlýna, stanu,
hrobu, chrámu; palestinské květiny, kameny a
zkameněliny, — obrazy starožitností římských,
zvláště z katakomb, obrazy z církevních starožit
ností českých, náboženské pomůcky staré školy
české od r. 1700 — předměty umělecké, jako
kopie děl nejslavnějších mistrů Rafaela, Tiziana,
Murila a j. v četných vydáních a velikostech,
obrazy slavných staveb církovních, umělecká díla
jako zlatou bibli klasiků « pod. Výstava byla
přístupna obecenstvu v neděli, v pondělí celý den
a váúterý dopoledne. Od úterka odpoledne do80
boty dopoledne bude přístupna pouze duchoven
atvu, pro širší obecenstvo pak bude zaova pří
stupna v sobotu odpoledne a v neděli celý den,
Vstup jest volný. Výstava byla určena původně
toliko pro duchovenstvo, proto obsahuje mnoho
věcí, které nezajímají širšího obecenstva, nýbrž
jen odboralky, ačkoli i takových předmětů, které
i nekatechety budou zajímati, obsabuje počet volm
veliký.

Souikový dojem výstavy však jest ten, že
překvapuje jak svojí rozaáhlostí tak vnitřní bod
notou četných předmětů. Jest to prval výstava
toho druhu v Budějovicích, atvořena byla ani ne
za týden, přípravné práce trvaly asi dva měsíce.
Výsledek její bude rozšíření uměleckých a vě
deckých pomůcek náboženských, jimiž na příklad
Italie, Francie i Německo téměř oplývají a jež i
u nás gilně razí Bi cestu, kdybychom 86 již o ji
ných státech nezmínili, takže možno eměle dou
fati, že budoucí výstava bude míti jen tři oddě
lení a to: umělecké, vědecké a oddělení retro
spoktivní.

Pořadatelům výstavy, avláště pp. kateche=
tům Dvořákovi, Jedlíčkoví a p. faráři Michkovi
sa tak velikou práci největší usnání.

Musica saecra. (Z Kutné Hory.) V kaž
dém příteli hudby chrámové, který zavítá do sta
roalavné Kutné Hory,hluboký dojem zanechá hra
ne varhany ve velechrámu sv. Barbory (od firmy
Jan Tuček) a v arciděkanském kostele av. Ja
kuba (od firmy Aot. Mělszer.) Oboje varhany,
díla to mistrovská, ovládána jsou také snameni
tými organisty a skladateli pp. A. Ledvinou, ře

telem kůru, A. Ptáčkem, učitelem a J. Jande
rou, profesorem hudby. Při jejich hře poznáš
všecko krásu hry varhanní ve všech odstinooh.
Na sv. Jakuba, v poutním to dni, dávána od E
Treglera „Missa Jubilei“ pro smíšený sbor a rar
bapy, od dr. Jos. Chmelíčka „Offertorium“ pro
ahlas , sbor žonský s průvodem varhan a od J.
Fdrstra „Pange lingua“ z E dur pro sm. sbor a
capella. Introlt, Gradusle a Communio chorálně



Vše provedeno sborem velkým a až na malá po
chybení precisně.Zvláště velmi dobré bylo rej
stříkování. Kutnohorský kůr mobl by mnohým mě
stům, kde by přidobré vůli mnohošlo- prorásti
v oboru badby chrámové, býti příkladem. Václav
Gyarkovice, učitel zpěva při c. k. gymnasiu
v Hradci Král.

Kulturní jiskry.
„Náboženská myšlenka musí být

umlčena !“ Nedévno pravil při banketu v Paříži
předseda „volnomyšlenkářů“ (sednářů) pařížských:
„Oavobozovací boj sotva že započal, církev stojí
tu ještě hrozivěji. Boj ten neodebrává se jen mezi
státem a církví, avšak i mezi těmi, kteří věří a
nevěří. Náboženské myšlenka masí být zničena.“

O těchto slovech ovataje pařížeký liberální (tedyne „klerikální“) list „Tempa“ následovně: „Zají
mavě je, že tato pustá všeničítelka (zednářské
lože) každého nábošenatví nepozoruje, že sama jo
dokonalým typem zakladatele náboženství. Pan
Augaguem řekl, že veden bude boj mozi věřícími
a nevěřícími. Předně se tážeme, proč by nás růs
nosti v přesvědčení nutily k vzájemnému boji?
Pak se maně ptáme, ku kueré kategorii tento pan
Aug:gnem uáleží? Myslí snad si tento pán, že
náleží k těm nevěřícím! Jaká to směšnost: Je
možné, že tento pán proklíná Řím a Ženevu, že
neusnává dogmata a přikázání církve. Joutliže však
tímto způsobem vše kolem sebe a pod sebou ros
bije, učiní tak jen prot3, na odstraněných
troskách sbudoval si vlastní cirkev, která je více
dogmalickou mež jiná, dále aby si sbudoval inkvi
sii horší španělské, Poněvadž takovému vojno
mysliteli není možno dévati lidi na skřipec, volá
na ně světskou moc, aby tato odsondila jemu ne
pohodlné učení k smrti. Takový volný myslitel má
tak „volného“ ducha, že každou jím zavrhovanou
filosofii pokládá nejenom za směšnou, ale i za
trestnou. Lichotí si, že jenom on má absolatní
pravdu. A ani sám netuší, že jeho osobní názory
jsou konečně poaze domněnkemi. Pan Augegaem
Jest ctitelem bohyně „rozumu“, které adělsl mo
locha, jenž Jiné potlačuje a chce mít oběti. Žádná
svoboda, žádná myšlenka — vyjma pro svoji osoba
— to jest volnomyšlenkářství.“

Slavný katolický hvězdář. Dne5. čer
vence rozloučil 80 s tímto světem zbožně, přijav
svátost posledního pomazání, proslulý katolický
hvězdář Giovanni Schiaparelli. „Čas“ dne 22. čer
vence poznamenává: „Svatá ofrkev římská měla
a ním veliké potíže a nepříjemnosti, jako vůbec
a největšími svými odchovanci. Nebo byli to právě
buď kněží: Koperník, Giordano Brano, Seechi,
adebo odchovanci kočžští, jako: Galilei, Newton,
Scbiaparelii, kteří její spráchnivělé soustavě za
gadili největší rávy (117). Schieparellovým učitelem
ve hvězdářetví byl výtečný kaóz a výtečný člověk,
dop Dovo, farář v Saviglianě v Piemontě; brával
Bi večer malého čiperného ministranta na kostelní
věž a tam odhaloval mu nesčetné divy nekonač
ných nebes. Tam na saviglianské věži, pod věčuě
bílým Montevisem, vyklíčil skvělý sen příštích
důkladných prací a velkých objevů v malém mi
pistrantu e=viglianském. Don Dovo poslal je) pak
nas technika SŠaviglianskou, potom na uaiversito
do Turina. Z Turina odebral se do Němec, na
slavné hvězdárny berlínskou a pulkavskou. Vrátiv
se do Italie, stal 8e řiditelem observatoře Brera
v Miláně, a jeho jméno počalo se šířiti celým
světem. Tam objevil první astercidu, tam vypočetl

y komet, ukázal na jejich spojitost s padáním
hvězd, tam objevil pověstné kanály na Marsu,
učinil četné objevy o planetách, o sluncích, ze
jména o podvojných sluncích.“ — Výtečná to u
kárka, jak „Čas“ ve svém slepám fanatismu zmu
chlává logika a šlape 8i na jazyk. Tedy 1. ti
vynikající myslící lidé nebyli odchovanci nesnáše
livých, úzkoprsých Masaryků a Herbenů — ani
židů. Celá družina Masarykova dohromady neučí
pila tak epochální objevy, jakými ve může chlubiti
kterýkoli z výše jmenovavých učenců. 2. Jaké
„spráchnivělé soustavě“ církevní zasadili ti mažové
rány, o tom „Čas“ ohytře mlčí. Věda hvězdářská
nesnamená věroučné články náboženské, A tyto
články trvají dále; ty ctil jsk Koperník tak Seechi
tak vychovatel Schiapareliiho farář Dovo — tak
Schiaparelli sám. Kdyby se byl Schiaparelli dostal
do rukou volaomyšlenkářových, pak by nebýval
voděn k vůli seznání bvězdného nebe na věž; byl
by dostal do raky Štvavó pamflety, jichž jed by
byl v něm otrávil nadobro touhu po pravé vědě.
Nejvýš. by býval Bohiaparelli vynalezli šikovné
ruční pumičky. 3. Schiaparelli byl nčenoem ryzího
zrna, jak „Cas“ sám doznává. Neprorokoval o ko
metě Halleyově takové nesmysly, jako hvěsdáři
pokrokářští. Dodáváme. k tomu, že. londýnské
„Times“ nazývají Schiaparelliho nejvdéšímhvčadá
řem druhé polovice devatenáctého století. Tedy nad
kněžského odchovance nevynikl šádný volnomyšlen
kář. Předseda Jiberálního senátu italského nazval
jej eslávea Italie a vědy.“ Liberální „Cor. della
Serra“, osnačnje smrt :tobo velikána jako „ztrátu“
a.zármutek pro mesi ní vědu.“..Bydá„Ti
bana“:. „Snad sikdy nebylydary velkosti, k pš

B,učenec„powaeal, spojeny s takorou.eltromaoětí.

jako vSchiaparellim:“.— jo jmóaňmožnoHel“, píše „Berl. Tagbl.“, „že btidežíti abre pe

rennius (slova římakého básníka Horáce), déle než
kov.“ 4. Jaké měla obtíže se Seochim a
Schiaparellim, o tom „Čas“ moudře mičí, ale

přes tose musí otírati a- vatelkuvéda
omění mihavou, jízlivou poznámkou. Snad by bylo
lépe, aby „Čas“ raději vážně přemýšlel, proč má
nymí mnobé obtíže a nepříjemnosti se svými od
ohovanci sám Masaryk; ti dlouho a dlosbo m?
dlařili, neš sečali volně přemýšleti. A massary
kovský tisk je pronásleduje uzapravda tek byro
kratickými knyfy, které by výtečně alušely co
pařským šedesátníkům.

Nedocenčný dosnd význam kře
aťamství pro evropskou koltaru správně Jíčí
litlcký spisovatel Št. Radič v pojednání „Státní a
národnostní myšlenka a hlediska sociální vědy“
(Osvěta 1910 č 8), v němž pojednává o vývoji
států z rodů a stavů. Mluvě o soustavě státní, jak
jednotlivé rody a plemans spojovala se s promé
Šovala ae ve státní celky, oceňuje blahodárné pů
nobení učení křesťanského a církve těmi:o slovy:
„Zároveň mocně a nepřetržitě působila tu církev
křesťanská, hlásajíc denně, že jsou všichni lidé
dítkemi božími, že jsou všichni rovni před Bohem,
z čehož přirozeně plyne, je mají býti rovni také
před zákonem. To vznešené křesťanské učemí do
pomoblo nejvíce, še žádný evropský stát dnes již
nedělí se na znosvářené rody a na nepřátelská
plemena, jek nás o tom docházejí zprávy s vysoce
civilisovaného Japanu, nýbrá že místo rodů a p.e
men vidíme stavy a politické struny.. . Když
uvážíme, jak u západních evropských národů silné
jest vyvinuta plemeaná brdost v přesvědčení, že
v jejich žilách proudí latinská či germánské krev,
sotva bychom tu viděli atavy místo usijakých kast,

kdyby právě západní roba nebyla bývala hlavním jevištěm nejborlivějších a nejgeniálnějších
učitelů křesťanství. Kdyby Němci, Angličané, Fran
couzi a Italové místo pod vlivem apoštolského
učení, spisů církevních otců a veškery středověké
křestanské kultury, dejme tomu, stáli pod neodo
latelným dojmem indické brahmanské tradice —
která učí, že kněží pocházejí z úst Brahmy, vo
jáci z jeho rakga, měšťané z jeho stehen a sedláci
z nohou — nebyla by dnes právě západní Evropa
v čele kultarního lidatva.“ Tolik Radič. — Tedy
ten „jed z Jadey“ byl vlastně snamenitým lókem
proti asijské otravě, která zničila mnoho národů a
ješ učinila vzdělané kraje buď lapičakými dou
paty nebo rejdištěm bezcitných otrokářů.

„Hnůj = mejspodnější stoky. V pokro
kářeké „N. M. Hanó“, která jest řízena profes
eory, napsáno o křesť. soc. „Orlu“: „Orel( Aguila
Digra var. moraviensis) dorůstá délky 1—2 metrů.
Exempláry přes 1-70 m. jsou vzácné. Samice bý
vejí o něco menší. Svalstvo jest málo vyvionto a
u některých jest nápadně vyvinuta mobutná pod
kožní vrstva tuku na břiše zvaná omentum máins.
Jest to vlastně u samců, kteří nomejí vlastního
bnísda, resp. vlastních samic. Peří jest většinou
černé, jen témě hlavy bývá někdy lyaé, čímž tvoří
přechod od orlů k supům . . “ Dost! Dalšími
uličnickými slovy pokrokového pisatele špinit papír
nemíníme. Ta ukáska stačí, aby katdý pasák se
znal, jak zjemňuje kultura mravy, když ji škrtí
pokrokářský surovec, který má vadělání akade
mické a jenž tleská Masarykovi. A že ta sprostá
Bousta vyvrhovale jedovatá ústa intelligentova, to
lse posnati s umělých názvů latinských. Až b
tací intelligenti měli plnou svobodu k své uli
nické nevásanosti, pak by dovedli vycvičiti mládeš
v tek spustlých nadárkách, že by drvoštěpové
trnuli, Kdyby tak pepicky mlavil kdokoli o pokro
káři, hned by dostal odpověď práskajícím kara
báčem. Není dosud v čerstvé pamětí, jek byl kněz
holí zbit v Pardabicích od pokrokáře dra Lhoty
za řádky nesnámým pisatelem uveřejněné, které
ani. zdaleka ge nedají srovnati s hnojem, jaký
páchne z řádků hořejších? A tihle lidé, kteří
proti českému lidu píší nikoli. perem ale toporem,
problašojí se su nejlepší vlastence! Dobře si to
pamatujte! A jakmile někde pokrokář začne ob
vyklými šlágry hanobiti katolický tisk a chváliti
jemnocitnou humaaita pokrokářskou, strčte mu
uvedené řádky před farizejský zrak a zeptejte se
ho, proč žádný masarykovský list proti takovému
barbarisování čtenářstva neprotestaje. "

Pokrokářská úvaha ©„Oslu“. V,Oavětě
lida“ napsal nějaký pokrokovývzdělaneco „Oslu“

dochaplnou rozpravu, Jelž. ton odpovídá úplnéúrovní vzdělání a charakteru pokrokových intel

ligontů.Šedivátato úvaha,je vě o J. 8.acharovi! Nechtěli(me ami záka: ti při čtení

kod ko ironie. Paiměje pachatelA Bebvpřesvěděen, žes vc ar
zaslouží nejopideVAŘ Hchřtivýo hliment Ne
máme času k pátrání, sdaž tato dedikace Macha
rovi přiléhá, ala kdsž ižků fuktor
souhlasí, nepro eme proti tmu. Ubo
ryka, vychovál's pěknou čeládku ve,svý,
Jiš de dává do „nejlepšího českéholové
nejdříve dá se do „ňějvětšího dodkého

Nemesis I 1

„ Mhgěoářskhui.
u Ožetřevákíhal s. nás-dénil 'je-vplá
cb. Radimkoipodášámootuěí, M ok
ace rozkopajía loaka uhrabo,. díli — Jak říká

váme — úklidí.Pek jiš na IWnkh se nevkročí, leč

:Nbtaleko

aš s kosov, když tráva zatyrdle. Seno se aklidía |
opět se lonky nedotknome, leč až otava se má
aklídit A přece louka vyžadoje ošetřování právě

o jo Bokými NHrvul k mepdvodaki"20 m lu mipříkopy otevřený: spodní
vodapůdamokřk.Tím66zbáríme th ča
ocůnu, sítin.a „pleveleJačního, Kde je půda sncbá,
zavodňujeme louku. Ba skušení hospodáři každou
louku účelně zavodňají z jara, po Bonosečía v je
seni, ale tak, aby voda po celé ploše stále v p5
bybu jsouc proudila, odtékala, pohnojila i osvě
žila dro, nikde však aezbabnila půdu. V ješeni
pravidelné louku hnojí kompostem, chlérským
hnojem anebo struskou Thomasovon a kainitem.
Přestárlé louky vyžité podmítnou v jeneni, z jara
poorají, osejí ovsem, pak okopaninoa a vybnojenou
řádně znovu ozévají dobrými travioami. Občas
louku také vyplejí, povláčí a kde třeba, podeejí.
Takto ošetřovaná louka dá hojnou sklizeň sens
dobrého a ja základem zdárného chovu dobytka.

Hrušky v polohách méně úrodných,
vlhčích, se spodinou akalnatoo lze přetovati s vý
sledkem dobrým, když druhy vhodné pro určité
kraje Šlechtíme na obecnou jeřabina a pak je pě
stojeme jako keř neb polokmen, ačkoli i na vy
ském kmeni obstojí. V drsných polohách na méně
dobré půdě v ehladnějším podnebí lze brašky pě
stovati jako zákraky ne hloba Šlechtěné.

Zlatá parmema s: nebodí ani do polohy
dranější, ani do suchých plsčin. Za to velice dobře
se daří v hlínáéch mírné vlhkých a úrodných.
Hodí se také dobře ka přešlechtění méně dobrých
druhů na starší atromy.

Hnojůvka mezapáchá, kdyžji smícháme
s mletou skalicí zelenou. Tské žumpy nezapáchují,
upotřebí-li se mleté skalice zelené k desinfekci.
Tekó vrstva mleté rašeliny zamezuje unikání plynů
či zapáchání záchodů a žump.

Ueler ge vydaří, když záhon hnojí se

vápnem, sázemi s popelem po důkladném djojpuíchlérským hoojem. Po dešti se zaleje důkladně
močůvkou nebo rosředěným hnojem záchodovým.
V erpou se bulvy odbrnou, postranní kořínky her
dřicí otrou, jamky zahrnou kompostem tučným a
často ne salóvá.

Chybuje včelař, kdyz královny porojů
usmrtí. Lépe učiní, kdož mladés statná královny
vychytá, v plemeňáčky 8 průvodem usadí a chová
do jeseně. Nejedno včelstvo matku byď pozbade
aneb) má starou, vyšilon, kteráž « jara by jistě
sešla. Ta královoy zásobníznamenitě poslouží jsko
vítaná nábreda. ovny porojové angdno pola
páme, roj na sítě usazený suveseme-li do pokoje,
jehož okna jsou uzavřens. Kterou nelapíme na

sítě, jistě na skle ji ulovíme.
. Nejlepší bolmnb jeat náš obyčejný,domácí
bolub. Hoízdí velice pilně, pečlivě ošetřuje mladé,

netrpí chorobami ani nepobodou a noryžaduje
zvlástoího ošetřování. Kdo chce míti z holabářatví
užitek a radost, chovej holoby domácí. Kdo se chce
paráditi, ať chová, co chce; čítb „vzácnější“ ple
meno si oblíbí, tím více peněz to stojí.

Přesanování stromů v letní dobé se
zdaří, kdyš strom důkladně se zaleje, obryje tak,
aby sůstal lalík hlíny na kořenech a přesszéní se
vykoná v noci mezi 10. hodinu večer a 2. bod.
z rána. Nejiópe se strody ujmou, když letorosty
řádně vyvinuté již Částečně jsou zdřěvnatělá.
Význam nočního přesazování stromů a keřů v dob
letní objevil ©francousský zabradaík ©Ronault
v Rennes.

ko T

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.
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Doporučuje svůj velký oklad knih



Míste cementu lze v domácnostiu;
biti smíjeníny stejných dílů oleje, popela a jílu.
Jedná-li se o předměty ve vodě, smíchá se olej,
Jil a želesítá blína. Smišenina úplně nahradí cement.

Vklady úrokujeme 4*/, ode dme vlošení do
dne vybrání. Vkladní kníšky sdarma.

Četné případy krádeše hotových peněz, v po
slední dobu 86 opakovavší, nasvědčují tomu, še
širší veřejnost neloceňuje ještě plně výhod, které
skytají jí peněžní ústavy vůbec a spořitelua zvláště.
Pokládáme proto za potřebné upororniti poznovo,
že není výhradným účelem naším přijímati jen
vylady úsporné, to jest takové, jichž nemíní vkla
datel v dobledné době upotřebiti, ale ře přijímáme
k bespečnému uložení i Aofovosti dočamé, které
může vkladatel, kdykoliv toho potřebuje, ihned zase
vybrati. Vklady tyto úrokajeme stejně jako vklady
úsporné 4"/, ode dne vlošení do dmevybrání a není
tudíž důvodů, proč by nemělo nejširší obecenstvo
výbod těchto co nejhojaěji používati a vyvarovati
se tak uebezpečí, které mu hrozí z opatrování ho
tovosti doma.

Nově do Hradce Král. přesídli:ší obecenstvo,
kterému v případě potřeby působí vybírání peněz
s peněžního úatavu dřívějšího bydliště nejen ob
tíže, ale i dosti značné výlohy, upozorňujeme, že
na sákladě dohody spořitelen o převoditelaosti
vkladů opatříme převedení vkladů « jiných ústavů
na naši spořitelnu Des jakákoli úrokové a
des výloh. Bližší informace podáme ochotně na po
žádání.

Školský obzor.
Agitace klerikální protizákonnýmzpů

sobem nemá“ ve školách řáditi. To problašají po
krokáři ge vší přísností. Kdo však provádí aku
tečnou átvavou agitaci ve školách, tak že se katecho
tovi soustavně půda pod nohama podkopává ? Kdo
zdatně mládeži školakámodatrkuje, ba vnucuje štvavé

mflety, e jichž proftánosti sám dobře ví? Ej
e | V Prostějově gymoatijní abiturienti z výtěžku

věnečku věnovali 10 K české sekci Volné My
šlenky. K tomu je snad vychovala nějaká „agi
tace klerikální 7“ Ostatně svatou povinností opravdu
oavícených professorů jest poukázati žákům na
to, jaké cypické, jedovaté ži šíří omydlen

ša ka „phajý“, o Beuplskéklatběk o zksráénémnalezení pravých rukopisů
biblických n Nicaeji atd. Vždyť mládež ty lži jen
hitá a vychovává ae tím srovna opačně, než jak
zákonný účel školy vyžaduje.

Upříimmníkatelící, pomozte nyní svému
díla zácbrannému „Prvnímu ústavu ku vzdělání kat.
učitelů“v Praze-Bobenči.Nynídokončuje-8ejiž
jeho samostatná čtvrtima— nuže vtohopmo se

podpoře tohoto veledůležitého národně nábošen
kého díla. Komu jest poněkud možno, nechť po

aspoň v tomto důležitém okamšiku, byťi
malou půjčkou, která se zajistí dlušbím úpisem
(ag libovolnou dobu výpovědní a obvyklé pro

3—4"/,). Po dokončení tohoto dílu ústavu

jine banka velikou hypoteční zápůjčku,zeré bude možno menší soukromé půjčky apla
ti. Dosud došlo 31 půjček od veledůstojného du
ohovenstva, různých jednotlivců, spolků a korpo
reg od 60 K — 10.000 K (os l až více roků,
bezůročně, nebo na 3—49, podle libosti.) Kdo
by, chtěl tóž míti účast půjčkou na tak výsnam

ném díle, nechť to oznámí sekretariátu a bude

mají, byť j jen na rok. Adresa: „První kat.
v ku vzdělání učitelů“ v Praze-Bubenči. (Se

M PE zadán če- rOMUROracO RE VYU
vání sv. mábošomství. V těchto dnech měl
sem příležitost v kanceláři borníhg úřadu v B.
nablédnouti v tamější sumární kolbu, kdež jsem
k svému úžasu seznal, žo učitelé mají pou
remunerace za subeldiální vyučování 6y. nábošen
ství, kreslení, němčinu, frančtisu atd. a to mejen
za I. evmestr, nýbrži — kněžský světe, žasgi —

benovolencí zem. šk. rady oblažena remune:
II. pololletí. Pro kněze peníze nejsou, pro učitele
ano. Apeluji a se mnou sajisté volkerem kuráfní

Klan Ds naše sástapce
NEMÁ»-A

velice zá
. šk. rady re

Literatma.
-© Nákladem V. Kotrby v Praze. Vzděla
vací kaiborna katolická, av. 48., seš. 1.—3.: An
tika a křesťanství. Napsal Frt. Pohůnek. Za
125 K. Řádná odpověď „synu slunce“ Macharovi.
— Rádce duchovní. Časopis kněžetva českoslo
vanského. Řídí F. Vaněček. Roč. 17,, čís. 6.—9.
Roč. předplatné 8 K. — Český jinoch. Časopis
pro dospělejší mládež. Řídí V. Můller. Roč. 16.,
seš. 7.—10. Ročně 10 sešitů za 1 K. — Železný
krab. Drama ve 4 jedn. Napsal dr. F. Herman.
Oena 1 K. — Rajské Zabrádka. Časopis pro školní
mládež. Roč. 19., seš. 8.—10. Pořádají V. Špaček
a J. Bartoň. Roč. předplatné na 10 seš 1-60 K.
— Křesťanská škola. Časopis pro šíření ideí né
boženských v českém školství. Řídí V. Špaček.
Roč. 19. Vychází měsíčně za roč. předplatné7 K.
Přílohou Kř. Šk. jest „Obrana“ pravdy křeať. ve
veřejném životě. Řídí P. Kopal. Bamostatnou pří
lobou jest „Rodinná vychování“. List pro šíření
sásad dobrého vychování v rodinách Českoslovan
ských. Řídí J. Šaner. Vychází desetkrát za rok.
Roč. 9.. čís. 6. Roč. předpl 2 K. — Zábavy ve
černí. Roč. 31., čís. 2.: Sestra Alexandrina. Z fran
conzského přeložil V. Můller. Za 1:20 K. — Lud
mila. Sbírka zábavné četby pro jid. Roč. 12.,
čís. 2.: Z ovzduší selekého statku. Napsal Pavlík
Sychra. Sv. 3-4.: Historické povídky. Napsal Ad.
Chlamecký. Na Ludmilu, 6 svazků, předplácí se
ročně 2-20 K.

„ Z nakladatelství R. Vilímka v Praze.
Vilímkovy místopisné mapy zemí koruby české.
Beš. 8. (Plzeňsko a Rokycansko), seš. 9. (MI. Bo
leslav-Jičín-Hradiště M.), seš. 10. (Vlašim-Ledeč),
seš. 11. (Klatovy-Přeštice). Mapy tyto json vyni
kající prací. — Vilímkovy Humoristické koihorny
řada III., seš. 2.—4.: Pytlácké spády. Napsal T.
Hrabý. — Malý čtenář. Časopis pro Školní mládež.
Pořádají G. Smetana a F. Procházka. Vychází
dvakrát měsíčně za předpl. 2-40 K.

Nákladem „Umie“ v Praze Sebrané Rai
sovy apiay díl 9., seš. 66.—71, Zapadlí vlastenci.
Zvlášť odLoračitelný spis. Sešit za 32 hal. — M.
A. Šimáčka sebrané spisy, díl 8., seš. 136.—143.:
Maxinkův strýc bereo. Sešit za 32 hal.

, 2 nakladatelství J. Otty v Praze. Frt.
Horitesa sebrané spisy, sv. 6: Psáno pod čára.
Seš. 7.—9. Sv. 7: Vyhaslé krby, Seš. 1. a 2. po
30 hal. — Slavische Roman-Bibliothek: Wider alle
Welt. Z čes. AL. Jiráska přelošil J. Hocker. Seš.

Z po Kerr Českéknihovnyzábavya
ponáení . 26.,seá.. |: Matka© syn. Vyněávovánís ko rního života řeckého. Přeložil F. Vondráček.
Sešit za 24 hal,

Kvítky. Časopis katol. školní mládeže. Ná
kladem n redakci Frt. Svatka v Prase II, Lipova
5. Rog. II., čís. 5.—0, Vychásídesetkrát ročně za
80 haj. S hojpými obrázky.

„ Náš Domov. Nejlecinější obrázkový katol.
měsíčník pro lid. Řídí I- Yóvoda. Roč.19., čís 6.

3 7. Vydává Jednota | mova v Olomouci.bjednávky půijímá bonediktisgjá. oknihtiskárna

v Brně. Roč p n 4 K. Velmiodporačitelné.Obzor. Zábavný sidačhý měsíčník.Roč 35.,
s. 6. a 7. Pořádají Frt. Dohnal a L. Tomášek.

Adadem ediktjaské knihtiskárny v Brně zaroční předplatné 4 K.

dž org A .VenMarián.ruži . „JL, šla. 2. Vychází čtyřikrát
i wla«Prádolelk6sa hrot 60K,a

lýhou pro kněze a ředitele 2 K, zasílá se admini
straci Praha, Ječná ui. 2,

Apoštolátsv. Lyrillaa Methoda.Roč.I.,
eh. 6D, Vyokást kobůého měsíce v Kroměřli

nj Moravě. Řídí dr. O. Stojan a Ad. Jašek.eloroční předplatné 1:50 K.
Studentská hlídka. List katoketuďentatva

skoslovanského,Roč. II., seš.6. Řídí V. Bitnar.
ladem České ligy akademické v Praze. Vychází

desetkrát ročně za roč. předpl. 2K pro studující,
pro nestudenty 3 K.

Vychovatelské listy. Časopis pro paeda
gogiku a kritiku method vyučovacích. Zodpov.
redaktor K. Tiray. Roč. 10., čís 7. Roč. přpůpl.
G K sasílá se administraci v Ivančicích. Vychá

zejí desetkrát za rok.
—- Khzatelma Homiletický časopis. Pořádá F.

Vaněk. Roč. 8, čís. 9. a 10. Vychází o 10šla do
roka-sa předplsíné 660 K nákladem R. Roppa
v Peikřimová.

Melicharůvvýkvět světovýchdrRofjdK A, Šíčnsk. Sv. III. A. T. GuillenfSekch :

pjkospoaro vy vánoce a jiné povídky. Přeložil J.Seš. 17.—20. po 36 hal. Nákladem B.

Melicha mara «
Časopis katol. dgchovenst přílohou

věnovanou;theologické literatuře anc0us.

„i Kryš 0 , P dr. A.. Dia (dh . arcib.

í (. za rok— ml

«baner

Kazatel. Homiletickýčtrrtletaík. Rd F.
a

Přispívejíe
Jednoty katolických tovaryšů
: v Chrudimí. s

Za výbor: Bebert Sládek, t. č. jednatel.
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Sociální besídka.
Sociálně demokratické bratratví, savo

boda, kultura stále na silnějším postupu.
Boj brněnských centralistů s autonomisty na
bývá stále neslušnějších forem. Centralisté se
neostýchají dělati nátlak nu mistry v továr
nách, aby propouětěli spoludělníky, již jsou
členy autonomních organisací. Naposledy do
cílili toho a firmy Lederer a Porges v Králově
Poli, kde propuštěno několik českých dělníků.
Správně podotýká rodá „Rovnost“, „že člověku
derou se do péra divné myšlenky, pováží-li, že
sondrazi, kteří pomocí českých organisací do
sáhli význačného postavení — at již jako po
ulanci nebo redaktoři — drží palce lidem, jiobž
jediným posláním jest zničit podnik „Rovnosti“,
poškodit politické a výchovné časopisy, poli
tické hnutí strany.“ O poměrech v soc. dem. tá
boře na Olomoucku napsala tatáž „BRornost“
takto: „Centralismns byl a je zkázou pro naše po
litické i odborové hontíl Jsme si vědomi své
zodpovědnosti, ale tento fakt nedá se ničím
sapřít, jelikož jsou zde makavé důkazy. Co
jsou centralisté u vesla, v té obvíli, kdy se
ucbopili „práce“, jak říká zedník Ostrý, tam
přestala tráva růst, bylo pa soudružském
klidném upolužití a vůbec po práci. Kritice
jednotlivých osobností věnováno více práce
nežli celému hootí dělnictva vůbec a také dnes
v tomto směru se „pranůje.“ Nazývá protivníky
autonomistů lidmi lenošnými a zbytečnými a
pokračaje: „Kdybychom začali čistit ten cen
tralistický chlév na Olomoucku, nevíme, kolik

těch „čolgpiá by hapboo masilo táhnout ke svýmkamarádům do Vídně, nebot by ee zdo stali
mezi pocítvými lidmi nemošnými. Když se vódělo,
že je dosti příčin k tomu, aby centralisté byli
od podkopné práce odstranění, tvrdil Ostrý,
že budou rádi, když se toho zbaví, alespoú
nemusí nic dělat. Ale zuby nehty ge bránili vy
hazovu, který přišel jako něco, co se rozamí
samo deboa. A mstí se dosud hůře nežli ti nej
zůřivější naši političtí odpůrci. Vyplnilo se sde
pouze přísloví, že odřezanec je horší Tarka
v plném slova smyslu. Dnes se obětuje pro
Štvanice vše, nechá se rodina hladovět, uby
mohl její živitel jíti na válečnou porada proti
autonomistům a tomu ge říká pak „práce“ —
To. je zvláštní! Ti lidé, které uyní nazývá
„Rovnost“ nepoctivými, |„lenošnými a zbyteč.
nými“, byli přece před nedávnem od téhož ča
sopisu chváleni jako nejčistší, nejavádomitější
a nejbystřejší zastanci lida! Lhala tedy dříve
HRovnost“ okatě, jestliže její nynější tvrzení
jest aspoň částečnou pravdoa. „Rovnost“ bere
v ochranu hostinského v brněnském rudém
Dělnickém domě (pronásledovaného od centra
listů) těmito slovy: „Nyní je na řadě zase
soudr. Hobl, hostinský z Dělnického domu.
Šest roků staral se dotyčný více neš bylo jeho
povinností o, zvelebení místností Děl. doma,
kdož pamatují, jak zanedbán, ba zaneřáděn
Dělnický dům byl za předsednictví Merty, še
byjo nutno od aklepů aš do půdy předsevslíti
důkladné vyčištění, kdo vzpomene, že nebylo
auj mistnosti pro eghůze ami lednice, ani nej
putnější čistoty a úpravy, kdo porovná nynější
Dělnický dům s tehdejším, ten sezná, jak ve
liká práce sde soudr, Hoblem byla vykonána.
Leč to pánům neimponoje. „Kdo neparýruje,
teu hodí 89 přappalubu“, říká jejich vrchní
pén u mistr eber vo Vídni a jeha nesluvní
učedníci se činí, aby jeho zásadu proti českým
soudrahům uvedli ve skutek. Výpověď pro
soudr. Hobla, byla již před. několika týdpy u
snesena «hostigaký -vyhlédnat u na to začalo
chikanování, jímž Hobl donacen, že sám ze
ztrpčovanóho jemu. saměstnání dal výpověď.
Víme jiš předem; kam to povede, Ač zasebo

ah ABBPVÝ;A p,Dýlni © adenen batja * %date ne rost Práce
ro Dějnický dům sm s kteří se JemuBo$-role -vylrýbati, vydědajíce raději celá hoci

„na rožko“, uklidí do zátiší a zase budou hledat

Delnitké dobrého soudraha, aby 8 ranoudicbéhy d $ zač, jan — UYWěmecku
ní ja 850,donrokratií o maoho lépe.

druzi v bádenském sněmu probřešili 80 volices ot A2
vi po



vstali se sedadel, gratulovali vláduoucím manže
lům k stříbrné svatbě. Z toho jest velice roz
čilena zkostnatělá cfficielní rndá vůdkyně „Leip
siger Volkezeitocg“. Prý jsou ti soadrazí mě
Máčtí. Hlavní rudý orgán „Vorwárte“ křičí, še
mosí strana vůči takovým zjevům zavjati přesné
stanovisko a v Mogdeburce prý masl ejezd strany
s opportunními sondraby dětovati. Přitom u
padá do plačtivé elegie, která jest výrazem
pikoli efly, ale zoufalé bezradnosti. Zato všsk
soudrazi troufají si ještě muobo proti křest.
sociálům. V Cáchách správa hatoictva „Rote
Erde“ (Rodá Země) nedodala před volbami
žádného seznamu předsedovi živnostenského
soudu, ačkoli mu to výslovně allbila. A tak
bylo olonpeno na 53000hatníků o volební právo.
Křest. sociálové podnikli ihned kroky u městské
správy, aby ustanovila nový termín k podání
volebních seznamů. Ta se však odebrali sous
druzi Kessel a Stopp bez meškání na radnici,
kde podáv li za vlasy přitažené protesty proti
vápravě, kterou byla městská rada přislíbila.
Věra významoýdokument, jak rozumějí rodí
všeob. právu hlasovacímu.

FYUEON:
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Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. 8.

přijímá
vklady pa 4'/,%/,úrok bezvýpovědi,

« 459, » 830denní výpovědí
„ 49,9 „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky ** 'jtočnjchpodmínek,prodává a kupuje

cenné papíry. Zvenkovamožnočiniti
vklady složnímélisty pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Zálošna pod
léhá povinné revísi Jednoty záložen.

Mo

Šob, úvěrní společnost,

ký

zepssné společenstvo 8 ručením obmezeným
w Hradoi Králové,
2 (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na kníšky
= za49 až5%

úrok a to dle výpovědi,

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí

“

:ORYNSEVE
AARRU VS

Gráfova kostka
velejemná

za 6 haléřů
zůstane 1 na dále vrcholem

dokonalosti.
Ve vlastním zájmu žádejte původní krabičky

(ME" 10 kusů za 60 hel. "JB

Ku čelení soutěži zavedené

Gráfova kostka
mjemná“za 5 hal.

předět daleko každou napodobeninu, o čemž
jediný pokus přesvěděít

R.STEYSPAL,rka:PRAHA VIE..917.

3 —
= =|

Kněžské kolárky a náprsonky

Klatovské prádlo — Pánské vesty —
Novinky kravat — Deštníky — Kapes
niky — Dámské pasy. — Kožené zboží
— Modní hřebenové soupravy a jehlice
do účesů tarbanových a pod. zboží na

bízí modní a galanterní závod

Fejsl © Byčiště
— Hradec Králové, Diradelní ulice. —

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní:

v Pardubicích,
doporučuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatelen, křížových cest ;

i veškerých chrámových předmětů, jakož i ©;

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a rompočty zhotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednání dostavím ge na požádání taktéš
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailio z výstavy v Pardubicích. |
OE*>Závod založen r. 1898. "a

FOTOGRAFIE|

nejlepší při cenách nojpříznivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

J„ F. LANGHANS
um Hradec Králové, Adalbertinum.==

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

E83XCEBXEODXEEDXE63X
Jan Horák,

soukenník $
v Rychnově nad Kněžnou n

zasílá ne požádání vždy

dle roční salsony kollekci :
mejnovějších druhů pravých X.

č vlněných látek
A své vlastní výroby, jakož i tu
x zemských,

Cetná uznání zvláště z kruhůvele
am důst. duchovenstva svědčí o octivé
JK Sluze mého ryzekřesťanského závodu ss

$ dobu více než třice'iletého Působení.
Učiňte, prosím, malou objedná

"zkoušku. ječnávku na

ne látky na taláry.Též na splátky bez zvýšení cent

XG6 G8DXG6DX665 X ep

X

ž
X

Ě
X

i cizo»

KOEIG8DXEBIXIX

: naj vonstvuaslavn túřadůmssrsizeu eope——LZ E
račiti veškeré kostelní nádoby a

1 a to: monstrance,kalichy,
clbáře, nádob ténky, pacidkál

he y, A kolnioe "ina eaky
ná své 9 výroby, předpisům

i ú u ovním vyhovující. Staré předOopravoje v původní intenci a
v ohní zlatí astříbří nebo proti do
plátku ua nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u

u franko bez závpanosti koupě,
Vie 36posílá posvěcené. Prdes ruční,

Sklad veškerých Benotů, jak
madonek, kříšků, prstýnků,náramků atd. =letá řské

proleny tabutěrký jídelnínášiníte mm akladg,"ra pravého
Staré slele, stříbro adrahokamybupujeza nejvyššíceny

JAN STANĚK,
paciř a ciselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. n.

od 14—%0 roků, i budby neznalí, se přijmou ns
celé saopatření ve voi. hud. škole v Hradci Králové,
villa Štěpánka. Prosp. zašle správa ústavu proti
20h. zvám. — Výhodné saopatření pro budoucnost.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) i

fl v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |f

hi (bratr P. J. Nolkudiy, [aráře vo Yýpraehtieleh)
Hdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

svůj osvědčený a často vyznamenaný

i výrobní závod
ivšech kostelních paramentů,|

praporů a kovového náčiní.
JHCenníky, vzorky i roucha hotová naukázku |

: so ma požádání franko zašlou. ;

ospějele, ednáte-li vlněné (aky ms rlřnkylátky naroby,

SO OK KA dolinano zboží ské, u firmy:

U
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Velehrad nám září!
Na náboženské základně má se vybadc

vati velechrám praktické slovanské vzájemnosti.
Dosti často se pokoušelislovanští politikovéo
intimní spojení Slovanstva na základech jiných
— ale soaby ty zastavily se u tbeoretického
uvažování, Co tu balvanových překážek v cestu
nastavéno[ Proudy sociálal, národohospodářské,
osvětové i politické se tolik u národů slovan
ských na různé strany rozbíbajít Kde 80 o8
lezne za nynějších spletitých poměrů mocný
Samo, který by brany obrousil a svedl různé
tožby Slovanstva v řeka jedna?

Dr. Kramář dosti ge v té příčině najezdil
a nadebatoval. A co posud jeho práce přinesla
positieního? Náš český politik, který chce při
váděti k větší ejednocenosti národy slovanské
vůbec, masí svoji scbopůost k dílu tak důle
žitému dokázati předně tím, že dovede udělali
pořádek v národě vlastním, še umí adolati nekře
sfanské, fanatické výstřelky růsných politických
stran v semí vlastní. Dr. Kramářchce spojovati
Slovanstvo věsoko, ale tento notorický volnc=
myšlenkář snaží se přehlédnouti, že mezi vol
nomyšlenkářským žídem německým a českým
pokrokářem panuje větší přátelství než mezi
českým pokrokářem a českým katolíkem; dr.
Kramář nemluví o tom, že jeden pařížský 800.
demokrat jest naší rudé straně mílejší než sto
národních sociálů. Čím více v některých stra
nách českých upadá idea jednotného nábožen
ství, tím rychlejší jest také tříštění politické,
tím více stapňuje se rvavost jednotlivých frakcí.
A teď žádejte mocné a upřímné sledování vše
slovanské myšlenky od těch stran, jimž přes
všecko tatlání 4 popíráníjsou zájmy sociální,
převratné tužby hospodářskéa kaitarní před

ně B než národnostní zájmy — národa vlastního
A čím více dr. Kramář usiluje o rychlý

postup novoslavisma, tim orputněji proti

FEUILLETON
Do široke, do daleka téhnou sety naše lesy

modravé. Do daleka! Až tam, kde v sinavé dálce
kostelíček s věží a křížem jako bílý prst ukazuje
do blsnkytu nebes, až tam někde končí ty naše
hluboké, dumaré lesy.

Dumavé lesy! Pod bělostným rubášem ns
padaného snébu, při jímavé poesii Vánoc,i tehdy,
když z dálného jihu na rychlých perutích teplé
větry přiletí s radostnou zvěstí, že přichází jaro
-= vesna — Zeyerův »Vítěz Zelený« — vždy ta
jemné, tiché dumky si zpívají vrcholky štíhlých
jedlí a silných buků, divné si pohádky vypravují
o letech dávno, dávno zspadlých. A ve znoji léta,
kdy vzduch žárem sc až chvěje a na obzoru rý
sují se obrysy modravých hor, i v podjeseni,
v době žloutnoucího listí a babího léta — ani

není ten šumot stále stejný, Tiše a zimavě zní
pod příkrovem sněhu, vítézné a radostně v roz
puku jara a zase tiše, kolébavě, když léto trium
fuje a hýří teplem a světlem po našem venkově,
A v jeseni? Cosi jsko tajemné vzdechy, jsko
tichý bol nad uprchalým štěstím, ztroskotenými
nadějemi by dýchal z těch písní staletých dubů,
jedlí a modřínůl

Co srdcí štěstím překypujících avěfilo se již
těm lesním velikánům se svým blahem a z ko
lika očí vyřinuly se tu až slsy, horké, veliké
slzy) A všem zazpívaly vrcholky stromů, potě
dily i uklidnily, Vyprávět by mohli ti svědkové
tejemníl A kdo má uchocitlivé a duši otevřenou,
leccos zaslechl, uslyšel od věrných těchto přátel
vyprávět.

Jako ostrůvek z hladiny vodní, tak odpočívá
ne neveliké pasece uprostřed moře lesní zeleně
stará myslivna, Sterá, dřevěná, o mohutné stromy
jako o berličky opřená stařenka. Zdálo by se, že
idylický, klidný jako potůček v květu lučin plyne
tu život, Ještě loni, když jsem o prázdninách na
vštívil milé toto místečko, ždálo se mi, že není

V Hradci Králové, dne 5. srpna 1910.

sobě útočí jednotlivé politické frakce věc
slovanské,

Na sjezdu swfijském dr. Kramář prohlásil :
„Není Slovanem, kdo Slovany atlačaje.“ Význam
této zásady však náš Jiberální politik rozhodně
nedomyslil. Vždyť tato věta jest velikou obžalo
bou samá politické strany Kramářovy. V té
větě přece zcela l gicky jako nejjadrnější, zá
kladní trosť jest obsaženo pravidlo: „Nemá
Čechem, kdo Čechy utlačuje.“ Kolika lidem byste
tedy u nás, pane poslanče, měl ponechati dle
vlastních zásad tital Čecba? Nevíte nic o tom,
jak často svedeny tygři boje mezi rudými a
červen:bílými, při nichž lítali sklenice a cibly,
blýskaly nože? Jeden chtěl atlsčovati drobého.
Není vám známo nic o vzájemném ú'laka, jaký

prooznjí čeští anarchisté a sociální demokraté?nad také něco víte, jak sviští agrárnický ka
rabáč nad hlavami soc. demokratů a křesťan.
sociálů. Ano — ti nemilí křesť. sociálové! Pět
politických stran kope do křesť. sociálů jako
do největších vyvrhelů, jako by tito lidé, kteří
mají v národě českém historické právo nej
větší, nejstarší, ani k národa nepatřili. A což
strana náboženeké, která přijímá na „zevange
lisováni“ Čech praská marky a útočí proti ka
tolíkům českým společně s volnomyšlenkáři,
podlehajícími komando vídeňskémn?

Pane doktore, jest věcí velice nebezpečnou,
choulostivou troasiti beogálové fráze. Přijdou
totiž nyní rozvážní lidé, kteří přemýšlejí trocha
jadrněji a samostatněji než mělká duše voloc
myšlenkářského mladočecha — a dovedou za
hanbití liberálního deklamátora na základě jeho
vlastních okřídlených slov, vypočítaných na
efekt.

Není-liČechem ten, kdo Čecha atiskoje,pak nejsou Čechyvolnomyšlenkáři, plivající
katolíkům do obličeje a tasící na ně nože;
pak nejsou Čechys00. demokraté, kteří křest.
sociály a národní sociály vyhazají z fabrik
na dlažbu; nejsoa Čechy agrárníci, kteří de
nuncojí na křesť. sociály u soudů i nejnepatr

ani možno, aby také sem zasáhl tvrdý, neúprosný
život, že by i těm lidem zde ukázal se ve vší
krutosti a neúprosnosti. Tak idylliicky to tu vy
padalo, nic nerušilo velebné, hrobové ticho, leda
veselý pokřik malého, asi osmiletého děvčátka,

Bylo radost podívati se do těch jako lesní
studánka čistých očí, krotkých a něby plných,
jako zrak mladé laně; jako len méla kadeře malá
Věruška, dcera otužilého, letitého hajného. Byla
to nejdražší památka, již mu zanechala před třemi
lety zemřelá dcera. Nejdražší památka! Ale kdo
vypočte, co slzí se mu vydralo z očí, co vzdechů
ae mu vyřinulo ze zarmoucené duše, když seznal,
že zemřelo mu na dceři to, co jí dosud bylo
ozdobou nejkrásnější, že jí uvadl — vínek zelený,
Mladičká, důvěřivá, nezkušená dcera . .

A lesy si šuměly tehdy, vyprávěly si o haj
ného dceři, tiše, truchlivě, bolestně, jako by i jim
líto bylo žlutých, uvadlých, upadalých listí z vě
nečku zeleného.

Přelétl rok. Opět po dlouhém čase uvítal
mne přátelsky lesní šumot, vůně našich hluba
kých, dumavých lesů pocelovala mi čelo, když se
usmála na mne neveliká paseka s idyllickou cha
loupkou — myslivnou. Maně jsem usedl na po
ražený strom, otevřel duši zkazkém lesních velí
kánů, zbystřil ucho při tajemném vypravování
starých svých přátel.

Vyprávěly mi ty lesní buky a jedle; malý,
nepatrný úlomek, útržek života rozvinul se mi
před duševním zrakem, O Štědrém večeru vy
decbla prý malá Věruška čistou duši. Čistou jako
křišťál, bílou jako květ kopretiny,

Tedy i sem zasáhla smrt. Náhle, neočeká
vaně, I v této tichoučké chatě potvrdila se prav
divost staré these, že poutí údolím slz jest ži
vot člověka, poutí stezkou kamenitou ku dnům
Života Nového.

A lesysi šumí dál...
Viděli jste někdy kácení lesních stromů?

Když ostrá, zubatá pila dál a dále vrývá se do
třesoucího se stromu, nebo když napiatý řetěz
nemilosrdně, zvolna ale jisté táhne vrchol stromu
k zemi ? Smutná jeto podívaná! Vrchol — blava

Inserty se počítají levně.

nější maličkosti, oa př. formálaí chybičku při
schůzi; pak nejsou Čschy pokrokaři, kteří
zapovíduli českým jeptiškám zřízení českého
gymnasia, kteří zapovídali českým missioná
řům česky kázati, českým stadentům návětěvo
mše svaté a Sokolům účast na církevních slar
nostech. Kdy jste se, pane doktore, přímo, c
tevřeně a se spravedlivým rozhorlením proti
takovým barbarským útiskám ozval? Nepozo=
rujete, jak velikou práci sjednocovací měl
byste provésti dříve v národě vlast.ím, než
ge začnete nabízeti za sjednotitele národům
elovanským všechněm? Napřed se postarejte
o trochu snesltelné soužití meri Cechy Sa
mými, než rozvinete elovanskou politiku vel
kého slohu.

Leč — vy se k tomu opravdu upřímnému
sjednocení národa neodhodláte. Sám jste zmařil
prospěšoý pro Čechy plán o otvoření mibi
sterstva a to z toho důvodu, že se měl státi
ministrem český katolík. Dále víte dobře, jak
by vám lítala na blavu sbnilá vejce despoti
ckých nadávek, jakmile byste se odvážil od
kázati své volnomyšlenkářské spojence do
mezí slašnosti a práva. Proto nabražujeto či
norodou praktickou práci slovanskou neškod
ným básněním, která Slovanstva prospěje zror
Da tak málo, jako vaše politika v parlamentě
vídeňském.

Sjezd sofijeký ovšem na škodu nebyl. Ma
nifestováno aspoň zovuějším způsobem spo
lečné ponto kmene slovanského; dokázáno, že
národové slovanští o vzájemnost rozhodně stoji,
což povzbudilo k hněvu německé, židovské a
jim přisluhující některé radé listy. Budoucnost
však ukáže, že po všech bratrských projevech
positivně mnoho vykonáno nebylo. Předseda
slov. sjezdu Bobčev „prohlásil výsledek řečí a
jednání pouze za — dosti uspokojivý.

Balbaři jsou lidé praktičtí. Stále hrnoucí
se vlny musulmanského protivenství nevedly
k různotvárnému, dlouhodobému filosofování,
ale natily k okamžitým praktickým činům.— —— a
stromu třese se smutné, v zoufalém šumotu —
pláči a větve, jako ruce, dlouhé, nemocí vychrtlé
ruce, kmitají se rychle, zoufale vzduchem, kde
by se zachytily, zacbránily, A příšerný praskot
zpřerážených větví dokonává, korunuje závěrem
celé dílo.

Jako v duši zákmit štěstí! Odněkud, z da
leka přilétne seménko štěstí, vyžene kořínky i ú
tlou, něžnou lodyhu, zazelená se zelení příštího
očekávání a zachvěje se bílým květem tajemného
tepla v duši. A přijdou dřevorubci a i v duši po
kratičkém čase zachvěje se ostrý zvuk pily, srá=
žející, dusící a ničící.

Zvlášť dojemný, tklivý jest pobyt v lesích
na sklonku léta, kdy uplynuly už parné dni léta
a z ranních mlh vynořuje se slunce, ne už tak
hřejivé, přece však milé a příjemné, Jest to v do
bách babího léta. Jako stříbrné nitky chvějí ze
v řasnatých korunách stromů, v rozoraných brá
zdách a žloutnoucím údolí, poletují prozářeným
vzduchem a zachycují se i na hlavě člověka. Za
chytnou se na ní, opředou ji kol do kola, jako
sny o štěstí, vábné, hřejivé, nikdy nesplněné sny.
Co snů se zrodí v lidské hlavě, kolik představ a
illusí kmitne se duší človéka, jako plamének za
svítí, zazáří v přítmí, na rozcestí dušea zase jako
babí léto odlétnou jinam, vítr je roznese, rozpráší,
aby jinému zas zavěsily se kol hlavy a opředly
mu duši.

I do lesů zalétnou stříbrné nitky babího
léta. Do zesmutnělých, tichým steskem naplněných
lesů. To už pusté, prázdné bývají Jesy; málo kdy
vkročí do nich už noha lidská, leda že občas rány
teker a řezavý zvuk pily ostře pronikne prázdným,
tisnivým tichem, V ten čas jsou lesy nejkrásnější,
pobyt v nich nejtklivější, poněvadž se zdá, jako by
i ony cítily něco jako člověk, jakoby iz jejich
duše ulétli pestří, barevní motýli klamných snů,
vábivých illusí a zanechali tem tesklivé prázdno,
hromádku studeného popele — —

A dumot lesů neustane ani tehdy; věčně
krásný a velebný, smírnýi tesklivý. Zpívají s duší
radostí překypující a tiše Ikají, kdy z očí vyřinou
se slzy, veliké, horké slzy — —| JUSt. J. P.



Proto posuzují střízlivě — zvláště když pozo
rují, kteří lidé se jim představovali jako re
prosentanti našeho národa. Tj pánové rozhodně
v Bolhareka nemobli dobře tiamočitl přání a
tažby jádra našeho lidu, které jest přece zbožné,
katolické. Výsledný boj za mobutnění a vzá
jemnost Slovanstva nutno položiti na základna
zcela jinou, než na jaké se pohybuje dr. Kramář.
Základna, na níš se přikrývají nedostatky, epi
demické nemoci a zoufalé sraky slovanských
armád neprodyšnou plachtou, nemůže vósti
k zdařilémo cíli.

Co jest slovanské vzájemnosti nejpilnější
potřebou, ma to ukásal jiš Velehrad starý a to
dokumeniuje jasně, 6 Velehrad nový, tře
baže liberální zástapcové našeho národa hledí
násilně od ©Velebradského ovětla odvraceti
zrak. Na Velebradě v óuse novém vykonalo 80
mooho nehlačné, ale praktické práce. Unioni
sté, usilující o sjednocenost náboženskoa u
Slovanů a tím i o národnostní vzájemnost je
Jich, mohou se již vykázati pěknými úspěchy.

V těobto dnech došlozase k slovanskému
ejezdu na Velebradě. Postoupilo ae ve zdravé
snaze opět dále. V pondělí dne |. t. m. vešel
ve skutek počin veliké důležitosti, totiž Aka
demie velehradská, ústřední xolturní ohnisko
křesťanů slovanských. Vykonáne tam valná
hromada národuího učitelstva katolického,
v níž kladli opat Zavoral důraz na avornou
práci českého učitele a knězem. Usneseno po
řádati r. 1911 vědecký kure.

Na schůzi Akademie 2. t.m. podány prak
tické návrhy na užší styk bohoslovců a lai
ckými akademiky.

Na schůzi Apoštolátu sv. Cyrilla a Me
thoděje (31. července) promlovil právník Vi
čánek o významu apoštolů slovanských pro
paši národnost. Naši předkové nechtěli přijati
z rukou německýchovangeliuma jho německé
zároveň. Bratří Solunští svojí apoštolskou čin
ností vzali Němcům záminku k bojům nábo
ženským proti říši Velkomoravské. 9. Cyrill
a Method vynalezli nám písmo, zachovali nám
jazyk staroslovanuký, stali se prvními spíso
vateli slovanskými, jak praví Čelakovský a Ša
fařík a založili tak říši mohutnější, než byla
Svatoplukova, říši osvěty slovanské. Jednotou
víry pozvedla se Moravu k novémo životu ve
prospěch všeho néroda, jednotou víry i pro
Slovanstvo nastanou lepší časy, o nichž blásá
Lev XIII.: „Bude-li jednota víry obnovena,
bude lze přemnoho doufati od naší enahy a
statečnosti, neboť Božskou úradou zdá se ná
rod slovanský k velikému úkoin povolán.“

(Dokoně.)

Dopis z Prahy.
Vehledprašských ulio. Všechna velká evrop

ská města, která počítají na velikou návštěvu
cizinců v době letní, snaží se, aby vzhled jich
ulic za tím účelem byl úplně spořádaný, aby
cizinci mohli odnésti si dojem co nejlepší.
Pouze v Praze, hlavním městě král. Českého,
která co do krásy počítá se mezi nejmaleb
nější města na pevnině, činí se výminka: zlo
duch jakoby hrál si ee vzbledem ulic praž
ských, jichž velký počet pravidelně v době
letních prázdnin, kdy očekáván bývá do Prahy
nejsětší počet návštěvníků, jest rozkopán, po
kryt ramem, spoustami země, hromadami ci
hel a potřeb stavebních. V Praze totiž — ne
jako v jiných městech, kde opravy chodolků,
předlažby a pod. provádějí se v'době jarní,
kdy není v ulicích rozvětvený ruch cizinecký
— v Praze provádějí se tedy podobné práce
Šmahem v době největší návštěvy turistů.
Všechny stesky na tento slořád doposud pre
nášené byly marnosti, nepomohlv ani veřejné
stesky v časopisech.

A přece nebylo by nic snazšího, jak
by se dalo odpomoci těmto nepřístojnostem,
tomuto vice nežli maloměstskémo zlosvykn,
kdyby u orgánů pražské obce, kteří rozkodají,
bylo trocha jen dobré vůle. Není větší a lepší
reklamy pro to které město, nežli jakou do
brovoloi a nadšeně dělají ti, kdvž byli spc=
kojení — nechceme říci nadšeni — jeho vzhle
dem, úpravou a rázem.

. a“
+

Pokárání hodno! Dozorstvo nád stavbou
obecního domu u Prašné brány v Praze učinilo
v nedávných dnech usnesení, nad nímž kde
komu zůstal rozam přímo státi. Usneslo se
totiž přijati a doporačiti pražské radě měst
ské 1 sboru starších obecních nabídky zabru
ničních firem na dodání příborů kovových pro
representační dům. Což jetedy všechno platno
psáti a doporučovati, aby dbáno bylo domácí
výroby, aby 8e povznesl domácí průmysl!
Drobnosti nanejvýše obstarají 8e doma za ne
velký penis, veliké pak obnosy do Bet tislo
korun jdoucí pošlou se za bránice za zboží,
které možno n domácích firem obdržeti. Hc
spodářství tomuto věř kdo můžeš, my ho prustě
uechápeme. Veliký odpor, který mělo usnesení

ono v zápětí ve veřejnosti prašské, podnítil
pak i pražskou radu městskou, če zmíněné
neslýchané usnesení zamítis — dobře pocho

plvěl že by v případě echválení byla dala beslou příštím volbám — pro mnohé členy sborn
etarších obecních velice osudné.

Dostavie! Ukončete s dostavte rychle re
presentační dům obce Pražské — dostavto
jej o0 uejrychleji, bez vzájemných si výtek,
stesků i vyhrůžek, a ukončete takto trapné
divadlo veškerá veřejnosti, která jest ayta
všeho, co trapoého sebou přinesla stavba re
presentačního domu obecního v Praze.

Opětně znepokojivé správy kolují Prahou
o tom, še stavba obecního domu a Prašné brá
ny vyžádá si ještě mnoho milionů. Zprávy ty
nejsou pravdivy, aspoň pokud jde o miliony,
leč jsou opodstatněny, pokud jde o náklady
na vnitřoí výzdoba domu representačního. A
ta nutno vyzvati stavební doszorstvo, stejoč
jako budovntele stavby, aby konečně 80 pře
stalo s předkládáním částky po částce abýva
jícíhho doposud rozpočto, a aby zjevena byla
pravda, kolik ještě nezbytně bude třeba peněz
na dokončení stavby a na její vnitřní výsdobu.
Pražeká veřejnost, pražští poplatníci snesou
pravdu, a vědomí, že enésti ji musí, stráví
nepříjemné sousto, a bode konečně pokoj, kdyš
bude všeobecně znám obnos, jehož k dostavění
budovy potřebí. Stálého příštipkování jest v této
záložitosti dnes kde kdo v Praze syt. Tím více
pak vyžadoje stavba dokončení, še blíší se rok
1912, kdy bade v Prase veliká všeslovanská
výstava uspořádána. Proto a plnou pravdou
ven! — :

Obrana.
Koho chrání sociální demokraté.

Jak známo, byl v Paříži popraven pověstný
apač, zločineo Liaboeuf, který zavraždil jed
noho policajta a několik jich poranil. Celý ži
vot tohoto vraha je pokálen atrašnými zlo
činy. Francouzská oociální demokracie však
po několik týdnů vším možným způsobem u
jímala se tohoto lotra. Známý socialista Hervé
dokonce v několiku článcích achvaloval krvavé
činy vrahovy a nazval jej hrdinou. Jej násle
dovali přívrženci socialistů. V Paříži ina ven
kově konány sohůze, v nichž žádali socialisté
pro vraha milost. Také posílali presidentovi
petice, ba ani vyhrůžky nescházely. Socialisti
cké listy Štvaly dále a konečné ee enižily
k poznámce, „že proti policistovi je vše:hno
dovoleno.“ — Ale úřady nepovolily. Poprava
byla nařízena. A nebýti ostražitosti policejního
prefekta Lepina, který soc. demokraty již moc
dobře sná — byli by tto vraha epravedlnoati
snad vyrvali. Několik tisic jich přitáhlo před
soudní badovu, kde poprava měla býti vyko
nána a zde počali na policii a vojsko střílet,
házet kamením atd. Rozzuřil ee strašný boj,
při němž bylo více «sob těžce zraněno a jed
oomu policistovi projela kulka krkem. Ko
nečně byli socialisté přece odražení a poprava
mohla býti vykonána. Takových lidí se tedy
sociální demokracie ujímá.

Francouzská vláda jest ovšem teď velice
v úzkých. Používala apačů a 800. demokratů
k randálům proti katolíkůmu proto nynímusí
býti k svým bývalým spojencům velice ghoví
vavá. Jinak by začaly bouře ještě horší, po
něvadě vláda po konfiskaci jmění církevního
nesplnila toho, co 80c. demokratům plnými
ústy slibovala. Proto trpěla paličské, revolve
rové řeči, jen aby ai zjednala aspoň na chvíli
pokoj.

Kmetr Pozbyl tváři se jakeAri
stides. „Čas“ několikrát (na př. dne14 čer
vna a 2. července) vybízí a ozcamuje: „Přá
telé, davejte přednost inserentům Časn před
těmi, kdo v Case neinserojí. Upozorňojte na
ně i všecky svó známé. Jsme přesvědčení (ach
to výtečné zbožíznalství |), že dobře pochodíte
a dobře poradíte, poněvadě si naše admini
atrace i mezi inserenty vybírá l“

Kdo tomu nevěří, ač tam běží! „Čas“ a
— vybíravý mezi ingerenty1 Ta vybíravost
jevila se v oznamování židovsko-oírkevních
slavností 8 schůzí? Nebo v inserování něme
oko-rebloské „Talmud — Thora — Schule“ ?

Masarykovský denník brojil ve své „Be
sedě“ dlonhými články proti „Jedu z Jadey“,
který prý vzal lidstvu smavé jitro antiky. Byl
tam brán v ochranu perversní zločinec Nero,
který z demokratických křesťanů dělal živé
pochodně s rafinovanou bestialitou. Teď už
však dlouho se objevuje v „Čase“ insert, chvá
lící Sienkiewiosův román „Oao Vadie“ v němž
ee důkladně svítí na Neronovo kriminální pa
doušství. A tak i v insertní části „Času“ (oa
př. i dne 2 t. m.) čteme, še v románě se líčí
„hrozné prouásledování neronovaká, Nikdo před
Sienkiewiczem novylíčil úchvatněji rozkošní
ctví Říma, když byl blízek úpadku, nikdo sna
menitéji než Sienkiewicz neprocitil a nevyo

brasil onen veliký zápas mezí zacházejícím

avětem nejrafinovanějších re njeb žitkůva mezi touhou po následování JežíšeNazaret
ského.“ — Vědyt tahle slova „vybíravé“ ad
ministrace jsou přece rouháním proti synu
Helíovu, MaoharoviNeomyinéma! Či nikolie?
Za pár zlatek takhle hřešiti proti stěžejní zá
sadě vídeňeko-olympského posty |

Vybíravost administrace Catonova „Čhsa“
závisí nanejvýš ne tom, co kdo sa insert na
bídoe. Na př. semita dr. Stránský nveřejňoval
ochotně ve svých „Lidových Novinách“ tučně

lecený iosert německého Ššida bruěnského
6a ; v inaertě se odporačoval sklad obuvi

„českého průmyslo.“ Tím čeští obuvníci br
něnští trpěli škoda a žádali dra Stránského,
aby uveřejnil ve svém listě jejich prohlášení,
Jak ae to mé s tím čočstvím žida Haass. Leč
dr. Stránský odpověděl, že prohlášení neovo
řejní, jestliže mu 300 obovníků braěnských
nesaplstí celostranný, celeroční ingert svůj
místo Haasova, na což by každý z nich za
platil „tak asi po pětoe.“ Tedy německý žid
jest dru Stránskému milejší neš 300 českých
obavníků voličů. Admioistrace téhož listu také
škemrala německými přípisy u německých f
rem o insorty, Administrace ta se vetře všudu.

A v kom nalezl semita Stránský borli
vého xastance? Právě „Čas“ ho hájil i proti
„Osvětě Lidu.“ A tu jsme si vzpomněli na za
jímavon zpráva „Našince.“ Dle ní, jakmilo za
čal tahý spor meri obovníky a obchodníkem
Stránským, „Čas“ zaslal žida Haasovi insertoí
nabídku, ba docela uš předložil text insertu
(otiskoutou hotovou sazba) v slastném očeká
vání, že bohatý žid neodmítne tak ochotnou
raka pomocnou, A žid prý nabídku odmítl.
A nikde jsme ae po té charakteristické správě
nedočetli v „Čase,“ že ta zpráva na pravdě
nespočívá. Musíme tadlž i v tomto případě
souditi na prapodivnou vybíravost „Času.“

Konečně cizí a židovské ingerty přijímají
i daleko solidnější a poctivější časopisy, než
jským jest masarykovský denník, Ale ty listy
se aspoň tax pošetile nechlablí svým aristi
dovským jemnocitem a nejpronikavějším sbo
žíznalstvím. A protož, realistický Aristide, jen
příště trocbu upřímadji|

Politickýpřehled.
Plány Němců. Veškerý německý tisk u

„važojeo stanovisku konaervativních velkostat
kářů k národně politickým předlohám vlád
ním. S povděkem zaznamenává, že velkostat
káři v podstatě souhlasí s territoriálním roz
dělením Čech, ačkoli budou žádat ve vládní
předloze mnohé změny. Na podzim chystá se
tedy na českém sněmu koalice ném.-velkostat
kářeká, která provede to, čemu mladočeská,
agrární a radikální politika kladla největší
odpor. Němci za tato pomoc postaví se sase
po bok velkostatkářům v jejich odpora proti
všeobecnému rovnému hlasovacímu právu do
zemského sněmu. — Němci hledí svou Dy
nější posici ve státě upevnit také zs pomoci
z říše. „Nene Fr. Presse" oznamuje: V n-j
blíže příští době stanou se různé projevy přá
telstvi mesi Německém a Rokousko-Uherskem.
Tak zejména císař Vilém projeví svou úctu k
císaři rakouskému u příležitosti 40. narosenin

— Nedávno „Centram“ a nyní „Vaterland“
rozepsaly se o rozpoštění říšské rady a vý
slovují se pro to v naději, še positivní živly
vyšly by z nových voleb posíleny.

Vládní Iwosby o rospuštění poslanecké smě
movny a hlasy o přiklonění se velkostatkářů
v Čechách k Němcům považují se u českých
radikálů za strašáky, klerými Čechové mají
býti naklonění k povolností. Jak by prý vy
padaly nové poměry v říšské radě? Nejvlád
nější strana, křesťaneko-sociální, po úmrtí
Laegra je prý oslabena. Nacionálně pak získaly
by živly radikální. V Čechách utrpěla by další
porášku nešťastná positivní politika a pak 80
ciáloí demokracie, Na Moravě v celé řadě o
kresů, pokud by nepřebrali je z rakou sociál
ních demokratů lidovci v allisnci s pokroko
vými živly — svítězili by klerikálové. Za ta
kových poměrů je prý těžko věřiti, že hrosba
rozpoštění říšské rady je myšlena vážně a 0
přímně.

Zápas o Pošlornou. Přes přijatý pro Dol.
Rakousy zákon o vládě jazyka německého ve
školách a úřadech samosprávných stala se pro
českou osadu dolnorakouskou Poštornou vý
jimka. Český jasyk tu trůní v obec. zastupi
telatva i ve Škole; to však dle plánů Němců
má přestati. V obacním zastupitelstva tamním
nastal praktikami Němcůroskol. Dvanáct členů
obec, sastupitelstva náhle odstoupilo, ač nemělo,
šádné vážné příčiny,neboť samým zeměpanským
komisařem zjištěno, že obecní apráva jest v nej
lepším pořádku, ano že by mobla býti mno
hým obcím doloorakonským sa příklad. Ze
mřel i jeden člen, čímž počet členů kleel pod



-polovicia tím správa obcestale 40-dlezákona
-nedostatečnou k vedení obec. záležitostí a proto
hned rospoštěna. Ve Vídni měli s rozpuštěním
-ne spěch. Místodržitel. koncipista dr. Dreyer
převzal správa obce a jeho úkolem jest pro
vésti nové volby, což se má státi do tří mě
„slců.Poštorné třeba nyní klida u dobody, aby
odražen byl na ni rafinovaný útok. Na echůzi
„čes. lidu dostavilo se-6 českých poslanců, kdež
„protestováno proti rozpoštění obec. zastupitel
Stva a vyzýváno vše k rozvaze a svornosti.
Vidyt v Poštorné jde o zájem všeho Slovan
-stva. Zemský výbor sabývá se plánem, aby
se volby provedly dle systému Němcům příz
»nivého.

(Uherskásněmovna pracovala minolý týden
parou. Vedle branného sókona a rozpočtu
schválena byla i obohodní emloava s Ramuo
-skem, předloha o ečítání lidu a předloha o
půjče 580 mil. korun, sákonná v8nova 0 pro
„dloušení právomoci konsulátních eoudů. V 80
botu bude uherský sněm odročen.

(Chorvatskákrise trvá dále. Bán vyjednává
» jednotlivými poslanci koalice erbsko-chor
vateké a snaží se koalici rosbit, což se mu
daří. Mlaví se jiš o rospuštění sněmu a vy
psání nových voleb jakoo věci zcela jisté. Bán
Tomašič pokoušel 6e o sestavení ecela nové
většiny a chce sískati její hlavní oporu až před
volbami.

Apanělsko « Vatikán. Vývoj věcí va Špa
oělsků spěje k novým velkým otřesům. Spa
mělský velevyslaneo při Vatikánu Ojeda odvo
lán, král Alfons jest celý v zajetí ministerského
předsedy Canaleje. | Odjezdem španělského
velevyslance při Vatikáně doatoapilo vrcholu
napětí mezi Španělskou vládou, jejími liberály
a Vatikánem. Ve Španělska oba tábory, kato
lioký i liberální chystají se k pradkému zá
pasu. Vláda liberální. hájí se autoriton krále
Alfonsa, který dal aoablas k návrhům předsedy
ministerstvu Caualeje, liberáli pak zase mármí
lid tím, že praví, že král tak zbožný nedal by
souhlasu k zákonům proticírkovním. Naproti
tomu zase katolíci chystají se na velkou ma
pifestaci 7. srpna hlavně v okolí San Sebasti
ana, kde král je na letním bytě, ukázat králi,
že španělský lid nestojí za španělekou nynější
vládou. Toto manifestaci katolickou nazývají
liberálové výzvou k revoluci a demonstrací
proti demokratickému králi. Z Vatikánu vy
týká se vládě Španělské, že o své újmě začala
konkordát měniti, dřív než se dobodla s Va
tikánem, který byl ka vyjednávání ochoten.

Dolní sněmovnaanglická schválila text pro
hlášení krále při nastoupení na trůo a sice
tak, jak je navrhl ministerský předseda Aa
guitb. Pro hlasovalo 244 a proti pouze 64 po
ulanců. Nový text neobsahuje uš známé na
rášky na katolické náboženství. Sněmovna od
ročena pak do 15. listopadu.

Spojené státy severoamerické připravují 80
ve věr tichosti k anoexi černošského území
Liberie. Je to republika v západní Africe o
plošné výměře asi 95.000 čtver. kilometrů asi
s 1,600.000 obyvatelů většinou černochů shlav
ním městem Monrovií, čítajícím 5000 obyvat.
Tím Amerika vstoupí na území starého světu.

Zprávy organ. a spolkové.
Myňšpereeke. Křest. sociální organisace

v Kunčicích a Orlicí pořádaly dae 24./7. společný
výlet, který vzdor nestálému počasí se velmi pěkně
vydařil. Z čistého zisku věnováno: diecásnímu
ústava pro hluchonémé 5K, k čemuž dodal Roman
Moravec od svých soudrabů 5 K, na opravu kaple
ev. Jana v Kyšperka věnováno 10 K, útulné sle
pých dívek na Kampě 10 K, katol. učitelskému
ústava v Praze 14 K. — V neděli dne 31. čer
vence pořádaly tyto čilé organisace výstavku ka
tolického tiska spolu s přednáškou vys. důst. pána
ThDra Reyla „o tisku“. Ačkoli v Kyšperku byl
sokoleký výlet spojený se cvičením, byla na vý
stavce a na přednášce velice pěkná účast; dá 80
tudíž očekávati, že ku všeobecnému pochopení vý
snama tisku dobrého zahájeaa bude též účinná
práce k jeho rozmnožení u nás. Vysocedůstojnému
pánu Dru Reylovi za nevšední ochotu a obětavost,
s jakouž se uvolil přednášku konati, erdečné:
Zaplat Báb! Čilým organisscím v Kančicích a
Orlici: Zda Bůh!

Veliký sjezd katol. rolmletva če
ského spojený s valnou hromadou „Sdružení
českých katolických zemědělců“, „Hospodář. Sdru
šení českých křesťan. zemědělců“ a „Sdružení
venk. mládéže v Čechách“ koná 8e ve dnech 13.,
14. a 15. srpna na Sv. Hoře u Příbramě. Program:
V sobotu 13. srpna o 7. hod. večer v sále „na
Sebastopoln“ u Sv. Hory valná hromada „Sdružení
českých katolických zeměděloů pro král. České“
a programem: 1. Zahájení téže, uvítání přítomných,
přátelské pozdravy a projevy hostí. 2. Zpráva jed
natelská, pokladní a revisorů účtů. 3. Volba vý
boru, náhradníků a rovisorů účtů. 4. Volné ná
vrby. — V neděli 14. srpna. O 8. hod. ráno mše

vatů na Sr. Hoře. O půl 11. hod, dop. v sále na
„Sebastopolu“ u Sv. Hory valná hromada „Hospo
dářského Sdružení Českých křesťanských země
dělců pro král. České“ s programem: 1. Zahájení
schůze. 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok
1909—1910. 8. Zpráva revisorů účtů. 4. Doplňo
vací volba výboru a předatavenatva. 5. Volné ná
vrhy. Odbočky a skupiny upozorňujeme ma $ 18.
odst. 4., 5. 7. a 8. stanov. Volné návrhy třeba za
slati do 1. srpna sekretariátu v Praze II., Spálená
ul. 9. — O 3. hod. odpol. v sále „os Sobastopolu“
valná hromada „Sdružení venkov. mládeže v Če
chách“ s programem: I. Zahájení valné hromady,
pozdravy hostí a přátel. 2. Zpráva jednatelská,
pokladní a revisorů účtů. 3. O dalších úkolech
„Sdružení“ referent Jos. Novák, red. „Naší Mlá
deže“. 4. Volné návrby. — Večer o 7. hodině
„u Hendřychů“ v Příbrami přátelský večer. —
V pondělí na Nanebovsetí P. M 16 srpas o B.
hoď ráno shromáždění účastníků u bostince „u
Hendrychů“ v Příbrami, odkud vyjde průvod na
8v. Hora, kdež bude o 9. hod. dop. slavnostní
kázání. — O 1. hod. odpol. tábor lida a sjezd
katol, rolnictva českého v zahradě „na Sebasto

poě pod Sv. Horou, jehož průběh bude: 1. K zaújení tábora a sjezdu promluví Frant. Šafránek,
rolník a předseda s Dol. Města. 2. „O úkolech a
organisaci venkovské mládeže“ promloví Aut. Ka
ourek, rol. syn ze Strunkovic. 8. „O našich ho
spodářských úkolech“ referent Jan Jiří Krejčí,
roloík z Hrazan. 4. „O politických a kultaraích
poměrech dnešních“ promluví Václav Myslivec,
říšský poslanec a redaktor z Prahy. Všecky or
ganisace přičiňte se, aby Účast na táto manife
stační slavnosti křesťansko-nociálníhorolnictva če
ského byla co největší.

Velkolepý II slet Orlá konáss dno
14. srpna v Kroměříži pod protektorátem městské
rady tamější. — Za tě příležitosti den předtím
(13. orpna) pořádá se tam sjezd katolických šur
nalistů českých. — Sjezd Orlů nabude zvláštního
lesku tím, že bude vypraveno více allegorických
vozů. Súčastní se ho tóž katolické studentetvo a
epolek katolických učitelů. — Kéž zavítá oa ten
den do Moravy i hojně našinch z Čech! Veškeré
dotazy a pokyny adressujte na sekretariát II. zem.
sletu „Orla“ v Kroměříži|

Zprávy místní a z kraje.
Slavnost porcinmkule v bisk. semi

máři. Před lety založená tato pobožnost těšila
se hojné účasti věřícího lidu. Případné promlavy
měl osvědčený a v Hradeckých kruzích chvalní
známý kazatel, vdp. P. J. Zima. člen Emauzského
kláštera. Slavnost Fídil řiditel III. řádu av. Fran
tiška vdp. prof. Dr. Jindra. Seminářská porciun=
kule zastoupila pro naše město pobožnost, která
byla sv. Otcem letošní rok pro celý křesťanský
avět povolena.

Slavnostní sjezdové dny „České les
mleké jedmoty.“ Tentokráte tedy konal se vel
kolepý sjezd lesníků v našem městě, jež má v ma
jetku obrovskou lesní r slohu, totiž 2074-2062
hektarů. Hradec jest po Písku v našem králov
ství obcí na lesy nejbobatěl, hospodářství lesní
jest velice pečlivé a účelně řízeno. Proto zajisté
sasloužilo si měst> naše zvýšené pozornosti „Če
ské lesnické jednoty.“ Po čtyři doy Hradec byl
oděn v háv slavnostní, voliký počet praporů v bar
vách národních, slovanských a rakouských vlál ve
všech částech města. Vzdáván nadšený hold vy
spělým reoresentantům lesního hospodáfatví. Vždyť
důležitost řádně pěstěných lesů poznává každý
uvědomělý občan. Losy jsou výnosným majetkem,
udržují vláhu, zabraňují odplavení půdy, regalají
temperaturu, mírní zkáz?nosné účinky elektrických
mraků, jsou nádhernou okrasou našich krajin,
svěží lesní vzduch jest důležitým faktorem v by
gieně, atd. — Sjezdu ee sáčastnili zvláště : ministr
orby ryt. Popp, president zemědělské rady pro
království České dr. Bedřich kníže Schwarzenberg,
předseda české odboru zemědělské rady A. Pro
kůpek, předseda „Jednoty českých lesníků“ iož.
Holub, lesní inspektor A. Bohutinský, inapektor
škol hospodářských Sitenský, hrabě Hrabý z Jelení,
hrabě Nostite-Rienek, Bedřich hr. Deym, Oaido
baron Battaglia, delegáti zalesňovacího spolku pro
Prabu lesní iaspektor Franz, zástupce německé
lesnické organisace Petzel, poslanci Srdínko a Ví
nař, 2a pokusnou stanici v Marienbrunnu lesmistr
Scbiffel, za svaz českých lovců rada Novotný, atd.
Městská rada zdejší ij jiní předáci hradečtí pro
jevili při sjezdu nejživější účast, prokazajíce všech
něm velice četným účastníkům všemožnou pod
poru. — Jeho Erxc.nejdp. biskup Josef paki pyl
dokázal, jak bedlivě eleduje kulturní a hospodář
ský rach, jevící se v městě našem. Účastnil 60
borlivě akcí sjezdových. Poskytl též pohostinství
předním representantům sjezdu, čímě vypomobl
pořadateletvu v jebo muohých starostech. Pronesl
zdravice, jež přijímány a nadšeným opplaasem.
— V neděli večer pořádán na uvítanou slavaostní
večer ve dvoraně Adslbertina, při němž hrála
mistraé kapela 18. pěš. pluku pod osvědčenou
taktovkou kapelníka a komponisty p. Mádla. Sio
vanské skladby brány Be zvláštním procítěním a

odměňovány velikou pochvalou. Sál byl úplně na
plněn, ač ještě všichni účastníci do Hradce ne
přijeli. Přitomné notability přivítal vřele starosta
města, poslanec a předseda „Sředolabského komi

téta“ dr. Ulrich a ocenil praktický význam sjezdových dnů. Kn. Schwarzenberg vyslovil upřímný
dík sa přáteletví města k Jednotě, poukázal na
výzoam lesů v našem království a přál maoho
zdaru kultorním a baspodářským snahám naší po
hostinné obce. — Druhý den 1. srpna uspořádána
vyjíšďaa do královóhradeckých lesů. Tam bylo
vysloveno vřelé uznání lesmistru p. Strachotovi
za vzorné vedení lesní správy. Lesy bábem mi
nulého desetiletí zvětšily de o plochu 40-9355 ha.
Daří se zde zvlášť dobře borovice a smrk. Od
vážení dříví děje se hladce bez velkého vydání;
čisté příjmy za dřeviny činí ročaě 66000 K. Po
problídce lesů účastníci Bli shlédnout zařízení
světové továrny Potrofovy na piana Večer uspo
řádán atkvělý koacert v Grand-hotelu; před tímto
hotelem zřízen improvisovaný malý sad; vetknaty
tem mezi dlaždice inalé leaní stromečky, —
Dae 2. erpua kopáva ve dvoraně Adalbertina
valná hromada. Zde předseda Českého odbora
rady zemědělské Prokůpak oznámil, že se již
staly přípravy ku zřízení českého odborného ú
stavu lesoického. Řsditel Liebusch podal odbarné
dobrozdácí o zkušenostech, jichž se uabyl> při
pondělní vycházce; lesmietr Strachota podal refe
rát o lesnických a loveckých záležitoslech z roku
1909, c. k. lesmistr Hacker pak vysvětlil, jak se
daří cízím dřevinám, jež se nyní zasazují do půdy
české. — Odpoledne nato prohlíželi hosté postup
regulačních prací na Libí a Orlici. Následovala
prohlídka velikých, moderně řízených lesních školek
leemístra Hackra. R;t. Popp navětívil hospodyň
skou školu ve Stěžerách. Ve středu konáda znovu
valná schůze v Adalbertinu a odpoledne následo=
vala prohlídka bojiště.

Osobní. C. k. poštovní assistent pan Josef
Šáterz KrálovéDvorapřeloženbylk o. k. poštov
nímu úřadu II. v Hradci Králové; vrchní poštovní
oficiál p. Frant. Liebich jmenován byl kontrolorem
pro Josefov.

Procesí de Vambeřle. V neděli dne
14 srpna půjde procesí z Hradce Králové do
Vambeřic. Účastníci sejdou se před 6. hodinou
ranní na bradeckém nádraží. Do Starkoče pojede
ge vlakom, odtud pak pěšky do Vambeřic. Dne
16. erpna přijde 8e zpět. Procesí jde za každého
počasí.

Ve jmónu „svobody“ slova XX. sto
letí. Jak známo, jsou povinny vdovy peusistky a
j. opatřovati své kvitance podpisy na farním úřadě.
Při docházení na zdejší děkanský úřad jest jim
tato cesta velmi stížena. Vedle děkanství odváší
několik dělníků cihly na stavba v pivovaře. Běda
té paní neb dívce, která jde na děkanský úřad
pro podpis kvitance nob pro některou listiou! Ně
kteří z dělníků mladších, patraš přátel pepickáho
volapůko, napadají tak bnusným způsobem každou
ženu, že slova ta naprosto opskovati nelza. Ne
dávao stěžovala si jistá paní, s pláčsm vypravu
jle o surových urážkách, kterými byla častována.
Toéž opakuje se každému knězi, který okolo jíti
musí a to před zástupy dětí, hrajících si v ciblách.
Žádáme každého, aby urážky sobě učiněné oznámil
na příslušných mistech, aby apustlík onen za svoa
„námaha“ dostal přiměřený „přídavek“. R.

Wotěrnost pokrokářů. KdyždoHradce
Králové zavítají hosté, zastávají zdejší pokrokáři
úkol nezvedených dětí, ktere chlubí se svým ulič
vistvím. Máme ještě v čeratvé paměti klukovina
pokrokového tábora, pří loňském sjezdu katolic
kém projevovanou. Letoa o sjezdu lesnickém se
zdálo, že se budov pokrokáři slušně chovati, alo
nemohli přece úplné zapříti svou povahu. Lspili
aspoň na návěstní tabule plakáty, v nichž odpo
ručovali bostám „Macharovu čítanku“ a jiný tis
kový brak. Nejlepší při tom je to, že obecní le
pič Fiak musil pokrokovému panstva práci tuto
prováděti v noci po 11. hodině. Pak ješté pokro
káři nestydí se chlabiti, že jsou zastaaci pracu
jících lidí a že pečují o zvelebení města. Veliká
a chlubná ústa pokroková!

Pokrokářští učitelé ve vojenské
usitermě. Učitelé vojíni konají letos Cvičeníve
zbrani ve vojenském Josefově, kde nebudou bu
diti svým vadným 8 oospolečenským chováním
v kruzích občanských takové pohoršení, jako ve
městě zdejším. Je to smatný zjev, <e pokrokoví
vychovatelé mládeže musí býti ze středu vzděla
ných lidí vykazování do opuštěných hradeb.

Záložní úvěrní ústav v Hradel
Králové. Stav vkladů 31. července 1910celkem
K 34,658.380, více o K 130754" — oproti měsíci
předešlému.

Spořitelna Kralohradecká. V mósici
červenci 1910 bylo vloženo K 344.196-68, vybráno
K 361.186 98. Stav vkladů koncem července korun
14,161.94781. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 218.537.42, splaceno 57.986729. Na bypotékách
koncem července K 11,152.47241. Zásoba cenoých
papírů K 2,958:600.—. Uložené přebytky korun
972.218'50.

Poštovní spojení mesi Opatoricemi
a Hradeem Králové bude od 10.srpok1910
vydatně doplněno použitím vlaku Č. 525, jenž



pravě dopisů, na čež se obyvatelstvo obrodu pošty
Opatovické upozorňuje, jelikož poskytuje se mu
možnost, te dopisy do Král. Hradce a okolí do
1 b. 46 m odp. podané badou na místech do
dacích týž den doručeny, což dosud se stávalo
po odchodu 10. bod. vlaku teprv drahý deo.

Hurmnožení poštovních schránek
v obvodu c. k. poštovního úřada II. v Hradci
Králové by'o tyto dny provedeno tím, že jedna
umístěna byla v Hradci Králové na domě č. 427.
při prodejně známek pana Peška a drahá na hó
telu Holub na Pražském Předměstí.

Úprava doručovací poštovníslušby
při c. k poštovním úřadé RX.v Hradci
Királevé provedena bude v měsíci září 1910 tím
způsobem, že při 1 obchůzce, počínající v 8 hod.
ráno, v obvodě Pružekého Předměstí doručovatí
budou listovní poštu, poukázky tři listouoši místo
dosavadních dvou. Opatřením tímto získá nejen
obyvatelstvo dílů obce Pražského Předměstí: Kali
fornie, Ferářatví, Rybáray, Boaten, erveného
Dvora, jež obdrží svoji pošta o celé tři hodiny
dřív, než dosud, nýbrž i zbývající část Pražského
Předměstí, poněvadž doručovací služba nabude
větší pružnosti.

Odpověď „Hatiboru“ = KKaklon.
V čísle 31. na str. 8. mravokárně sajel si i do
Kuklen „Ratibor“. Z mé pohřební řeči zapamatoval
si toto: „P. kaplan útočil na všechny spolupra
covníky dělofka pravé, že jebo neštěstím bylo sa
prvé, že byl čhudý, za drohé, že ztratil záby matku
a za Iřetí, že se ocitl ve „špatné sp lečnosti“,
která byla příčinou předčasné jeho smrti“. K těmto
třem bodům „Ratibor“ roní alsy, mlaví o nosná
Šelivosti, jsem prý klerikál a nikoli křesťan, od
vracím od církve jen ještě „trochu“ věřící a
„bluběl“ (I) lidit11 1000 sl. r. Č. odměny do
staneš, „Ratibore“, když mi dokážeš, že tyto tři
body jsem měl ve své pohřební řeči. Přítomno
bylo snad více lidí než máš „hlabších“ svých od
běratelů a proto si pospěš to dokázati. Zatím ti
radím, abys neutíral slz, ale bil se skroušené
v prsa a volal: „Ach, lbal jsem, zase lhal a jen
lhal, bázel jsem blátem, ale nic se na mých „blub
ších“ lidech uni v Kuklenách nechce ochytiti“ Tím
se ti poroučí — před výplaton — J. Sobota (ne
Svoboda), kuklenský kaplan.

Honba jízdního zloděje. Přednedáv
nem v Hradeckém kraji začalo již dělení, s kterým
ani soudruzi nechtěli býti spokojeni. Začalo to Ka
valíreky. Zdálo se, že z Pardubic byly přeloženy
dostihy do — Praskačky. Jednoho krásného od
poledne četa soudruhů pronásledovala jezdce, který
úprkem se hnal k věnoému města Hradci Králové.
Dorazil však jen do Kuklen, kde vlastalmi83u
druby byl dopaden, uzván za špatného „dělitele“
a odevzdán ©. k. četnické stanici. Ostataí část
cesty věsk nechtél změniti na cestu pěšky a proto
byl dovezen kočárem až — k c. k. krajskému
soudu v Hradci Králové. Jest to eoudrah V. (28
let starý), který se rozdělil. o 3 kola bez dovolení
mojitelů. Zajímavo bylo, že při zatčení se lekl s
křičel, že Už bo bere čerti! Vědyťsoudrah se
mičebo nebojí — ani Pána Boba a v nic nevěří 7!

Blesk zabil v pondělí kolem 4. bod.odp.
p. Fr Špačka, rolníka blíže Výravy na černilov=
ském katastra (na samotě). Rolník právě přicházel
£ polní práce domů. Blesk supálil také v témže
okamžiku i obytné stavení; a ačkoliv přichvátaly
4 basičaké sbory na pomoc, pro nedostatek vody
nepodařilo se oheň ubasiti, takže i hospodářaké
budovy 8 celon letošní úrodou shořely. Ubohá
manželka jest bolem zdrcena nad ztrátou milova
ného manžela, jenž pro svoji vzécnou povahu,
pracovitost a zbožnost všeobecně byl oblíben.

Oběsll se v Lojšovce u Josefova Jan
Cejnar, 70letý stařec. Poslední čas oddával se
velice alkobolu. Příčina sebovraždy není zaáma.

Za ; Aloisem Kovaříkem. V krátké
době za matkou svou povolán byl na věčnost p
professor Al. Kovařík. Byl to pohnatlivý výjev,
který se odehrával při výkropa mrtvoly pí Ková
Hkové. Těžce nemocný Byn kněz všecek se třess
a bolestně vzlykaje loučil se 8e svou roditelkou
a smutně pohlížel oknem, jak mu ji odvážejí na
ev. pole. Již v té chvíli všem bylo patrno, ba
i on sám si toho byl vědom, že za nedlouho bude
ji následovati. A přece skon jeho mocně otřásl
všemi. Vědyť kažlý, kdo znal tu dobrou duši,
miloval jej, a toho, jejž máme rádi, ztrácíme tak
těžce a želíme dlouho. A profes. Kovařík byl o
pravdu ctěn a milovén svými spolubratřími inč
Žími, svými kollegy profeasory a těšil se táž úctě
a lásce svých čáků, kteří rádi 8 ním ae atýkali
a jebo rady i po vyjití s ústeva vyhledávali. Jest
v pravdě řídkým zjevem, aby katecheta ua střední
škole takové Be těšil oblibě jako on, V povinno
stech svých kněžských i učitelských byl pa výsost
svědomitý, k chybojícím shovívavý, při tom však
otevřený a přímý, uluvem charakter vzácný a

— Byl pohřben za velikého účastenství 40 kněží
a nosčetných zástupů všech vrstev občanstvai
úřednictva jičínského dne 2. arpaa 1910. Ave,
anime pial

Třebechovice pod Orebem. 39.června
úkončen byl u nás praktický kurs krejčovský,
který trval tři neděle. Navětěvovalo ho celkem

20 příslušníků oděvního společenstva a jeden pao
učitel měšť. skoly. Návětěva byla velice pilná a
vyučování vedl odborný učitel p. Bumerle, který
byl ministerským výnosem přidělen bradeckémn
prům. museu. Je to znamenitý nejen thooretiie, ala
i praktik. Při okoučení kurau poděkoval p učíte
lovi jménem absolventů přítomný předseda spole
čenstra p. Vilém Koleš a v případné řeči ode
vzdal ma adrosan díků, podepsanou všemi účist
níky. Kurs se konal v kreslírně měšť. školy, jiš
nám laskavě propůjčila el. místní školal rada. Z4
k-mčující přednáška p. inž Urbana pro nabodilé
překážky byla odložena. Čas, kdy se tato ped
náška bude konati, osaámí 86 členstva zvláštním
oběžníkem.

Dobřemický farář Aug. Novák ve
lectěnému pánu, p dru. Janu Vrabcovi,
profesora dějepilsn při©. k. vyš.pmmavin v Hradel Králové. (Pokrač.) Nefokl
jste, p. professore, kterak v Čechách začali 6 kon
fiakacemi jmění a vypovídáním z vlasti páni pro
testantátí stavové ; Že však podobnou měrou méřil
později katolický panovník protestantským vzbou
řencům, přísně jete odsoudil. M uvil jste o vzbou
řených protestantech jako o českýchvl .stencích a
nesdělil svým posluchačům. še někteří z nich ne
uměli ani česky, že na české straně v bitvě bělo
borské bylo komandováno francouzsky a ně
mecky; i nato jste zapomněl, žo mezi pokutova
nými byli i katolíci. Zamičel jste úplně, kterak
protestantský vzdorokrál Bedřich Falcký se svými
„vlasteneckými“ rádci z« pomoc proti Fordinaa
dovi IL slíbil ročal poplatek 700.000 tolarů a že
bude s královatvím Českým a provinciemi vždycky
„tnreckému sultána ve věrnosti a oddanosti státi“
Neřekl jste, jak turecké vojsko prot:stantům na
pomoc jdoucí až oa Morava k Hodonínu dorazilo
a krutě tam řádilo — jak Bodřich vzdorokrál se
svým dvorním kazatelem Skultetym barbarsky ve
lechrám sv. Víta vydrancovali, B=rbiradorf po 87.
kříži šlapal a služky Skaltetyho av. ostatky z oltářů
v koších domů nosily a na rozkaz svéh) páva pálily.
Zamičel jste spustošení koleje Josuitské pr testant
skými odpůrci, i jak z kaple sv. Václava konírna
si udělali; nepověděl jate, jak za 2001. husitství a
protestantství pokleslo staroslavné vysoké učení
Karlovo vědecky, mravně i hmotně; naproti tma
však že ústavy Jesuitů vynikaly methodou, roz
umnou kázní a překvapujícími vychovatelskými
výsledky; nezmínil Jste Be o gormanisaci, která
vlivem protestantismu již před Bílou Horou nám
škodila. Douls o uf vl! Úplným mlčením jste po
minul, že čeští protestanté Švédy do vlasti vodili,
jich vůdci byli, za to však veškeru pomaec,kterou
čeští katolíci od cizosemských katolíků dostali,
jeko zrádu na vlasti spácbanoujste líčil PřI líčení
protireformace jste násilná skutky vojínů na účet
katol. duchovenstva, hlavně Jesuitů, kladl; nic jste
nepověděl o pastýřakém listu kard. Harracha, 0
němž Rezek (Dějiny prostonárodníh» hnutí) praví,
že jest pln uúčbýa ušlechtilého zápalu, pla mír
nosti i proseb, aby missionáří počínali si střídmě
i obezřetně. Snad Vám také není známo, že týš
Rezek o ukratnostech páchaných od vojáků na
Opočensku praví, že nedá se doložití prameny,
že byly páchany ne radu P. Fioma S. J., že byly
pouze páchány v jeho přítomoosti, a še proti teh
dejším vojákům isami vůdcové byli slabí, čím
spíše jediný kněs. Bvědomitě jste zato zapomněl
na násilí páchané protestanty na katolickém du
chovenstvu a lidu. — Není Vám nic známo 0 dě
kann Voj.Hájkovi s Litomyšle?Kterak hoprotestant
ští žoldnéři kamenovali, po něm stříleli, Nejav.
SvátostOltářní pošlapali, jakoži matkujeho starou
řetězy svázali, po městě oba vláčeli a k prozra
zení zpovědníhotajemství nutili? (Pokrač)

Z rychnovakého vikariátu. V seděli
dne 14. srpna koná se ve Vel. Oařímě u Sinice
poutní slavnost svatovavřinecká, při kteréžto pří
ležitosti oslaví v intimním kroužku dachovních
spolubratří 25. ročnici své farářské činnosti za
eloutilý vikariátní nekretář, bisk. notář a dókan
vdp Frant. Tomíček. Slavaostním kazatelem bade
býv. zdejší kaplan vldp. TbDr. Hogo D skočil,
professor theologie a vicerektor bisk. kačšského
semináře. Vdp. Frant. Tomíček narodil ge dae

solvování stadií gymnasijních v Jičíně vstoupil do
semináře v Hradci Králové, kdež dno 25. čarvence
1868 byl vysvěcen na kočze. Jako neomysta usta
noven kaplanem v Soloici, kdeš 17 let blahodárně
působil. V roce 1885 obdržel faral beneficium

až dosud v ploó ověžeati a alle úřad svůj zastává.
Ač smýšlením Čech, těší se pro svou konciliantní
dobráckou povahu vřelým aympatiím německých
farofků. Vikar. klerus, jebož miláčkem a „otsem“
vldp jubilant jest, vanáší vroucí prosbu k Tvůroi
nebes: Bože, zacbovej nám našeho drahého „otce
Františka“ dloubá ještě léta|

Čáslav. (Položení základního kamene k s0
kolovně) stavěné na besedaí zahradě konáno bude

1 paděli due 7. srpna o 11 hod. dopol. pod zá
štitou al. městské rady. Odpoledne v Havolkově

zahradě koncert 8 obezelými atrakcemi a sokolskécvičení. Do základního kamene vloženy badou
případné listiny S pergamenovými archy nesoucí

| pisy členů jednoty a těch, kteří jména ováchtějí míti pro budoucnost zvěčačna. Arcby vylo
t ženy byly v jednotlivých obohodech a podpisy do

voleno připojorati za dobrovolný příspěvak na
stavbu sokolovny. S'avnost měla býti konána jit

dříve, ale pro různé překážky odložena až na tytodny, bsz ohledu na vtipkaře, ktaří všdouce s'arb1
htovou takřza již ka krova, prohlašnií, če to
bude po.ožení základaíh) karnen3 — na střechu.
Slavnostní řeč proslorí místostarosta Č O. S JUO
Mašek ©Za napříznivého počasí bode kon:ert s
buffet v Dasfkově divadle a zahradní slavnost až
14. srpna. — (Volby do honebního výbara) vy
konány byly ku konci měsíce čerrenoe a zvoleni
pp Jeřábou J.. Minařík Fr., Procházka Fr., Sí
zavský V. a Skřivánek J. Překrapovalo, že i při
těchto volbách, o kterých dříve mílokd: věděl,
letos rozvinula se Čilá agitece, při níž silaě byla
sbánény taté plno.noconstrí u jedastlivých maji
telek rolí. O nějaké opposici však nebylo ani
Blecha. Maodát zvolených trvá od I. srpna 1910
ač do 31. července 1916 — (Oblaoská záložau)

stává ge od nějaká doby západištám stran u 06b,
jež se o její prospěch ještě d> oedívai mnoho
nepřičňovaly. Když s> před lety vzdal přadsed
nictví prof V. Marak, působilo to uemílo starostí,
kd) by ua tot> misto mYl býci postaven. Konečné
nalezen byl předseda v 030b$ místazó“h) off ciála
p. Drdka, jenž také až dosud místa to zastává.
Nyní má však na místo t7 res gaovati pad roníkou
přejmotí aprázdočaého místa drahého rovignra a
zvolen má býti předseda navý, ač jest tu k di
Sposici místopfed+3d1, který v každé karporaci p)
resigaaoi předsedově výbor vede. dokud výroční
valoá hromada si nového předsvda nezvulí. N3
víme, z jakých pohnutek a k jakéma účsla mí 80
nynější předseda s místem svým rozloučiti, ale
tolik jest jisto, že tyto agitaca a protisg tace p3=
něžnímu ústava k prospěchu psjsoa. Milí jsm:
příležitost slyšeti nákteré venkovské členy, kteří
Be o tom vyjadfovalí velmi nspřizaivá, o městazých
členech ani nemluvé | Tulk jest jisto, že v ústi
vech, jimž jest svéřen majstek tolika lidí, mají
státi v čele mužové nad každou stranickost pový
Šoní, naprosto aprával, svým poštavojím i mi
jetkem uěc> representající. A to bychom také
občanské záložné, která pro město tolik učioila,
upřímně přál. — (V zájmu pravdy). Jistá část
naší společnosti nachází nejlapší pochoutka, může-li
se baviti na účet druhého. Java Jistá ústřodí, v nichž
líhnou ae nejeo nensační zprávy, dotýkající se ci
tlivé soukromých poměrů jednotlivých rodin, ale
z uichž klepafatví zasahuje i do iustitucí veřej
ných a spolkových. Praeuje se soustavně pomlavou
a nactiatrháním. V posledním Čase roznáší se jedne
s takových sonsačaích pomluv o zdejší okresní
nemocnici a to, jakoby mrtvoly zemřelých cha
ravců byly ukládány do rakví a pochovávány —
nahé.. Šíří ne to zvláště v nižších vrstvách lidu
a vina tobo dávána Jest ctihodným vostrám oše
třovatelkám. Tendence tskových zpráv jest oči
vidia, má se tím poškoditi dobrá pověst ústava
a roznítiti zášti proti řebolnicím. [oformovali jsme
8e o této vóci a můžeme říci, žo všecky podobné
pověsti jsou bídnou, ničemnou lží, tím ničemanější,
že používá se jí proti tak obětavým, vší dety
hodným ženám, které a obstaráráním mrtvol ne
mají nadto co čiciti. Ctihodaé sestry Y nemocnici
jsou ošetřovatelkamí nemocných, nikoli myčkamía
oblekačkamí mrtvol, tu práci obstarávají slahové,
kteří proti každému takovému oařkuutí se naprosto
ohražují. Kažiou mrtvola před vložením do rakve
obleknou buď do šata, ktorý si nemocný do ústavu
přinesl aneb v nedostatku slušnějšího oděvu opatří
Ji bílým rubášem Prato mluvení o tom, že očjaká
mrtvola byla přikrytá jen hoblovačkami snobo kusem
badru jest trestahodná pomlava. I když prováděna
jest sekce mrtvoly, zachází se a pozůstatky sem
felého 00 nejšetrněji. Doufáme, že všichni lidé
dobré vůle postaví se proti šíření podobných
oepravd a badou-li so opakovati, že se přičiní,
aby byly náležité přišlápnuty.

Malešov u Katné Hory. 24. července
slavilo čivnostenské společenstvo jubileum BOletóho
svého trvání. Slavnvat počala slažbami Božími, při
nichž promlavil rodák zdejší prof. Fr. Kohout,
katecheta z Čáslavě o významu křesťanství pro
pracující lid vůbec, pro řemeslnictvo pak zvláště.
Po službách Božích konána byla valná hromada,
na níž rozvinula so debata, má-li živnostenstvo
utvořiti organisaci stavovakou či přivtěliti ae
k některé straně, jež ploš pošadavky jeho reapek
tuje a pro ně pračovati ge zaváže. Dasavadní po
htické vedouci strany naprosto zklamaly, ponží«
valy malošivnostaictva jenom k tomu, aby 80 do
šplhaly k moci a sinekurám. Pěkným poučením
posloušili jim hosté s Křesstic, jejichÉ slavnost ne
Kutnohorska vládnoucí strana agrární baykotovala.
Odpoledne rozvinula se v místoím parku lidová,
zábava s koncertem, ku které dostavili se četní
přátelé šivnostaictva s okolí, kterou věsk ku po
divu ignorovali mnobé místní veličiny, jež Jinak
při různých příležitostech Zivnostaictvo rády vy
hledávají. Uvítací feč promluvil p. učitel m. 8.
J. Nejedlý klada důraz na solidaritu maloživnost
nictva, jež ve srorné a poctivé průci můše se
opět etáti tím, čím bývalo, živlem váženým a plně
a spravedlivě ceněným. Slevnost zakončena byla
věnečkem, jehož čistý výnos věnován lidamilné
instituci epolečenstva.

o Prachovice m Hořm. Městce.. Osmi
nedělní atávkové bouče byly právě v minulých
důech skončeny. Stávka vypukla vo skalních vá



pevcových lomech zdejších a vedena byla se vší
peústapností lidu podolceného a peuvažujícího.
V jistých dnech sdálo se jiš, že dojde ku krve
prolítí, když totiž stávkaři srocení počali ohrožo
vati bezpečnost zaměstnavatelů a svobodu dělnictva
z ciziny přišedšíbo. Nejhůe počínaly si při těchto
excessech ženy, které e rozhalenými ňadry a 8 dětmi
oa rakou vrbaly se proti četnickým bajonetům.
volajice: „Probodněte si nás“, „utřílejte do nás“ a
pod. Jenom podivuhodnému sebezáporu četnictva
a mírumilovnosti zvláště p. majitele lomů Marila
© bou stávkaři děkovati, že skončilo všecko tak
nek:vavě. Sám poslenec Svěcený, který přijel
stávku orovnávati, masil soudruhy vyzývati, aby
zanechali cesty, ne které se octli, neboťtou nepo
Hidí ničeho, naopak jenom všecko uhorší. Byla t+
ovšem notná sprcha na dosavadní sgitátory, kteří
Jid štvali k násilnostem a ještě horší sprcha přišla,
když celý výsledek stávky DO dloubém jedoání
ge ukázal toliko přijetím stávkujících do práce bez
každého jinéhoi nejmenšíhoústapku. Nenídivu,
še mnobému se otevírají oči, když uvažuje n lehko
„myalnosti, s kterou do s'ávky byl lid vehnán,
když počítá při tom ušlý výdělek. nadělané dluby
a co horšího ještě hrozící snad v blízké budoucnosti
omezení neb plné zastavení práce, protože během
stávky cukrovary kámen vápencový odebírající
přešly jinam. Nebude tedy pracovati pro kobo.
Nemalé překvapení v krarich občanstva působilo
jednání učitele Matiční školy Žatecké B Bayera,
který etávkařům přivezl podpory od soudrubů Ža
teckých a pak po 14 daů tu zůstávaje pleti Sedo
jednání stávkujících. Do knihy cizinců při rubrice
„povoláni“ nepsal: „cestují do Brasilie“, proto
předatavenstvo ho vykázalo £ obce jako člověka
bez povolání a pokatoralo bo 5 K pro rašení ve
fejné driby s spůsobenou škodu Da majetku, neboť
chodil kudy chtěl, nedbaje veřejných cest. Tímto
stranictvím pro sociální demokracii avelkopan
ským igoorováním předpisů občenského šivota po
sloužil špatně korporaci, která bo zmilosrdenství
přijala a vydržoje. Každý nepředpojatý usoudí
sám, získává-li se timhle láska pro ebírky 8 pud
pory Ústřední Matice v kruzích občanstva.

Choceň. K oné „vzdělanostía slušnosti“
dýšící správě „O3věty lidu“ sdělují jen tolik, še
onen „odboj“ nebyl s fary, nýbrž bylo a jest to přání
všech katolíků, jestliže jest zde pouze 52 evang.
dětí, by dosazen byl učitel katolický, Ješto zde
není zákooný počet dítek evangelických. Boním
„vzdělancem“, jenž psal onu zprávu, polemisovat
nebudu, neboť, kdo se eníší. k drsým urážkám,
ten nestojí za to, aby se 8 ním někdo ostouzel.
Jen se táži, zdali by mu to šlo do noty, kdyby
katolici oboceňětí byli „kvákali“ po erangal. 86
picrovi? Aug. Michálek, keplan.

Neštěstí a úmrtí v Chrudimi. Hrozně
neštěstí se stalo ve středu 3. srpna okolo 10. hod.
dopol. na Riegrově náměstí v Galanterním závodě
p. Kořínka. Přišli o Život dva příručí, syn p. Ko
říaka a J. Nedvěd. Šli do sklepa Be světlem pro

Ve sklepě byl snad nashromášděn
B papír. : l výbuch.Oba přišlio živottak nastal výbac :
avitiplyn a Obě mrtvoly, Nedvědoví byla netržens hlava.
by dopraveny k soudnípitvě do veřejné nemoc
pice. Výbach byl tak mooný, Ee propadla se v zá
vodě slatnickém p. Hlavy podlaha. Pan Hlava s
paní dlel v závodě a propadli se do sklepa, odkud
byli bez pohromy vytažení. Vnitřní zařísení ob
chodu a výkladaí skříň byly výbuchem ademo
lovány. Prsteny, hodioy a jiné klenoty byly z vý
kladní skříně vyhoseny na náměstí. Velké tabule
ve skříni přes 1 cm Uustá na kousky byla roz
tříštěna a střepiny z ní rozletěly 60 po celém
náměstí. Na štěstí nikdo se neubíral právě v tu
doba kolem výkladní skříně. Jinak by bez po
hromy byl odtud neodešel. Na míslo neštěstí do
stavila se policie a četnictvo. Soudní komisse vy
šetřuje příčinu neštěstí. — Doe 1. srpos v 7 bod.
skončil avůj šlechetný život zdejší měšťen p. Jan
Schůlier, obchodník a nadporučík c. k. priv. ebora
ostrostřeleckého. Tělesné pozůstatky sesnalého
byly dne 4 arpos o 41/, hodině uloženy k odpo
činku ne břbitově u sv. Kříže. R i. p.l

Stelany m Chrmdimě. Vpodělí dne I.
srpna utrpěla rodina p. Rud. Hajsis, zdejšího rol
nika a hostinského těžkou ztrátu. Mezi 3. a 4.
dodinou odpoledne rozpoutala se nad krajem naším
bouře, při níž blesk jeden zajel komínem do ho
stince p. Hajsla. Pan Hejzí, meškající právě na
chodbě domu, byl bleskem zasažsn a nemrcen. Na
tom však nebylo dosti. Blesk sajel do stáje a tam
nemrtil krávu. — Pan Hajsl byl ve věka D4 let
a úplně zdráv. Pro svoji přímou, poctivou, v pravdě
slovanskou povahu byl u spoluobčanů Stolenských
oblíben. Ne'těstí rodiny páně Hajzlovy potkává se
všude se vřelým soucitem. Mrtvola nešťastného
pohřbena byla ve středu dne 3. srpna na htbito vé
a kostela sv. Mikuláše ve Stolanech. R. i. p.

Pokrokářský hasič v Dymokureck.
Nedávno odbýval se u nás župní hasičský sjesd,
k němuž v hojném počta zástupci Jednotlivých
sborů župy se dostavili, těšíce se Aši, Že V my
šlence hasičské budou atvrseni a povzbuzení a vo
mnobých věcech se společné zkušenosti nebudou
poučení. Leč nebylo o tom všem skoro ani smluky
ve schůsí žapal; od počátku až do konce vyplňo
vala dobu jednání debata o nařízení Ustředí ha
sičekého, jímě se zakasuje dobrovolným sborům

vašich bavičů obvyklé dosud účastenství na cír
kevních slavnostech. Předseda fupy p. J. Váňa
okolkoval, okolkoval; prý nechce v této věci mla
viti sám, jakožto jinověrec, že tedy předává slovo
v této otázce p Mladějovskému z Král. Městce.
Tomu však nyní vnepřekáželo ani to, že není —
dle křestního listu — jinověreo, ale pustil se do
své úlohy a horlivostí plaokrevného pokrokáře.
Dával za příklad Sokoly, kteří prý sebe i celý
národ tak proslavili (ale kdy? při volnomyšlenkář
ském štvaní ?) a kteří prý také na klerikální pa
rády nechodí, jsko leckde „za litr chlastu“ hasiči
a veteráni chodí dělat panáčky. Kristus prý
nesháněl žádné spolky atd. Tak daleko psk ve
svém pokro-ářekóm horlení pokročil, že viděl po
třeba kn konci svého řečnického výkonu sám avůj
fanatismus «mlonvati. — Bylo to však takék zlo
ptil Slyšel od shromážděných delegátů, že prý
není všecko pokrokem, co někteří za pokrok mají
a prohlašují, musil přes všecko své borlení proti
„klerikaliseu“ v hasičetvu elyšati, že sbory: Malá
Strana, Nouzov, Chotěšice, Dubečno, Vosek — a
snad ještě i jiné — starodávního zvyku „dávati
B.ba, co božího jest“ neobtějíse -vzdáti; musil
saslecbnouti i tu výstraha, že by 8e mohlo státi,
že by sbory mobly ae ustavití na jiných z4kla
dech, aby sůataly dobrovolnými, nezotročenými
utrokáři bezvěreckými. Že p. Mladějovakému se
kuodoval také p. učitel Jambor, bylo nám moo
bým divno. Naže: „Na zdar“ naší župní práci
protináboženské! Tím se basičatvo svelebí, jednot
nost upevní a také nabude cti, vátnosti a lásky
u občanstval?

Radá výstava v Nové Pace. Minulou
neděli dne 31. července byla otevřena sociálně
demokratická výstava. Zahájil ji občan Janě, vůdce
zdejší soc. demokratické strany jako předseda vý
stavního výboru a po něm ze městskou radu
soudruh Dr. Matys! Výstava Rama o sobě jest
bezvýznamnou. Slouží jen k účelům agitačním
strany sociálač-demokratické. Patrno to bylo již
minulou neděli, kdy město zaplaveno bylo radými
karafiáty a prapory, Oblášeno také jest více
schůzí, aa nichž bušiti se bade do klerikalismu.
Pro město Novou Paku znamená výstava vplutí
zmírající straoy mladočeské do tábora sociálně
demokratického, což nikoho, kdo Novou Paka zná,
nepřekvapuje. Jakási nespokojenost se sice přece
tu a tam ozývá, že prý městská rada chce po
moci demokratům z bryndy a zaplatiti v dluzích
vězící sociálně demokratický dům „(irand“, ale
jen tak šeptem, aby 8e to pan utarosta nedověděl.
Ostatně známá vládnoucí pětka ví, proč tak činí.
Badou brzy volby a soudruh Janč byl by prý
dobrým 8:arostou (umí německy, byl v Liberci,
dělal německé cihly), proto si jej musí předcházet|
Co se katoliků týče, těm to bude asi jedno, Janč
nebo Záhejský! Do výstavy však klerikálové ne
mají prý vstupu. Proto pozor!

Lázsě Bělohrad navštívilood 15.května
do 25, července 806 hostů a 1090 turistů.

Přeštiee. Dne 21. Července zemřelzaslou
žilý čestný občan obce Vellro-Jesenické, feditel
škol v. v., majitel Čestné medaile za čtyřicetileté
věrné služby p. František Bons v 65. roce. Pohřeb
konán v Přešticích doe 23. července za veliké ú
časti. Služebníče věrný, vejdi v radost Pána svébol

Němeekobrodským pokrokářům při
pomenuntí © „klerikalismam.“ Zvete na svůj
tábor těmito slovy (viz na př. „Osvětu lidu“ z 3.
t. m.): „Klerikaliem byl největším (1!) odpůrcem
našeho národa v mivulosti (tak ! Už přes 1000
let „rdouaí“ katoliciem český lid, ale posud ho
nezadasil; zato fidovské kofalny jej otravují jen
coš!), jest překážkou našeho pokrobu a bude vždy
největším (no — no!) nebespečím zdárnému kul
turnímu vývoji veškerého lidstva, (To snad proto,
že bez nátlaku pokrokářské knuty zakládal při
klášteřích vědecko-umělecké akademie, university,
že podporoval průmyalné cechy, zveleboval země
děletví, bájil rolníky před ujeřmením šlechty a učil
lidstvo Degatero). Klerikálaí útlak duby protire
formační skazil zdravé jádro české povahy a kle
rikalism doby dnešní, výbojný a nebezpečný, jest
nám týmě nepřítelem (snad že varuje český lid
před zištnými vídeňskými židy, před pruskými
pastory a výdělečnými, nedostudovanými lidmi,
kteří 80 živí „pokrokem“), kterým nám byl v do
bách české reformace, té nejslavnější doby če
ských dějio, kterou klerikál pokládá dnea za ná
rodní neštěstía poblouzení.“ — Tedy ještě někte
foa pozoámku k písničce pokrokářského kolovrát
ku, která se bezmyšlenkovitě opakuje do neko
nedaa! „Klerikální útlak“ že zkazil zdravé jádro
české povahy? [ nikol:, ale napravil désnoa mrav
ní spoušť, nad kterou Gami vážnější protestanté
trouli. Katolici nenaváděli své kandidáty kněť
skóbo stavu, aby podvodně dvakrát změnili svou
víra, než badou posvěcení. Tak však kazila své
kandidáty husitská konsistoř. Husitští kučží pro
svůj život apadali v opovržení u samých husitů,
takže lepší busité raději ai zakládali společnosti
avláštní (počátky českobratraké jednoty) aby ne
utonuli v bahné, nad nímě vládli husitští admi
nistrátoři. Korrupce knětstva husitského byla na
konec tek úžasná, až Luther napsal samým Če
chům, že může býti v Čechách dobře kněsem ten,
který dozrál v Německu na šibenici a na kolo.
Tato slova z lista Lutherova uorymaše čádný

Lelvetskýpokrokář a také nezatušuje tu pravda,
že pastoři čeští. kteří přejímeli duchovní správu
po kněžích hasitských, byli ještě horší a že se
avíjeli pod velkopanskou knutou protestantských
šlechticů. Přijímání skutečně v Čechách sa „evan
gelické“ duchovní správce zločinci, kteří uprchli
odjínad před kriminálem. Jen si čtěte dějiny pro

testenta Denisa nebo dějiny Broumovaod Vintery I
Jaký vliv taková korrapce měla na mravy národa,
každý lehce uhodne. V té „nejslavnější dobů če
ských dějin“ barbareky zničen Vyšebrad, vypálena
Malá Strana « Hradčany a tu od „reformujících“
Čechů zkaženy tisfceré pomalky českc-katolické
vzdělanosti, universita okradena, takže jen živo
žile. A když se dostala do rukou protestantských
stavů, trpěli profosgořitek velikou bídu, že krátce
před Bílou horou za ředitele university volili
Šlechtické chlapečky protestantské, aby od jejich
tatínků něco zs tu poctu dostali. Ale neobdrželi
od bohatých tatíků nic. Selský stav právě v době
husitské a protestantské bezohledně ujařmen, prů
mysl a obchod nikdy tehdy nedostoupil toho roz
machu jako za Otce vlasti, počet obyvatelstva po
krvavém massakra husit.ém až do Bílé hory se
ani zdeleka nevyrovnal početnosti z doby Kor
lovy, při Školství nižším zaznamenán značný
pokles; uastalo tak aristokratické třídění mezi
stavy, že tomu tak nebylo ani v době pohanské.
Tak vyhlížel pokrok „nejslavnější české doby“, která
měla aspoň tolik poctivosti a upřímnosti, že vzpo
mínala s vděkem na kultarní skutky nejslavnějšího
českého panovníka Karla, jejž nazývali jak husité
tak protestanté Otcem vlasti, světlem knížat, cí
sařem svaté a blahé paměti a pod. Teprve moderní
pokrokáři čeští, kteří chválí bandity barcelonské,
snaží Bo bezcitač atkvělou postava zakladatele
naší university poházeti sazemi, aby dokázali —
své „vlastenectví“. K čemu g6 nechce odvážiti
ani cizácký surovec, k toma jsou ochotni fanatičtí
čeští utlačovatelé katolické svobody.

Tábor lidu koná se v nedělí 7. erpna
1910 v Zrnětíně u Litomyšle o půl 3. hod. odp.
Řečníci: tej. Jakl a posl. dr. Joa. Myalivec. Agi
tajte pro hojné účastenství.

Městská opořítelna ve Vysokém
Mýtě vykazuje za měsíc červenec 1910: vloženo
na kníšky K 318.431-96; vybráno K 251.924-35,
vloženo na běžný účet K 13.950—; vybráno K
61.176-66; zfatatek vkladů na knížkyKó583.577 22,
na běžný účet korun 1,104.958'11; úbruem K
6,688535'33; hypotečních zápůjček vyplaceno K
12 20000; splaceno K 18.017:68; zůstatek hypote
čních půjček K 4,660 720-13; směnek eskompto
váno za K 260.897 48, splaceno K 265.433-16, zů
statek K 501.73499; do jiných ústavů vloženo
K 205.161'45, vybráno K 165.954-71, zůstatek
vkladů v jiných ústavech K 1,112.675.67; cen
ných papírů v zásobě za K 2,948.567-18, záloh
na cenné papíry K 10.070"—, hotovost pokladní
K 17.441-00; obrat účetní s pokladní za čas od
1. ledna 1910 do 31. července 1910 K21 347-212.41.

Různé zprávy.
Národnostní spravedlnost sec. do

mekratů. Ještě posud nám zní v sluchu ohlas
neupřímných rudých frází, že goc. demokracie jest
jedinou společností, která dovede odkliditi apory
národnostní a dáti každému národa, což jeho jest.
Nynější úporný boj mezi rudými autonomisty a
centraliaty však mluví řečí tak příšernou, tak
dranou, Že nejsme ani na okamžik v rozpacích,
jak ae dříve drze z tábora těch lidí Ihalo. Na
př. v neděli svolali centralisté v Praze-VII vše
odborovou schůzi, do níž autonomisty nepustili.
Při zsvřených dveřích rokovalu tam asi 60 lidí.
O schůzi té píše „Právo Lida“: „Co se na schůzi
mluvilo, bylo hotové travičetví. Sekretář Huebrovy
odborové komiese pro Čechy,Rautenkrsnz, pro
nesl tu před celým shromáždéním ničemné nařče
ní, že „Právo Lida" schůzi oznámilo proto, aby
ji policie znemožnila. Žs schůze byla vyplněna
nejbídnějšími útoky na stranu a aa její čelné pra
covolky, jest uamozřejmo, neboť to jest pole, na
kterém konečně ukazuje Rantenkranz, že přece
má nějaké schopaosti. Druhý pfečník“, Hug>u
Heller, dokad byl zřízencem továrny na cakro
vinky ve Vídoi, býval aatooomistou, ale svá pře
avěděení přes noc obrátil, jakmile byl přijat do
služeb centrální organisuce“ — V Horoím Rů
žodole u Liberce došlo mezi centralisty a auto
nomisty ke erážce. Čeští soudruzi konali tam
v sobotu schůzi. Němečtí sociáloí demokraté roz
hodili leták mezi svými stoupenci, by se do české
schůze hojné dostavili. Schůze byla obrovsky na
větívona. Při volbě předsednictva došlo ihned ke
srážce mesi oběma národnostními tábory. Češi,
kteří byli na schůzí tév menšině, vidouce, že ně
mečtí sondrazi přišli do této achůze 8 násilnic
kými úmysly, odešli. Při odchodu bylo na české
sociální demokraty útočeno, ano i plváno a vo
láno: „Hinsus mit dea Tachecbenl“ — Páni so
cialisté, tohle přece nejsou nerozmyšlené, lehko
vážné výbachy; tu 84 provaloje velikým proudem
to, co hráze neupřímného tatlání dlouho chtěly
zadržeti. Provaluje se řeka, která abírala nacio
nálač-bovinistické praménky již dávao v molutné



řečiště. Soudrazi čeští to dobře věděli a př.ca
chytře dlonbo mlčeli.

Není madmazanoestmacarykovského
denníku.V židovako-protestantském„Čese“ čteme
tato farizejská slova: „Říkat o „Času“, že je
protinábožeuský, může jen ten, kdo o životě české
společnosti ví málo víc než Tibeťan. Říkat, že
jsme proti náboženství, když potiráme klerikalis
mus, to může jen idiot“ — Tedy dle „Časa“ jsou
hotovými pitomci ti lidé, kteří byvínili masary
kovský denník z nepřátelství proti náboženství.
My zase proti těm drzým slovům týrdíme, že jen
člověk na obě uši bluchý a na obě oči slepý anebo
nepoctivec může popírati řádění „Času“ proti ná
boženství. Kdo pak to podporuje notorické ne
věrce volné myšlenkáře? Kdo spílá lidem tém,
kteří nechtějí slepé těch nevěrců poslouchati ? Kdo
oveřejňoval potupná slova o Kristu a docela směšné
poznámky o existenci Boží? Může anad obstáti
kterékoli náboženství vůbec, jestliže se vezme
lidstvu i víra v Boba? Kdo otřese tímto nejnut=
nějším základem náboženství, pak činí všecky ná
eledojící náboženské předetavy zbola zbytečaými.
To můžeme také poznati oa magarykovském stu
dentstvu, které neokřikuje řemeslných čtváčů, ná
boženskou myšlenku novzdělává, positivní práci
náboženské se zcela vyhývá, zato však břmotné
tleská každému, kdo kterékoli náboženské zásady
uvádí v nevážnost. — Abonental politika „Času“
jest ovšem velice chytrá. Dovede podvraceti zá
kladní věroučné články všech stávajících nábo
ženství vůbec, ale přes to vzhledem k církvím
samým libuje si v šikovné nedůslednosti. Bojuje
totiž výhradně proti církvi katolické, ale na drubé
straně oznamuje bohoslažby protestantské, dělá
reklamu synagoze. germanisačním konfesním školám
židovským atd. To jest ta proticírkevnoat. Naplše
se něco proti dogiatu, které- jest společné jak
katolíkům tak protestantům, ale za ten věroučný
článek jsou napadání zřejmé a otevřeně jen
katolíci, Tak se pracuje „nábožensky a proti
oírkevně.“

Samatoriam pro české kněze v Istrii.
Mnobým kněžím českoslovavským známo je útulné
místečko na pobřeží istrijském poblíže Opatie, Ika,
kde přičiněním českého kněze + Dominika Filipa
vystavěno jest sanatorium, aby tam v nemoci na
lézali kněží úlevu a zotavení po namáhavé práci
v dachovof správě a ve škole. Jako tělo, tak i
duši kačz každý rád v cizině a na cestách osvě
žuje obětí mše av. Sanatorium v Ice mělo sice
kapli se 3 oltáři, ale aloužiti mši sv. v tak malé
a provisorní kapli, kam i lázeňští bosté i domácí
obyvatelstvo chodivali, bylo opravdu obětí. [ vy
hověla správa spolku sv. Josefa dlouholetým
steskům a přáním a postarala se o stavbu poho
dloé a pěkné kaple při sanatoriu. se 4 oltáři.
Překážky, jež pro nepříznivost terrénu stavbě se
v cestu stavěly, tak šťastné byly překonány, že
i pohodlná místnost pod kaplí, rovněž doaud ne
vyhovující počtu návštěvníků, mobla býti upraveny
za jídelnu. Dne 19. července ua avátek sv. Vin
cence svěcení nové kaple vykonal vdp. farář v Lov
ráně. Tiché ale dojemné této domácí slavnosti sů
častnilo se 28 kněží a četní obyvatelé z vesničky
Iky. Hlavní záslubu o postavení kaple má
sekretář spolka vdp. Zimmermann, jenž obtíže
všechny a obětavostí nevšední překonel, aby pobyt
v sanatorin příjemnějším učinil, začež při apo
lečném obědu mu vdp. V. Sedlák, katechetaz Ro
kycan, latinskou řečí poděkoval. Radostné nálady
pak užil vdp. V. Karas, professor z Opavy, a
vybral na novou kapli od přítomných 86 korun.
Z českých kněží byli přítomni tito vldpp.: prof.
V. Karas z Opavy a Jan Šandera z Náchoda, fa
ráři Janík ze Slezska a J. Teplý z Bestviny, ka
techeti A. Benda, Forman, Nováček, Pískovský,
Sedlák, Simon, Vlasák. Jmenovaní kněží vybízejí
pp. spolubratry národnosti české, aby hojně při
stupovali ku spolku sv. Josefa (zvláště mladší) a
s vlastní zkušenosti jim odporočují pobyt na břehu
modré Adrie. Solný vzduch a denní koupele
v mořské vodě dle rady lékařův značně zlepáují
nemoci, jimž kněží v těchto trudných dobách po
dléhají, zvláště nervosu, nemoci krční a plicní.
Příspěvek členský není velký u pobyt zde je po
měrně laciný, takže vydání daleko převýšena bý
vejí výbodami, jež z pobytu zdejšíbo plynou, ne
mluvíc ani o morální posile slovanského živlu ve
spolku a v Istrii.

Kolik platí české zemé státa. Nej
novější etatistika zjistila, že do Vídně odvádějí
Čechy 287,854.423 K, Morava 135,664.660 K a
Slezako 45,485.273 K, úhraem 590,024.366 K

č 429/, všech příjmů v Rakousku. Vláda vracíechám 140,417.792 K, Moravě 40,091 596 K a
Slezsku 10,614 949 K, všeho všudy 191224.322 K.
Pobltí tedy rakouský germanisační centralismas
rok jak rok z českých zemí 368,800000 K. Za
ty peníze už by přece mobli Němci uznati rovno
právnost našeho národa s Vlachy, Némci a Poláky.

Jem me čeština! Poštovní a telegrafní
ředitelství pro Dolní Rakousy vydalo v těchto
dnech poštovním úřadům ve Vídni výnos, ve kte
rém se táže, zdali by bylo účelno, aby poštovní
úřadaíci u šaltrů znali francouzský a anglický
jazyk a zdali je nutno, aby služba v těchto ře
čech byla zavedena. Poštovní ředitelství zároveň
podotklo, že takovým kvalifikovaným úřadníkům po

volen bude příplatek. V příčině ustanovení, ve
kterých úřadech znalosti „cisích, nikoli v zemí
obvyklých jazyků“ je potřebí, mají býti konána
šetření, o jejiché výsledku má býti zpraveno po
útovní ředitelství do 14 dnů. Ještě nebyla tato vy
hláška poštovním úřadům doručena a již měl ji
svaz Němců dolnorakouských, jenž se unnesi, za
kročiti co nejostřeji u poštovního ředitelství. aby
mu byl správně vyloženo výraz „oikoli v somi ob
vyklých jasyků“, neboť svaz so obává, že by tímto
spůsobem mohlo býti zavedeno české úřadování
ve Vídni.

Poláci v Německu dle zprávySborníka
české společnosti seměvědné jsou nu postupu.
V posledních 15 letech atonpl počet dětí polských
poměrně zoačněji než německých. Polských dětí
bylo mezi vším žactvem praských škol r. 1891
celkem 10:8 perc., r. 1896 již 11-4 pere, r. 1901
pak 11:56 pere. a r. 1906 stoupnul na 126 pere.
Přes všecko pronásledování se strany P.aska Po
láci jsou na postupu.

Označování con jídel a nápojů vho
stimcich. Mojitelům, nájemcům a pachtýřůmbc
stinců nařízeno o. k. olres. bejimunstvím. aby
v místnostech hostinských ve smyslu $ 52. živu.
řádu veřejně vyvěšen byl cenník 8 označením cen
Jidel a nápojů, a upozorňají se, že by nedodržení
toboto nařízení dle trest. ustanovení $ 131. a násl.
živn. řádu stíbáno býti mugelo. Toto nařízení vejde
v platnost doem 20. srpna 1910. Porvionost obec.
úřadů jest, aby o zachovávání tohoto předpisu
dbaly a zjištěná opomenutí c. k. okren. hejtmanství
oznámily,

Kolik stojí říšská rade. Vydánína
říšskou radu rozpočteno jest v letošním rozpočtu
na 4082.687 K, tedy o 138.164 více než loni.
Výdaje na říšekou radu obnášely roku 1888 jen
1,463.611 K, vzrostly tedy za 22 roků o 2,619.075
K, což jeat o 200 proc. Na dicty poslanecké po
čítáno je v letoším rozpočtu za 8 měsíců pro Ó10
poslanců 2601.000 K. Tedy celých millionů jest
potřebí k vůli tomu, aby se hradil aáklad spojený
s poubou státní úradou, 8 politickým hlasováním.
A přitom copařští pokrokáři říkají, že není potřebí
platiti Církvi Svatopetrský haléř. Církev — tak
obrovská apolečnost, by nepotřebovala nic ani na
výkonnou, úřední moc, na administrativu, missie,
na školy, kostely atd. Lidový parlament jest po

něrně o mnobo dražší než správní apparát círevní.

Bychlost automobilů, motorovýchkoj
osadami dle po.icejního nařízení nesmí býti nikdy
větší, než jak rychle jede lehký povoz a nikdy
(i mimo osadu) nesmí Se jeti rychleji, než jak
kůň poklasem jede, V tom případě, když bustá
mlha zamezuje rozhled a tedy i za noci a dále
na takových místech, kde silnice nemůže býti
přeblédnuta. Těchto předpisů Fídiči i majitelé
automobilů atd. častěji nedbají, proto obce a úfední
orgány eilniční mají tu míti pečlivý dozor, aby
zabráněno bylo poškození osob a majetku na
veřejných cestách.

Českoslovamská náložna v Praze
(Spálená ulice 9.) vykazuje koncem července 1910
následojící: vkladů přijato K 136995.92, vkladů
vyplaceno K 13109461, zápůjček poskytnato:
K 28.43672. zápůjček splaceno: K 21.096'66, obrat
v červenci K 537 02827, počet členů: 232. upsa

fn podílů: 469, splacenopodílů: K 22532 —vklady K 327.270653, zápůjčky: K 304742770,
hotovost K 9.755'55.

Palestima. Náklad. koibkupectví R. Prom
bergra v Olomouci vyšla právě [. serie krásných
kolorovaných pohledaic ze Svatá země: Paleatina,
jež u příležitosti pouti do Sv. země zvláště aa
hodí českým poutalkům; neboť roohou se předem
obeznámiti s mlaty poavátnými, potom mohou jich
velice výhodná upotřebiti jakožto pohlednic k za
sílání, protože dostanou je daleko lacioěji než
v místě. Stojíř celá serie 24 pohledaic pvuze 3 K,
Pohlednice tyto jsou též opatřeny vhodným českým
leriem, jehož cizí vydání nemají. Pohlednic těchto
lze také velmi dobře použiti ke školnímu vyuč
vání, neb mohou úplně nabraditi velké a drahé
obrazy vástěnné, a dají se vbodně a prakticky
upraviti na kartony neb do passepartout.

Nejlepší odpovědí ma krvavé násilí
spáchané měmechými zuřivel na české
menšině Jihlavské, bude provedení sbírek ve
prospěch stavebního fozdu české realky v Jihlavě.
Má býti otevřena po prázdninách, a německu de
monstrace vedeny jsou jen za tím úlelem, aby byl
vynesen zákaz úřadů ku otevření této české školy
veledůlešité pro celý ostrov Jiblavako-Štocký. Pří
apěvky přijímá Školská Matice v Jihlavě.

Drahou společnou výprava ma
Balkán na četná vysvání došlá po hluboceuspo
kojující výpravě prvé pořádá ve dnech 22.—29.
srpna Alois Klaus, učitel a spisovatel v Chru
dimi. Výprava jede poštovní parolodí z Vídně «
Praterkai 23. arpnav 7 hodin ráaok Prešpurku,
Oatřehomu, Vácovu, Komárnu, Budapešti, Mohači,
Vukovaru, Petrovaradinu, Karlovci a přibude due
24. večer do Bělehradu, kde účastníky městem i
okolím provede p. D. Juvanovič, redaktor Štampy.
Bodapešti věnován den 27. a 28. srpna, kde vý
klad obstará p. F. Kodet, atarosta tumního So
kola. Dne 29. a 30. arpna navštíví výprava 8po

lečně vídeňskou loveckou výstava. Pondvadě
této druhé výpravé dostalo se velikých slev, sta
novena cena celé ceaty v I. třídě na lodi a úpl“
ným zaopatřením místu tomuto odpovidejtcím ba
70 K. Přib ášky, poněvadž bude přijato toliko 30
účastníků, vatno činiti ihned, nejpozději do 20.
srpna pořadateli do Chrudimi, jeně na pžádání
zaále j podrobný prospekt celé costy.

(Zasláno).
Podepeaná vzdává nejerdečaější díky dobroř.

epolku „Charitas“ ss vyplacení pojistnéhopo zemře
lém mafi Karla Roichrtori, rolníka a starostovi.

V Habilees a Smiřic, 1. orpna 1010.
Anna Boichrtové,

vdove.

Gráfova kostka
velejemná

za 6 haléřů
nůstane 1 ua déle vreholem

dokonalosti.
Ve vlastním zájmu žádejte původní krabičky

48" 10 kusůza60 hal. SB

Ku čelení soutěži zavedená

Gráfovakostka 5 hal.„Jemná“ za
předět daleko každcu napodobeninu, o čemž
jediný pokus přesvědětt

R. STEYSPAL, velkevýr.pošív.PRAHA VEE 917. |
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Pensionát Voršilek
z v České Skalici :
obsahuje německou školu 8 právem veřej
nosti, zařízenou dle osnovy trojtřídní měšťanky.

Chovanky mohou se vzdělávati V jazgee
českém, francouzském (učitelka rozená
Francouzská), anglickém a italském, cri
čiti se vwmalbě, hudbě (na pisno, housle,
citeru, harmonium a varhany) a učiti re růz
ným ženským pracím, vaření, praní, žo
hlení a vedení domácnosti. Tóž tanel a
jemným způsobům společenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, krásnou, zdravou
polohu a velikou zahradu. K vycházkám cho
vanek slouží romantické okolí, zvláště »Ba
biččino údolí v Ratibořicích«, o němž se

" proslulý cestovatel Vráz vyjádňl, »že patří
k nejkrásnějším místůw, která Ady spatřil«

Měsíční plat mírný! Ostatní v prospektu!
Nastoupiti možno kdykoli! Školní rok po
“ číná 15, září t r. “

Představozá.

Poznámka. Redakce »Obnovy« odporu
čuje vřele »Pensionát v České Skalici«
rodičům, kteří si přejí, aby jejich dítky ně
mecky se naučily, ale při tom se neod
národnily a mravně bez úhony zůstaly!
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Kupte sl obsažný spls:

„Úkoly sociální
politiky"
Sepsal Dr. Fr. Reyl,

Cena spisu 3 K, pro abonenty „Čas.
Úvah“, přímo objednávající u administrace,
10%, sleva a franko.

Administrace „Čas. Úvah“ v Hradci Králová.

| = Továrna na cottagová americká

HÁRMONÍA|
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.korJózsef- |
kódrát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. — s
Vídeš=VIL.,Mariahilforetz. Vy:

68. “

Cenníkyzdarma a 7 SE
franko. ;

Nejnižší měslční
splátky.

a P. T. duchovenstvazvláštní výhody« u

Prodej
nenšÍhO DOSp0dÁĎSÍNÍ.
11 koroů melioračně zdrenovaných jest za příčinou
Bezbojitelné nemoci bospodáťovy za výhodných
platebních podmínek z volné raky na prodej.

Bližší zprávu podá majitel

Josef Touc
v Exrálové L.hotě.

Pošta Meziříčí v Čechách.

Rolníci a dělníci,
čtěte a rozšiřujte
brožuru, jež vyšla v Čas. Úvahách

pod názvem:

Příčiny sociální

nespokojenosti
Píše Čeněk Semecký.

Cena 16 hal. Při hromadných ob
— jednávkách značné slevy.

Objednávky vyřídí administrace

„Časových Úvah“
— v Hradci Králové.

katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.

Sbírka úvodních článků »Obnovyc, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitvu specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

Vína mešní
stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nejlépe

Josefa W.Paďoura,
rem v Novém Městě n. Met.

Zusllám (ranko na každou stanici za oenu
dle jakosti červené a bílé, 1 Jitr za 60 h, 65 b,
70 hal.

Právě vyšlo a začíná se rozesllati

OLTÁŘE
sohrálenénejd. lek: Ordmariátem20. srpna

Rosšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii
za umírající s příslašnými modlitbami (z brevíře)
nejnověji schválenou litanii k av. Josefu, velice
cennou stať O církvích nepravých (bludy). Strán
kování Oltáře zůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltaři“ a „Průvodn“ varhan.

Pro žádoucí přesnou úpravu knihkupecké
provise bylo nutno stanoviti ceny nového vydání
takto:

Cena knihkupecká — krámská

v plocbých arších 50 kusů franko 22 K 60 b
l » a

bez frankatury 1 výtisk
v poloplátně8 červ. ořízkou.... 66h 80h
v plátně «... 78b 02h
v plátněsezlacenýmkřížkem ... 80h 1K
vcelokůži se zlaceným křížkem a

zlacenouořízkou.... 2K 10h 2K60h
Není přípustno ku frankovaným plochým

archům žádati :řikládání jiných drubů knih ať
Oltáře nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
stati mohoudodatek „0 církvích mepra
výeh“ (v Čechách s na Moravě) jeko zvláštní
brožarku archovou za 6 hal.

daníOlha) zoseýn(jinýP noo rodává te na lís 8
100 kusůza Kl o. P

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Jana Kotrče
G. K, místodžitelstvím konoessovaná

prostředkovací

a POaLTŮnÍCanolář
v Hradci Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 2%, provisi

prodekou
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy

správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účet za hotové

a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních==

podmínek.



Příloha
Zroadlo rafinované zloby.

Jama nuceni znova se vrátiti k borromej=
ské encyklice a zaznamenati takto důkladně
kolturní dokumenty doby přítomné pro bn
donenost, jelikož ostré zaby různých fanatiků
zakusojí sedo papežské encykliky s neustávající
lačností,

Potud buše sí nepřátelský Moloch po
chotoávati na evastech uměle z enoykliky zro
bených, pokad nenalezne novou vítanou zá
wiokn k protikatolickémo řádění.

Které místo z encykliky podráždilo tolik
protestanty a ještě více „proticírkevnické“ po
krokáře, kteří rychle nabízejí e nepochopitel
nou horlivostí evapgelikům své kostelnické
služby?

Latinská ta papežská listina chválí av.
Karla Borrommejekéhoa praví, že přes věscky
nešlechetné snahy pravda církvi uložená zví
tězí a církev z bojů vychází krásnější a moc
nější. A nyní přichází v encyklice místo, kte
ré tolik evangelické netýkavky podrátdilo.
Dřív než se protestanté dověděli, jak vlastně
ty věty encykliky zuí, bouřili a rámosili, jako
by jim na život někdo sahal. Doslovný pře
klad toho místa zní takto:

„Tento podivahodný vliv Prozřetelnosti
Boží na dílo obnovy, podniknuté od církve,
hojně se jeví sejména v tom věku, který ku po
těše dobrých lidí srodil Karla Borromejského.
Za doby té, kdy panovaly choutky, kdy té
měř všechno poznání pravdy bylo smateno a
zastřeno, byl stálý boj s bludy a zdálo ae, že
lidská společnost, vrbající se do nejhoršího,
strojí si těžkou záhobu.

Za loho stavu věcí povatávali pyšní a ad
bojní lidé, „nepřátelé kříže Kristova“, kteří
pozemské věci mají na mysli... jejichž bůh
břicho jest.“ (Phil. 3, 18., 19.) Tito, snažíce
ce, nikoliv o nápravu mravů, nýbrž o popí
rání článků víry, všechno uváděti ve zmatek,
razili sobě i jiným Širší cestu zvůle, anebo
vymykajíce se z autority církve a jejího ve
dení, usilovali o zkázu jejího učení, zřízení
i kázně, jsouce jakei v jařmu choutky které
bokoliv sebe zkaženějšího knížete anebo
národa.

Potom po způsobu nešlechetných lidí, na
něž se vztahuje hrozba: „Běda vám, kteří ří
káte zlému dobré a dobréma zlé“ (Isai. 5, 20)
nazvali vžpouru odbojných 4 Uuu pvbiumu
víry i mravů opravou, sebe pak obnovstelistaré
káeně. Ale ve skutečnosti byli kaziteli, poně
vadž z(enčivše eíly Evropy, zápasy a růz
nými válkami uspíšili odpadání za těch dob
a rozkoly, jimiž jakoby jediným útokem byl
obnoven onen trojitý, před tím rozdělený způ
sob boje, z něhož církev vyšla vždy nepře
možená a bez pohromy, totiž: krvavé zápasy
prvních dob; potomvnitřní nákazu bladů; ko
nečně pod pláštíkem chránění svaté svobody
tu záplavu nepravostl a podvrácení kázně,
k jakému nedostoupil enad ani střední věk.“

Tadíž zde Vatikán 1. mluví výslovněo
„řeformátořích“ (odbojných lidech) do.y Karla
Borrom. 2. Nejmenuje tam výslovně ani Lu
thera ani Kalvína, ba nonžívá se tam avi slova
„reformace“ nebo „reformatores.“ Tudíž en
cyklika mluví povšechně o lidech odboiných,
o farizejích, spolehajících se na ochranu moc
ných tohoto světa a nazývajících rozvrat ob
novením a opravou. 3. Z texfa jest naprosto
zřejmo, že slova ta úplně pomíjejí osobu Hu
sova A Chelčického. Vždyť se tam výslovně
uvádí věk velikého arcibiskupa Karla slovy
„v tom věku, za toho stavu věci“, 4. Pravdu
těch slov papežových potvrzují sami učení a
charakterní dějepisci protestantští doby ny
nější. Celá obrovská kniha nejpádnějších do
komentů, celé řetězy nejjasnějších fakt dají
ee nyní lehce gestaviti na důkar, že papeš aní

j slůvkem se meodchyluje od správného
. 5, Přímo směšné jest tvrditi, že ta

elova jsou docela nezřízeným útokem Da pro
testanty nynější. :

Leč protestanté a pokrokáři sami oka

sují svým čtvaním, lhaním a překrucováním,kdo by vlastně zasloužil důkladné klepnotí
přes prsty a proti komu by se měli v přední
řadě ozvati přátelé nábořenského míra.

A teď sí dobře pamatujte, jak se snažil
starý Masaryk ze všech sil ta papežská slova
vysvětliti! „A jestliže velekněz římský také
o našich reformátorech praví, že byli lidé
světští, táži ee a rozhorlením, zdali také ten
Hus, ten Chelčický, ten Komenský byli lidé
světští a břichopásci. Jen člověk nevzdělan
může se opovážit našim reformátorům vytý
kati břichopaseotví . . .“ Ale ož dost. Z toho
ble stařeckého šblabonění čiší demegogické
pozérství a popichování na sto honů. Žda vů
bec Masaryk příslušné místo encykliky 8vo
bodně četl a svobodně promyalil? Zdá se, že

tického pastora, který třikrát slova encykliky
přežvýka:, než je předložil svým ovečkám.

Redakce „Čas“ měla sestárlému svéma
kollegovi prokázati přátelskou slažbu soukro
mým připomenotím, aby nemarkýroval tarec
kého muezina tak homoristickým vyvoláváním,
Leč zášť ja slepá. Proto dne 2. t. m přeevan
gelisovaný Čas“ radí: „Kdybyevaogelici avc=
lali protestní schůzi třeba v Praze, přišlo by
mimo cě samé z neevangelíků jen tolik účast
níků, že by je snadno spočítal... Ale 00 by
bylo možno a radno: ať necÍrkevní, neovau
Gelické (tedy klerikálal!?) organisace, politi
cké spolky pokrokové, svobodomyslné, adra
žení protiklerikální ovolají a saranžojí pro
testy veřejné, na př. schůze v Praze a po mé
stech venkovských a pozvou na ně mimo jiné
též evangelického řečníka. Podobně postupují
Němci. Čteme,že protestní schůzi v Brně po
řádal spolek pro volnou Školu, výzvou ke všem
svobodomyslným směrům se obrátil na veřej
nost, a na schůzi mluvil katolík učitej, evan
gelický a starokatolický farář. — Takto by
Jistě i čeští evaugelíci vykonali svou povin=
nost (!l) k veřejnosti, když by měli jistotu,
že veřejnost chce je slyšet, Jinak by byl je
jich každý aebe lepší čin ranou do vody“
, Ergo — volnomyšlenkáři mají obhajovati
jedoa epochu dějin „Jedu z Jadey.“ Mají k
vůli evangelickým klerikálům dokazovati ná
silným překrocováním historie, že ten „Jed
z Judey“ byl za Luthera a Kalvína nejčist
ším křišťálem, že lutherské a kalvínská hra
nice byly projevem evaogelické svobodomysl
nosti, že bnasné pověry lutherské o ďáblech
byly pokrokem a pochodem k zdravé soud
nosti, že zazobaní a shýralí katané drobného
lidu byli povolanými reformátory,

„Povinností k veřejnosti“ jest u evange
liků rámusit proti latinské encyklice, která
se před lidem 8 kazatelen nečetla. Zato však
povinností katolíků jest mlčet, když českou
řečí v české zemi na veřejných schůzích ka

toličtí kněží se Jíčí jako kriminální vyvrhe
lové lidské společnosti, když hadí jazyky o
travují náboženský mír vymyšlenými, prolha
nými zprávami 0 papežce Johaně, o papežském
prokletí komety, o brku z křídla archanděla,
o části Jakobova žebříku, o brožuře Jegličově,
o spisku Lžipogiovu, o poblavní perversitě ka
toJického kněžetva vůbec atd., atd. Kter
TOLICKY1196BE PLUVLVRBUTJ ptd, „Který ka
rovým podvodům ozval, bylo ma nadáno od
požidovštělého a zhelvetisovaného tiska tak,
že by sotva horší výtlasky slyšel mezi pařít
skými apači.

Jen, pánové, začněte! Uvidíme, zda bude
pak dovoleno také nám od úřadů v „zklerika
lisovaném“ Rakonsku pověděti pravdu o židov=
skóm talmudu, kterému jest dovoleno vynčc=
vati aspoň © Talmud-Thora-Schule. Bademe
žádati svobodu, abychom pak proti Štvavým
lšem mohli na svou obranu postaviti pravdu
o bladech a pověrách šidovských a protes

vložíme lida z vlastních spisů Luthera
8 jeho bezprostředních žáků, jak zavládly v
Německu protestantském děsnější pověry než
za časů pohanských a jak toto hrozné, temné
matení rozamu se přelévalo d» Cech. Povíme,
jak protestantští pastoři bádali, zda jest žena
vůbec člověkem, jaké surové básničky, vybí
zející k týrání žen, skládali protestantští Němci.
Povíme, k jakým orgiím a k jakému bez
ohlednému útlaka šlechta protestaniská zne
užívala statků, o které kněze oloupila a jak
mužové učení masili z protestantských zemí
prchati do katolických, aby nebyli upáleni od
pověrečné intelligence i prostého lidu jako
čarodějnici.

Jen začněte mrekati české katolíky za
to, že hlava křesťanství, sldlící v Italii, vy
dala latinskou,pravdiv.u listinu,oníž by širší
vretvy lidové v Čechách sotva co zvěděly,
kdyby nás k dieputaci o ní nepřinatil fanati
cký vztek spojených našich nepřátel.

Jakmile se na vašich schůzích začne bro
jiti proti encyklice jako listině nespravedlivé,
nemůžete jiného činiti než lháti a překruoc
vati buď cějiny nebo smysl encykliky. A proti
tomu se dovedeme hájiti. . ,

Když za velikého tleskání židů katoli
lictvo bylo líčeno na veřejných schůzích jako
společnost podlých barbarů, obmezovali jsme
se největším dílem na časopiseckou obranu.
Leč nyní — bude-li třeba — otevřeme ze
vrobně listy historie církve protestantské na
veřejných schůzích. Pak uvidíte, kdo ci v zá

usu prsty připálí.

P Ředilí věřlcím protestantům bezkonfesní
domestik k udatným protestům, mají avobod
nou volbu. Náhodou věřící evangelíci, kterým
Kristus posudznamená víc než volnomyšlen
kářskýj Haecke),stále líp problédají, jak fa

se6il evangelictva dlouho zneužívalo k pra
ktikám li:erálně- protikřesťanským. Pozorují
stále jasněji, do jakých mouřeninských slu
Zeb je zatahovalo pokrokářstvo a helvetsk
klerikalismus. Ale začnou-li se okna veřejnýc
místností otřásatí výbochy hněvu proti papeži
a uáto, pak nastage v našem národě tím dříve
historickc-náboženská vyjasnění, jehož se právě
protestanti tolik bojí. Pak naše spravedlivá o
brana i rozamné evangelíky přivede k správ
néma poznání, komu posud důvěřovali, jakými
prostředky se udržovalo pruské „evavgelinm“
a kdo by bez štvaní ztratil důvod ka své exi
stenci.

Barbarské ničení venkovských
kostelů ve Francii.

. Co bylo u pokrokářů křiku, když se
jednalo o zrušení starého hřbitova židovského
v Praz:! Leč proti francouzským vandalům,
kteří nyní boří starobylé katolické kostely,
neslyšíte z úst pokrokářských žádných stesků.
„ „Proti tomu barbarství však se začínají

silně ozývati sami učenci francouzští. Na př.
Maarice Barrés, člen Akademie a poslanec,
poslal protestní přípis saméma předsedovi
správní rady. Brněnská „Hlídka“ dále sděloje,
že Pierre Baily píše v jádře asi toto:

.., „Nynější pokolení morálně nemá práva
ničiti tyto skromné stavby minulosti, leč v pří
padě naprosté nutnosti materielní. Minalost
nám nenáleží; ta patří těm, kteří ji utvořili.
Ti pak nejsou až zde, aby ji hájili. Jest na
nás převzíti za ně onen boj proti vandalům.
Jedná se tu o umělecká díla, drahá všem očím,
i světáckým, pro milé vzpomínky, jež jsou
jimi ztělesněny. Chceme zachovat tento stavi
telský odkaz minulosti, neboť ani přítomnost
ani budononost nedává nám záraky na podobné
statky. Soad si zchladí žáha na kostele nevě
rečtí občané, kteří přinutí svého poslance, aby
vymohl dekret k boření. Loč nedopastme,(aby
se staly hříčkou v rukou fanatických politiků
naše kostely, poslední stopy uaší minulosti
místní, výmluvní svědkové ducha našich předků.
Nemáte na tom dosti, že jste umělecky zmr=
začili naše venkovské kostely, z nichž jste od
stranili vzácné památky 'steróho živoucího u

L -E14 . : vět

profanojící výrobky řemeslné? Poněvadž mo
derní stavitelství se přiznává ke své impotenci
utvořit vlastní sloh a kopíruje pouze doby
předchozí, zachovejme aspoň to, co nám zbývá.“

A umělec p. Amédée Boffet posílá mini
sterskénmu předsedovi list tohoto znění:

„Pane ministerský předsedo! Hlabokým
bolem nás naplňuje, že 8e v poslední době
dávají bořiti četné prosté kostely, snad beze
stylu, avšak plny půvabu a 'vzrašujících vzpc
mínek ; maleoné křížové cesty a staré hřbitovy.
I přicházíme hromadně, amělci a spisovatelé
všech náboženských přesvědčení bez rozdílu,
kteří jsme našii a téchto skromných svatyň
tolik nadšení a pocitův uměleckých, protesto
vuti a žádati, aby jim byla poskytnuta podobná
ochrana, jaké se těší historické budovy, pom
níky a malebné mis'ní poloby. Chceme zacho
vati tyto zbytky z minulosti, tyto zdroje du
Ševního života; chceme bdíti nad architekto
nickou tvářností, nad fysickým a moráloím
vzezřením. Francie. Majíce důvěra, pane mini
sterský předsedo, že ráčíte vzíti v úvahu naši
žádost, znamenáme 8e v dokonalé úcté“.

Věda a umění.

Slavnost odhalení pomníku Václavu
Kosmákoví pořádá se před rodným domem
v Martinkově u Mor. Budějovic dne 15. srpna
1910 o 3. hod. odpol. Pořad slavnosti: 1. Pože
buání v Martinkovském kostele a seřadění prů
voda před kostelem. 2. Průvod k pomalku před
rodným domkem Kosmákovým. 3. Zahájení slav=
nosti protektorem Jebo Mil. panem opatem Norb.
Drápalíkem z Nové Říše a odbalení pomníku. 4.
Slavnostní řeč o Vácel. Kosmákovi — prof, c. k.
paedagogia Frant. Žandálek z Poličky. 5. Proslovy
pozvaných hostí. 6. Odevzdání pomníku rodu obcí
Kosmákově Martinkova — I. jednatel L. Zavadil.

Bible a věda. Slavný chemikLiebig,jenž
byl znám jako největší odpůrce materialistů, pravil:
„Dilettanti, kteří obcházejí hranice přírodních věd,
jsou vědy hotovi lehkověrnémulidu vykládati, jak
povstal svět, jak povstal zárodek života, ale pravý
učenec nemůže bez Boba tyto věci pochopiti. My
při všem našem badání jeme přecejenkrátkozrací
lidé, kteří přírodě jen tebdy porozumíme, když
Boha položíme jí za základ.“ A s Liebigem sou
hlasili všichni tehdejší vynikající učenci a bada
telé světového jména jako Cb. Lejell, O. Heer



Luensteat, Daubree, Barrand, Dana. Až duch lídský
prozkoumá všecky taje přírody a odloží avon uče
neckou pýchu, Pak vyrovnány budou neshody a
nedorozumění vědy 8 vírou, a lidstvo pozoá, že
víra nebyla nikdy nepřítelkyní pravé vědy a že
boj vědy proti víře, jak kdysi Góthe o něm mlavil,
byl bojem proti pravdě. Jen neznalost víry a ne
dokonalá věda ruší vzájemný soulad, jak dosvědčil
učený Pasteur, když tázán byl, jak výsledky svého
badání dovede uvésti v souhlas 6 učením a e ná
zory bible. Pasteur odvětil :,Pročtěte bibli a všechny
komentáře apolegstů, a já pak zodpovím vaši o
tázku.“ Právě nyní při zkoumání radia nochopuje 86
blaboký význam hebrejského slova „ór“ (avětlo—
teplo) v některých místech Písma sv. Tam na př.
se praví, že bylo stvořeno světlo a —teprve čtvrtého
dne slunce, měslc, hvězdy. To bylo dříve mnobým
nedoukům k smíchu. Nyní Chauhard v „E'cments
de geologie“ dokazuje, že to „ór“ se rovná che
micko-elektromagaatickému agans (Činiteli, půso
biteli) ve fysice. To sgens však nepůsobí změnu
látek, jakou zříme na pcčátku stvoření na zemi,
která byla „pustá a prázdná.“ Ty různé změny
látek mobou býti připočteny působení paprskavé
Činnosti, radioaktivitě, kterou Bůh z temuosti vys
volal, jak o tom svědčí av. Pavel (II ke Kor. 46.),
že Bůh přikázal, aby z temnot zasvitlo avětlo
Radioaktivíta mobla uschopniti povrch těles ne
beských k vzrůstu rostinatva i živočichů. Proto
správoě praví slarný geolog Marcel de Serres, že
Písmo sv. podporaje vědu, dodává jí autority 8
proto nikdy pokroku věd přírodních nepřekáší.
Po vyzkoušení radia padla i vědecká domaěnka,
že země zbyne vychladnutím. Nyní se všeobecně
ví, že země zhyne horkem; a tak 8a vyplní slova
Písma, jež dí. že „měsíc nedá avětla svého“, ale
přece „živlové borkostí ae rpzplynou, země pak
1 díla, která jsou na ní, vypálena budou“ (II. ep.
sv. Petra). I z toho jest patrna pravda výroku
professora Aug. Luenetedta, že bible má býti
knibou knib i geologoví. Různé posměšky byly
od nedouků vrhány na zprávu Plama o stavbě
Babylonské věže. Nyní však byly objeveny a pro“
zkoumány trosky té obrovské, úžas budící stavby.
Objevy jsou velice cenné a přispějí překvapující
měrou k sezoání života dávnověkého národa a
potvrdí znova pravdivé zprávy bible.

Antika a křesťanství. NapsalFrantišek
Pobunek. V Praze 1910. Tiskem a nákladem Cy
rillc-Methodějské kaiktiskárny V. Kotrba v Praze.
80 (48 str.) Čena 5O, poštou 55 b. Spisek to co
do rozsahu malý, ale látkou dosti obsažný. Na
zřeteli má blavně pobanství doby pozdější, zvláště

pohanství z doby římských clsařů, a líčí na zá
kterak v době„té všečkobylopronikauvoBěSSLŮ:
Pášností a banebnostmi drubu nejhoršího; kterak
u boháčů hověno bylo neslýchanému přepychu ve
všem všudy a vedle toho kterak ohromné množaví
lidí nemělo svého pranic, ani tělo své a duši svou,
protože všecko náleželo jejich pánům. Mimo to se
ve spisku ukazuje k tomu, v jakých enrových a
ukratných zábavách při věl zevnější uhlazenosti
ní libovali hlavně Římané; kterak kraté nakládáno
s otroky, dále s dlužníky, cizinci a zajatci ; kterak
rodiče utracovali vlastní děti své, nechtíce míti
četné rodiny, kterak v rodinách otec drakonicky
a neobmezeně vládl, kterak nikdež nebylo žádné
pravé svobody, kterak v rodinách nastal rozvrat
četnými rozvody a a tím spojenou bezuzdností a
kterak se to konečně jak na starých Řecích tak
i Římanech krutě vymstilo a přivodilo nutný jejich
pád. Štěstím pro svět bylo, že právě v této době

počalo se čířiti náboženství křesťanské, kteréřlásalo nové ideje, nové pravdy, učilo jinak nazí
rati na svět — Z toho soad patrno, že výše jme
novaný spisek zasluhuje povšimautí a hojného ros
šíření.

(i
V| Důležité V1
E 8 oprokaždého. mm

Následkem požáru v domě č. 141 v Diva
delní ulici a z toho vznikající nutné a neod
kladné přestavby domu jsme nuceni z nedo
statku obchodních místností Mjcelý avůj sklad
za každoupřijatelnoucenu vyprodati,
k čemuž jeme právě obdrželi úřední povo
lení. Sklad pozňstává vesměs z modního, do
brého a čerstvého zboží,jako: prádla dámského
i pánského, modního ozdobného zboží, příprav
pro švadleny a veškeré galanterie. — Važenému
obecenstva naskytuje se BM“ velmi řídká pří
ležitost, při stoupajících cenách zásobiti se levně
a řádným zbožím. (8M Podotýkáme, že vý
prodej potrvá jen krátký čas, tedy dobře každý
učíní ve vlastním zájmu, když si s nákapem
pospiší a této vhodné a řídké příležitosti plně
využije.

Fejgi 4 Byčiště,
. Hradec Králové,

Divadelní ulice, proti kostelu Panny Marie.

Kulturní jiskry.
Bozmary staročeského léčení. Proti

píchání. Obzvlástní moc má citron, když z něj
zoft užívá a také se ním maže na tom místě, kde
plchá, též také větry a kamenem po tom softu
odstoupí. — Profi mamošení. R, Zelenej jalovec,

červený kopřivy, topolovýa březový poupata, bal
šan, břečťan, plícalk jaterník, varoniku, routu,
rosičku, cbudobičku, žlutou i červenou bukvici,
melisu, šalvěj, řimbabu, saturiji, levanduli, Černo
bejlí, řepiček, rmen, orlíček, bedrník, zeměžluč,
burborko, katas benedikt, tyto všechny jmenované
koření stluč a usekej dohromady, aměs a v másle
uškvař, skrze rouchu proceď a užívej do vnitř i
také se tím mazej a epomoženo bude. — Proti
souchotinám. Když od krve fisky na rakách čer
vené se vyrážejí, neb po těle, to pochází od ail
ného traňku na unavení přijatého; od tobo ná
sleduje, když se Často stává, souchotinnoat. Proti
tomu: R Pejřavku vyper čistě a svař pod poblič
kou a pij teplou ráno a večer skoze 14dní, na
potom vezmi Laxativam a to sice lehké, totiž 80D0B
pláti za 2 kr., 1 lžíci květu bezového (bllý) id
est z těch bezinek každý obzvláštně se dá pře
brané do klůcku, za 11/, kr. malých hrozinek
přeber ze šťopek, to se nechá močitve vodě 12
hodio, pak to zvař pod pokličkou, až tř:tina uvře,
pak ty věci všechny se vytlačí a dá ae na Čistý
nemastný rendlíček, do toho přidej za 1 kr' žlu
tého cutrkandlu, zas se nechá vařit, až brde toho
jen malý kafešálek. To užívej a tbém zapij vlaž
ným. — Zťemnasej do trablíčku nějakého jarafbo
žita a když sejde a bude asi na píď vysoké, při
žínej je, vař a pij místo thé; pominou souchotiny.

Korale Červené když zblednou, ovaž je do
bajzlíka, aby visely nad neřádem a nech tam pár
dní a tak pěkné červené budou, že ae podivíš.—
Proti kašlání neb souchotínám R Cslé Sparmaceti
1 lot, másle nového neslaného 4 loty, žlutý cukr
kandr 1 lot, rozetři na blíněné míse epolu dobře,
cukrkandr ale utluč drobně a utři, smíchej spolu

a z toho užívej ráno a večer kousek co liskový
ořech. — Proti kamenu bolesti sprubírované lékař
ství. Vezmi čtvrt žejdlíka semena z řepy bílé vod
pice neb okroublice tak nazvané, to vař v kozím
mlíce tak dlouho, až hezky měkké bude, t> tep'é
Bošz, potom pozoruj vodu t. j. moč a cbytej ho
do aklenice. nech ji usadit a to husté přeceď, a
ten písek, jenžto z toho kamena zetřeného z člo
věka vyjde, schovej, a kdyby zas ua člověka Do
lesti kamene přišly, tedy vezmi toho plsku (dobře
ho utři) na Špička nože a užívej bo v kořavce a
více na takovou nemoc stonsti nebndr-š P. e. —
Proti bolesti subův. (Dictavit D. Joa. Hollitz) Ná
těstek z díže, to jest z oatorů a podmásli spolu
směs řídce, na bílý šat pomaž a přilož k straně
bolících zabů. Když uschne, zase oškrab a čerstvým
potírej; při tom každý den při mytí ráno za ušima
v důlkách se vymývej vodou atudenou. — Ifem
prášek na suby. Kávový logr, půlený chlebíček

ka SPÁRA BA PÁSRÁDO REdalo pneayo
Kámen se subů selřeš. R Vezmouce cihlu a znova
dobře ji vypal a pak zpulvezíraj přidaje drobet
soli, tím pucaj zuby každodenně sukónkem na

dtevičku; čím dál všechno tobě pustí v krátkém86.

Prý katolictví stame se zhoubou
mašemu márodu. Podivné! Ten „Jed zJudey“
jiš „hlodá na kmeni národa“ přes tisle let, ale
posud nás nezničil. Zato jest každému zřejmo, že

skutečnou shoubou jak pohonýce Čechů tak Slováků jsou židovské kořaloy. Ty jsoujedem z Jadey
skutečným. A ti němečtí pastoři z říše sousední
přicházejí do Čech také z lásky k našemu národu?
O tom pokrokáři chytře mlčí. Nyní vydána ná
kladem lužicko=srbského tovaryštva „Adolf Černý“
brožurka „Vzbáru do Lužice“, v které čteme tato
vysoce pozoruhodoá slova : „Lužičané jsou vesměs
evangelíci až oa 1Ď tisíc katolických Hornoluži
čanů. Právě tito katoličtí Lužičané tvoří ložickou
baštu. Uvědomění jejich jest oproti ostatním Sr
bům, hlavně z Dolní Lužice, značné; nemalou na
tom zásluhu mají kněží katoličtí, kteří studujíce
v Praze, přicházejí do Lužice jako uvědomělí Sr
bové. Totéž nelze vědy říci o evangelických du
chovních, kteří konají 974 stodie jen v městech
německých .. . Jeme v Kbrósčicích, středisku
katol. srbského území. Vesnice velice pokročilá a
uvědomělá, působiště luž. pracovníka učitele Krale.
Zde jakož j v jiných vesnicích, na př. v Ralbi
cích, Radworju, možno spatřiti dosud zachovaný
kroj katolických Lužičanek. Všichni Srbové a e
vangelické Srbsky v saské Lužici odložili již ná
rodní kroj.“ Kdo sspoň trochu tato slova promyalí,
pozná, jak nesmyslným žvastem jest tvrzení, že
katoliciamns jest pro národy slovanské nebezpeč
ným. Co obětaví katoličtí vlastenci 8 úpornou
námahou národa zachovali, to nyní slouží za vý
nosný kšeft výdělečným volnomyšlenkářům; s tím
Be nyní čachruje při kšeftě s německými židy. A
což katoličtí Poláci, kteří tak zdatně porazili u
Gruaw :ldu útočné německé rytíře, kteří se nota
bene také blásili ke katolické církvi? Což nynější
boj pozňanských katolických Poláků proti prote
stantským klerikálům německým? A co znamená
tubý zápas katolických Poláků rnekých s ruským
národnostním despotismem? Fráze, které jsou vy
počítány na štvaní, nemohoa roshodně zastříti kři
šťálovou pravdu. A komu jest milejší německý
pastor z Vilémovy říše než český katolický kuěs,
ten ať teprv o skutečném vlastenectví pěkně mlěí!
Vláda rakouská nyní přemýšlí, jsk by některá
z českých skupin přispěla k odklisení finanční
sbědovanosti; ovšem za malou diškreci chce do
stati vláda mnoho. Leč sám pokrokářský Přehled

doe 29 července napsal: „Soad pánové apolébají
na to, že rostoucí boutí křesťansko-sociální v Ce
chách způsobí změnu, že přivodí sblížení Českých
křesťanských sociálů s německými, ale to je cdbad
velice pochybený . . . Klerikálové v Čechách u
žívali všdy Dacionalismu jako jedné z nejvydat
uějších pák ..změnu firmy v „křesťanoko-sociální“
nezmění podstatu strany ani její prostředky. Tak
jako němečtí křesťanští sociálové hledí předčiti
svou německo-nacionální ug'tací i „Váeněmoe“ a
německé radikály, tak taká čeští křestanští s30i
úlové budou se aspoň varovati všeho. co by je
mohlo viniti z národnostní vležnosti Oba proudy
by se spojily, až by Alo o hlavní body klerikál
ního programu, o zvýšení vlivu na Školy atd., ale
0 jiném Spojenství nemůže prozatím býti řeči.Marny
jsou kalkuly (výpočty), založené na odbočení kle
rikálů.“ Tedy sám pokrokář, který nemá ča piny
na učích a dovede rozumaěji přemýšleti, ohlašuje,
že katoličtí čeští poslanci jednotný postup Čes
kých atran nijak nezradí, čili že si povedoa
vlastenecky; katolicisemůs ani v přítomné po
litické krisi našemu národu neuškodí, zato však
zle českou věc poškozují agrární dietáři a lidé,
kteří se spojují s vídeňským: volnomyšlenkátí, re
presentovanými židovskou „Nsue Freje Presae.“

BRadé umění. Už dávno bylo možnokon
statovati, že soc demokratické fráze o potřebě
pokroku v umění a vědách jsou většinou čirým
šriadlem, drzým klamáním čtenářstva. Takble
nadat „méšťákům“ nebo jim rozbit okna — v tom
ještě se soudrazí velmi dobře vyznají. Leč čtete-li
prolbané pamfle:y radé a vidíte-li, jaké muzanice
místo ovrázků předkládají svému čtenéřstva, pc
jímá soudného pozorovatele hnus nad tím bagate
lisováním a bezcitným odbýváním dělnictva. Jen
ge podívejte na nedělní zábavnou přilobu „Práva
lida!“ Takové čnáranice místo obrázků nejsou aní
ve staré Hájková Kronice. To že mají býti kerri
katary? Vóru žádný mimoradý líst neodbývá tak
macešsky savé čtenářetvo. Ko všuma pak ty maza
nice jsou „aměleckým“ výtvorem zahraničním. Jak
poesie rudá vybližela dříve, o tom hanba psát.
Teď se již přece trochu radí zastydélí za klacko
vítá olova, leč stará nátara 8e oDČas zase proje

"vuje. Na př. bývalý ministr-krajan dr. Žiček přijel
do Přerova k volbám, aby jako svobydný občsa
konstitučního státu použil svého volebního práva.
Leč pokrokáři 8 radými dokázali prapodivoým
způsobem, jak si váží svobodného sobeurčsní ji
ného občana; sprostě dr. Žáčka iasaltovali. Soad
by někdo soudil, že pohlaváři takových štváčů po
chladné úvaze poučkud zkrotí surové vášně. Ale
kdež! Rudý „Hlas lida“ dne 20. Července proje
vnja nad „atatečností“ soudruhů velikou radost.
Napsal básničku: „Socaní jsou, pane, chasa, z mi
nistra si dělaj ďasa. Ajsnbóa Štelovali, aby ho
přivítali. Poučení z toho mějte, Žáčkana nás ne
volejte! Ten at chruní na kanapi, Sooani jsou
sakra chlapil“ Rozumí se, že po této pochvale
budou soc. demokraté proti lidským právům ob
čanů jiných ještě kurážnější.

Jaká byla ideová smaba zaklada
tele Sokola Mir. Tyrše. V časopise„Sokola“
v č IL. roku 1871 Mir. Tyrš napsal: „Ale i ve
věci sokolské záleží na tom, aby Co možná nej
větší počet účastníků pro spolky nade byl získán ;
jinak by vliv na tělesnou a mravní povahu ná
roda našeho nepostřežen zůstal. Z toho pak jde,
že a věci sokolské všecko vyloučiti třeba, čím
by okruh přítažlívosti zbytečné se súžoval. A
sobě tudíž co nejrozhodněji přejeme a přáti mu
síme, aby ukutečně u nás politické strany po
vstaly i aby atrany tyto zásady, nikoli však o
sobní sváry svoje na kolbišti veřejnosti přímo a
4 otevřeným hledím proti sobě stavěly, to přece
bychom ve vždy co nejrozhodněji proti tomu vy
Bloviti mugeli, aby jednoty sokolské co takové
k té nebo oné Straně se přidaly a tím stranu
druhou od sebe odpuzovaly. Podobnou zdrženli
vost i ve věcech konfasních (náboženských) a všech
jiných otázkách podobných sa jedině přiměřenou
máme. I ačkoli tedy za právo, ba za povinno st
každého jednotlivos pokládáme, aby k radikální
nebo konservativní straně přistoup:l, aby ku ka
tolicismu nebo protestantismu bezvýjimočné de
blásil, anebo nesrovnává-li Be ani to mai ono B
ploým přesvědčením jebo, aby ze všeho svazku
cirkevaího poctivě vystoupil; toš přece nemyslíme,
aby spolky naše v tom nebo omom směru jakkoli
demonstrovaly, ba naopak bude jim vdobě, která,
jak myslíme, dosti brzo nastane, vystříhat ae
všeho, což by jako přímé osvědčení v tom nebo
onom rozumu vypadati mohlo.“ Ta doba jest již
zde. A neoblóéká muoho štváčů sokolské šat
blavné proto, aby drážděním českých katolíků (i
spolučlenů) dělali radost volnomyšlenkářfakým ži
dům? Taky vlastenectví! Smór a odkaz Tyršův
hází 80 do starého harabnrdí; ale přesto, jestliže
odkopávaný, vybazovaný a tupený katolík při
draží se k „Orlům“, tedy ke svým, nadává 8
mu znovu ještě víc. Vyhlíží to zrovna tak, jako
když zpupoý majitel domu vyžene pokojného ná
jemníka na mráz a pak mu ještě zakazuje na
jmonti si byt jinde. Vyhnaný obyvatel domu nemá
vůhec právo na existenci. Moderní barbarství a

dapodomas pramálo se Jiší od barbarství dávnov .



Hospodářská hlídka.
Smlouva rakonsko-srbská. Vzatímní

smlouvě r. 1908 měl náš průmysl výhody celní
při 150 předmětech dovozu průmyslového. Není
dostal celní výbody jen pro 120 předmětů. Při
všech ostatních platí pak minimální tarif srbský.
Tento jest sice o něco vyšší než byl r. 1908,ale
je tak zvýšen pro všecky státy. Rakousko pak si
vymoblo celní výbody třebas pro menší počet
druhů, ale za to pro takové, na nichž mu nejvíce
záleží, a v nichž Srbsko Bamose cbystalo k výrobě
domácí. A za ty těžké oběti, jež Srbako prý na
úkor svého průmyslu pockytlo, dostalo Srbsko
dovolení dovésti as o třetinu menší kontingoat za
bitého dobytka, než jaký dříve vozívalo (misto
35.000 jen 20000 volů = místo 70.000 jen 50 000
vepřů), a to ovšem se clem, které ae rovná asi
čtvrtině ceny doby.ka samého. Dále dostalo vý
hodu minimálních cen obilních, která však i tak
jest asi 40., hodnoty zbožové vysoká. Dovolen
dovoz živé drůbeže a ovoce s menším clem. Průvoz
živého dobytka však nedovoien.

Vycísutý smysl pro spoločenstevní
organisaci má rolnictvo v Německa. Začátkem
t. r. bylo tam 23362 růzaých společenstev. Nej
více ověem bylo úvěrních a spořitelaích pokladen:
15.271! Mlékáren čítalo se 3306 nákupních a
přodejních dražstev 2217. jiných společenstev
2568. Veliké přízni německých rolníků těší se
družstva e!ektrárenská a společenstva ku prodeji
dobytka. Prvních bylo založeno za jediný loňský
rok 1906. Společvým nákupem bylo opatřeno roku
190: za 168 mil. marek zboží. při čemž obnášel
čistý zisk 1:4 mil. marek. „Německé zemědělské
noviny apolečenstevní“, které jsou crgánem říš
ského svazu, vycházejí v 22000 exsmplářích. V pří
tomné době zabývá Be svaz vybavením půdy
z dluhů cestou společenstevní organisace. Ovšem
zaměstnává se současně i jinými otázkami. Tak
zvláště snaží se dociliti, by 1 nejmenšímu rolní
kovi při záštitě společenstva bylo umožněno tržiti
za obilí průměrnou cenu roční. Péčí svazu vzrůstá
každým rokem mnočství vojenských dodávek. Prodej
obilí děje se stále více rukama ústředny. Podobně
lze říci o prodeji dobytka.

Jak poznáme, ce stromu chybit
Podle vzrůstu. Bujně-li žene do dřeva, květu však
nenacazuje, půda je přeaycena doslkem, ale chybí
draslo a kyselina fosforečná. Hojně-li kvete, ovoce
nasadí, ale málo održí a přírůstek je slabý, trpí
nedostatkem dusíku. Nemá-li ani květu, ani leto
rostů, a kvete-li, ale plodu nenasadí, lupení za
žloutlé je aparé, v půdé živin není, strom hladoví.
Náprava snadná ve všech případech, pobaojíme-li
sad vbodným bnojivem. Obyčejně hnají ae vzimě
a z jara dusíkatým hnojivem, po nasazení plodů
hnojivy kostikovými a draselnatými, a sice každý
rok, a Sice nejlépe řídkým roztokem příslušného
bnojiva v okruhu koruny do důlků a děr, jež se
několikráte po sobě bnojivem naplní.

Padavky polezralé zpracují se doma
na výborný ovocný ocet. Z rána se všechny plody
posbírají a vysypou do kádě neb sudu, kdež se
vodou trochu zalejí a sud přikryje. To Be opa
kuje tak dlonbo, až je dosti padavek nahromadě
ných. Aby neplesnivěly, každý den po návypu se
vše v sudu promíchá. Když je zásoba dostatečná,
ovoce 80 utluče, vylisuje a tekutina zcedí, aby
usazonina zůstala na dně, do dudu vinným octem
berkým vvpařeného, přimíchá ae na 10| teku
tioy 3-7 gr. vinného kamínku a sud postaví bez
zátky do teplé místnosti. Ubytek při kvašení na
bražuje se náhradní zásobou, aby sud byl stále
plný. Když je kvašení ukončené, Špuotovnice Be
pokryje plátýnkem a vše nechá v klidu 6—8 ne
děl, načež ocet stočí se do kamenných nádub lá
hvovitých.

Kolik cakru na kilogram ovoce přidati
třeba v gramech: sladká jablka 200, kyselá ja
blka 300—350, hroáky 100—200, gdoule 250—
400, třešně 160, višně 200 —360, švestky 160, ze
linky či ringle 100, hrozny 100—200, sratky 150
—200, rybíz 260—400, maliny 150—200. ostru
žiny 200—250, borůvky 200, jahody 150—200,
brusinky 200, moroše 200, bezinky 200, dřínky
200, šípky 150—200, trnky plané 250—400, za
vařujeme-li ovoce v cukra. Pak-li ovoce zavařu
jeme novějším způsobem ve avláštních láhvicich,
cakra se vůbec nepřidává. Ovoce pak podrží při
rozenou vůni a chuť a také so udrží velmi dlouho,
práce-li vykonána bezvadně.

Proti zácpě ncdávejmo dětem léčiv u
mělých. Má to vždy následky nedobré. Stačí ú
plné trochu mléčného cukru v přiměřeném nápoji,
anebo lžice medu, povidla šveatková na chlebě
namazaná, zralé ovoce, v nejhorším případé kly
stór a hnětení břicha,

, Dovoluji si velectěnému obecenstvu
oznámiti, že jsem od 1. srpna t. r.

BW- přesídlil -U

závod železářský
do vlastního domu — Palackého
třída čís. 83. — naprotiuzenářskému

závodu p. Hutly.

O další ctěnou přízeň prosí

Vácíl. Michálek,
obchod železářský a zbraněmi.
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Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. 9.

přijímá
vklady na 4",9/,úrok bezvýpovědi,

* 4549% „ 830denní výpovědí
n 499 „ S60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje 3

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošnímelisty počt. spořitelny, která
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen.

zyevvnonníPP
Šeob, úvěrní společnosí,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

vwHradci Králové,
: (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky
za 440 až 5%

úrok a to dle výpovědi.

gap“ Složní lístky na požádání zdarma. UW

Uhlí nejlepšíjakosti

Vela příležžioslná KOUpů

Aanelových přikrývok,
krásných, nejnovějších vzorků a jemných barev, hedvábím
lemovaných, majících zcela nepatrné, sotva viditelné skvrny
pouze od vody. Přikrývky se hodí bez odporu pro každeu
lepší domácnost ku příkrývánípostelí a osob, jsou
velmi jemné, teplé a povná, 180cm dlouhé.

7 7

Zasílám dobírkou3 jemné flanelové hedváb. lemované
přikrývky . . . . . . . „ 410K,
4 kusy nelemovanýchza . „uk
hospodářské deky žinté neb kostkované 4 kusy za 12 K.
velmi jemné deky flanel., bílé 4 kusy . „ 12K.
Prošívané přikrývky, vatou plněné leskle se třpytící,

nádherné bordo neb bledě modré, 2 kusy za 14K.
Továrna po živelní pohromě svěřila mi ku roz

prodání zachráněné zboží. Mnoho tisto kueů nádherných,
těžkých.

Adresen:

R. Bekera, továrnískladWSolnici, Čechy.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

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

bez nároku na cestovné,

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
OEP*>Závod založen r. 1898. "Jima

DCD DEDOAJÍCDE DEDK]

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolnje si dopo
račiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, raténky, pacitikály,
svícny, lsmpy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci 8
v ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
káxku franko bez závsznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdce ruční,

Sklad veškerýchzlatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetězů
madonek, kříšků, pratýnků,náramků atd. 2: Notářské
proteny, tabatěrky, jídelní náčiní zestříbra pravého

1 čínského vždy na skladě.

Staré slalo, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAM STAMĚK.
paslř a oiseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

Hoši k vojsku
od 14—20 roků, i hudby neznali, se přijmou na
celé zaopatření ve voj. had. škole v Hradci Králové,
villa Štěpánka. Prosp. zašle správa ústavu proti
20h. znám. — Výhodné zaoputřeaí pro budoucnost.
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*Jan Horák,soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní vyroby, jakož i tu- i cizo=
v zemskych.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
eluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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Doporučujeme
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Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVI.

Velehrad nám září!
IL

Jaké sjezdy socelí jedootu BlovaastvaP
Zatím, co v Sofii s velikým nadšením se tle
skalo patbetickým řečem o vzájemnosti Slo
vanstva, v Čechách spory jednotlivých stran a
frakcí jen se přiostřovaly. Na Moravě tábor
agrární byl již >.zštěpen dříve, propast mezi
radými automomisty a oestralisty jen se pro
hloubila, v pokrokově-lidové straně dr. Strán
ského nastal hotový nečekaný výbuch.

V Čechách již se nedají utajiti vážné roz
porv mezi nár. sociály, kteří jsoa přívrženci
Klofáčovými a těmi, kteří se přidržají Choce,
spory mezi radými Adlerovci a autonomisty
v úašem království bují dále jako oa Moravě.
Dvě cesty různé českého pokrokářstva rozbí
hají se již dokonale. A teď ta náhlá rána do
nejsilnější politické strany agrární v Čechách!
Již jsou tábory dvaa če původnístranaagrární
stálo vábá vyřísnouti ze svého tělu Četné,
sřejmě viditelné vředy, kryetallisují se proti
vy dvou táborů stále více,

Nikdy v Čechách nebyla tak příšerná
roztříštěnost politická jako nyní, kdy 60 sice
vzájemnost slovanská od liberálů plnými ústy
odporučuje, ale od těchče lidí « příčin sobe
-ckých stále více se třiští. Pojem vlastenectví
bere se až příliš povrchně,fráze o slovanské
vzájemnosti jsou zcela neupřímné; vycházejí
2 úst lidi, kteří se přímo třesoa strachy, aby
náhlým zjednodušením českých stran nepřišli
"©svoji existenci nebo o své členství mezí po
litickými pohlaváry. Množství politických stran
má ovšem jistou měrou tu dobrou stránku, že
politikové různých (frakci podlebají mnoho
násobnému dozoru politiků z táborů jiných.
Avšak jakým drsným a docela cespravedlivým
způsobem přísná kontrola ve dává na jevol
Ze sonetavného kritikaření, z úskočných obran,
z bouíaého vzájemného topení ztěžka zmoudří
čtenář, který mosí se zaměstaávati wimu po
litiko také pracemi jinými. Průměrný čtenář
buď se stane fanatikom strany jedné nebo vsaje
do sebe tak nechotnou směs, polyká takový
chaos, že ne zmate více, než kdyby posoroval
vše vlastním okem bez čtení kteréhokoliv listu.
Zkrátka rozvrat v národě jest přímo fatální.
Ani příslušníci téže strany nedůvěřnjí vzájem
ným frásám.

„Národe, setřes ae sebe černé jho zpáteč
oicko-klerikální a vidíš, jakými mílovými
kroky pospíšíš svému blaha vstříc! Na zá
kladě nejmodernější vědy, na podkladě nej
novějších pravidel sociálních, dle nových zko
Šeností politických tě povedeme do kýženého
ráje.“ Takový jest v jádru obsah řečí, které
do omrzení opakují řečníci protikatolických
etran.

A že vótšina takového ujišťování jest ú
myslným podváděním davů, o tom svědčí mě
rou vrohovatou netoliko hrozné poměry v pro
tikatolických stranách (francouzských, která
»útlakem klerikalisma“ oyol ani dost málo ne
trpí, ale i to bahno, v kterém se potácejí bez
nejmenšího přičinění katolictva české rozva
děné strany protikatolické. Právě tam nastalo
tříštění a zbědačení nejhorší, kde ae od pra
pora Svatováclavského odstoupilo nejdále. Jak
nevěra jest elementem tříštícím, pozoruje každý
bez dluubého vysvětlování.

A rozvrat mozi českými našimi odpůrci
by byl ještě mnohem větší, kdyby společný
proticírkevní fanatismu3 je nespojoval k spo
lečným akcím. Křesťansko-sociální strana prý
národ tříští. I — nikoli, nebýti této strany,
sápasily by jiné tábory mozi sebou ještě více.
A pak — k jaké strané mají se katolíci při
dati, aby měli pokoj ode všech ostatních a
aby v některé jiné armádě skutečně a prak
tioky národ spojovali?

Kdo chce vzájemnosti slovanské opravda
opřímně prospěti, od toho nutno žádati na
předním místě upřímnosta poctivost — a dále
takový člověk musí prokásati svoji spůsobi=
lost více skutečnou, třeba i nejdrobnější prací

NÍ on

než mohutným brdlem. Pokud tací lidé zmu
šile práce 80 nechopí, potud všeliké novoglu
vauské theorie budou bezvýsledným sportem,
který sice zaplní mnoho eloupců v časopisech,
ale prospěje v praxi asi tolik, jako soc. dem.
příprava ráje badoucnosti.

A vychovává nynější prostředí politické
muže takové? Anebo — jest možno, aby za
stávajících rozvrácených poměrů alily se různé
české proudy pod jedou vážnou Aaotorita as
poň v základních otázkách vzájemnosti české
a slovanské a čly za touto autoritou obněm i
vodoa? Nikoli, každá strana choe hráti primát,
strkajíc do popředí pohlaváry své. A pak —
při nynější veliké štvavosti politických stran
právě ti vážní Čechové, kteří by byli nejschop
nější k úloze Karla Havlíčka nebo Františka
Riegra, s rvavého kolbiště politického na sto
honů prchají. Tudíž při všem horování po slo
vanské vzájemnosti dovleklo se to v Čechách
tak daleko, že zde není ani schopných generálů
ani okázněných kmánů. A bez národní disci
pliny těčko mlaviti o dalekogáhblých počinech.

Dr. Kramář píše dne 10. t. m. v „Nár.
listech“ : „Málokdy scházeli se členové nějakého
sjezdu s tak těčkými předtnchami, s takým
pessimismem, jako ti, kteří ze všech končia
Slovaostra jeli do Sofie na drahý přípravný
slovanský sjezd. Ve Slovanstvě všude blatoký
rozklad... Kusý slovanský sjezd — bez Po
léků i liberálních Rasů! Člověk jen slyšel je
dovatý výsměch německých listů.“ Dr. Kramář
dále mluví o nepřátelství rakouských politiků
vůči sloranskému Balkánu a dokládá: „A co
všichni tito politikové ještě úplně nezničili, o
to se postarali rakonsko-nherští agrárníci.
8 nousía bídou uzavřeli jame špatnou obchodní
emlouvu, kdežto Srbsko, jak názorně vyložil
ve své přednášce v Sofii prof. Stojanovič, eman
cipovalo se od Rakouska a našlo si nová, vý
bodnější odbytiště pro svůj dobytek, která mu
nezavírá po ové zvůli maďarský veterinář...
Většina roské delegace byla málo nadšena no
voslovanstvím a když, tak jenom v theorii,
v praxi vjak byla jednostranně a nacionalisti
cky raská a v do'i protipoleká, tak že přiro
zeně bylo možno očekávati konflikty, které by
mocily vésti k předčasnému rozchodu účast
níků solijského sjezdu.“

Leč přes to vše si dr. Kramář libuje, že
sjezd sofijský vydařil se nade všecko očeká
vání, že novoslovanství v Sofii nebylo pohřbe
no. — Bodejť by se už v samé Sofii všecko
hned rozbilo! Tam šli přece tací delegáti, kteří
neměli už předem úmysl všecko rozvrátiti, ale
kteří naopak byli odhodláni k nejkrajnějším
ústupkům. Proto na př. Poláci zůstali doma,
Bylo by však velice užitečno věděti, jak veliký
počet Slovanů jednotliví delegáti zastupovali
a to tím spíše, že do nadšených zdravie mísil
se příšerně odpor slovanských aoc. demokratů,
A náboženská otázka Slovanstva, tato hlavní
míza národnostních vzmachů, hrála při offioiel
ním jednání úlohu Popelky.

C. posloažilo k většímu sbratření Slovan
stva v Sofii, to vítal i český katolík s opřím
nou radostí. Leč prozkoamáme-li kolísavou,
vratkou základou novoslovanství Kramářova,
odcházíme neuspokojeni.

Zalo vime Velehrad! Tam přišli již loni
legitimní zástupci nejširších davů slovanských,
aby laštili praktickou vzájemnost na základě
nejpevnějším, náboženském. Na př. protojerej
(probošt) Malcev prohlásil, že přišel na sjezd
8 požebnáním evébo arcibiskapa, samého me
tropolity Petrobradského Antoolna, který rád
cestu jeho viděl. Ejhle — takový delegát už
soamená velice mnoho! Již dávno předtim za
ložen časopis „Slavorum litterae theologicae“,
který pilně sleduje náboženské proudy ve všem
Slovanstva; jest ústředním věstníkem theolo
gických spisovatelů slovanských vůbec. Vlčko
va „Osvěta“ tehdy velice vřele ocenila ten
počin jako vážnou podpora vzájemnosti slo
vanské. Pro Slovany osznající ruské azbaky
pak založen latinkou tištěný „Velegradskij
Věstnik“; účelem toho časopisu jest, aby 80
mimoraští Slované s větší chutí a snadněji př.

očovali rusky a přilnuli k vzájemnosti slo
vanské.

Skutkem velikého dosahu bylo loňské za
ložení „Velehradské akademie“, vědecké to spo
lečnosti k šíření tbeologického písemnictví slo
vanského a k apoštolování v duchu slovan=
ském. Akademie ta podporuje stadium o církvi
východní, o sv. Cyrilla « Mathodovi a boho
sloveckou — literatarn. slovanskou. Akademie
úzce spiala onionisty jak katolické tak jiných
křesťanských vyznání. Letos na Velehradě po
kročil dále sjednocující „Apoštolát sv. Cyrilla
a Methoděje“, který se snaží uskatečniti přání
Tolstého, „aby všichni Slované byli jedno na
základě náboženském.“ Ustanoveno určitěji, jak
Akademie ve.ehradská mé prováděti prakticky
vědeckou práci cyrillomethodějskou; jí svěřen
hlavní úkol v pořádání dalších velehradských
ejezdů; nyní tato Akademie ještě v širším roz
saha bude podporovati stadium o církvích
národů slovanských a povede snahy unionisti=
cké k dalším praktickým metám.

Zatím, co liberální politikové v Čechách
odbývali náboženskou otázku svého národa vý
hradně štvaním proti katolictva a „husitskoa“
rozbředlou negací, dokázala k jejich velikému
překvapení náboženská myšlenka avěží čivot
svůj utvořením silné strany křesťansko-sociální,
Pánové snad nyní nahlédnou, že ve snaze po
vzájemnosti natno vzíti v potaz všecky silné
eložky národního života.

A že volehradskéó sjezdy sami naši ná
rodní nepřátelé pokládají za důležitější, vý
zoamnější než Kramářovo novoslovanství, patrno
z toho, še židovsko-německý tisk řádil proti
velehradským sjesdům daleko zařivěji než proti
novoslovanským akcím Kramířovým.

Velehrad nám září, jeho světlo proniká
rok od roku stále Zhavějii do vzdálených kra
jů slovanských a zahřívá zkypřenou nábožen
skou půda, v níž raší rychle slibné květy, mě
nící se v zdravé, živné plody.

Volné listy,
Zanedbaná povinnost. Dokázali jsme Ma

charovi, že jest dokonale zranitelným indivi
duem, že po stránce povahové a intelektuální
může býti souzen a odsouzen a že od pokro
kářů jako nejlepší český člověk označen byl
jen řečnickým obratem. Vzpomíaky, které nám
z Vídně v „Časn“ stále posílá, jsou důkazem,
že jsme do jeho boláků dobře zabodli. Pozo
rujeme také, že čte „Obnova“ s bystrostí, která
se stává stále bystřejší.Za to jeho vtipy, jež
na nás páchá, žel, jsou vrtácké a scvrklé pa
davky, možno-li ovšem vtipem nazvati říkání,
které se únavně opakoje nejen co do obsahu,
ale i co do formy. Zoámkoa všeho pak jest
obvástavost, která dokazuje, že Machar posnd
nechápe, ba saad n-ní ani schopen chápati, že
se přežil a opotřeboval.

Včela pozbyvši míšku 8 jedema zlomivši
si žíhadlo, přece ještě přisedává, zvučivě vrní
a marně anaží se bodnouti. Počínání její vzbu
zuje ovšem Shovívavý úsměv a člověk maně
si myslí: chuděrko, jak jsi směšná!

Ale když jest Macharovi 8 námi tak do
řeči, opakujeme mu zase tu prožlaklou otázka:
Muchare, kdy pak promluvite jasně o tom šky
tavém mnichu, kterého jste tak negeniálně vy
robil a kdy pak omyjele se z výtky bescharukler
noali, kteron vás poctil představený trapistů
v Římě? Užíváme zde zakřiknutí, jehož jste
úžil sám proti dra Chbalupoému: Ale teď ani
o krok dál! Nechejte nbohóho plácání, pře
staňte sptlati těm, kteří se odvažují o vašich
objevech svobodně mysliti a povězte přímo,
jek to bylo s tím škytavým mnichem! Sám
jste se vyjádřil, že měl u vás ztraceno všecko
člověk, který jedenkrát zalbal. Máte todíž sáu,
syna Holiův, neodbytnou povinnost, dokázati,
že jste nelhal aspoň psaním tak silné koře
něné, dráždivá historky. Tu vám přece pranic
nepomůže aristokratický odkaz na nezrěst
ného „officiala.“ Kdo tcho zcela tajemného



„Offioiala“ v „Cise“ nastrčíl jsko mlha před

tdravý srak, sajisté ví syn Heliův velmi dobřem
Statisíce návštevníků (amezi nimi i zed

nářů) uváděl onen mnich Hollanďando kata
komb. Ale žádný z těch návštěvníků nebyl tek
nešikovný, aby eio zém vymyslil takovou pra
sečí historku. A kdo má dobré avědomí, po
depíče ee bes váhání v seznam návětěvníků.
Proč jste ta historku nepodepřel podpisem a
a okamfitým protestem ? Vždyť přece nikdo
nikdy není k protestům ochotnější nad syua
Heliova!

Ale to je tak: kašdý vždy dle svého
zraku vidí vše ve světle nebv mraku. — Při
cházely do katakomb duše poeticky naladěné;

rcbaly £ prósy života do podzemních zafst,
ká četly z nápisů a jiných památek dojem
nou, vsnošenou historii zašlých časů; tam 8e
očitě přesvědčily, že hrdinné sebeobětování
pro veliké ideály není bájí. Duše ty odchá
zely z katakomb s nadšením. — Přišel však
syn Heliův, nejlepší český člověk a — objevil
v katakombáchprase. Jistě do katakomb přišli
i někteří maďarčtí bagounáři, kteří mají na
cestování peněz vasbyt, a jejichž životním záj
mem jest na prasata hodně myslit. A přece
žádný z nich tam prase neobjevil. Nenalezl
ho tam avi žádný římeký povaleč, který za
několik lir jest hotov k nejrůznějšímu svě
dectví. O praseti v Macharově části katakomb
nevěděly nic celé milliony návštěvníků. Leč
největší český dásník hned chytil sa uší prase,
které prý smrdí jako starý pes.

A proto, nejlepší český člověče, nepi
chejte tak bázlivě před svým epochálním vy
nálezem, který překvapuje víc než moderní
aeroplan. Aní o krok dá — a místo nadávek
povězte o tom praseti něco určitějšího a —
pravdivého. Protestantá v XVI, stoletl svato
svatě věřili pastorům, když tito jim tvrdili, že
Tibera vyvrhla dvě nestvůry: Papstesel a
Monchskalb. Ale teď nejsou přece lidé tak
slepě důvěřiví. A odpovídat na reální protidů
vody osobními výpady, tupením a nadávkami
— dovolte, k tomu přece nejméně jest potřebí
nejlepšího básníka, velikého učence, Takovou
kašpárkovinu zastane dřevorubeo zcela snadno.
Hle, taková krásná příležitost, aby Machar tém
klerikálům pořádně zatopil, a — on mlčí jako
zařezaný a bezcharakternost nechává na sobě
ulpívati, tak še již sami poxrokáři a oddaní
jeho přátelé mrzutě pobrukují. Smutné to sna
mení| Machar, takový nadšený ctitel pravdy,
a tu pojednou chová proti ní bluboký fon!
opovržení, když mu jest dokázati, že předsta
vený trapistů nazvav našeho v hosích no
žičkách „nejlepšího muše“ člověkem bescha
rakterním.

My vybízíme Machara, aby use proti to
muto nařkbutí bránil, ale Machar, nechtěje
rozaměti, spílá „Obnově“ hloupého a slampa
čelého časopisu. Jest to tak, jako v té prosto
národní říkánce. Kdysi ptali se lidé jedné
ženy: „Jdete, tetka, s fanosu ?“ Na což odpo
věděla: „I nesla jsemna prodej husn.“ A tuto
nechápavou tetku 8 husou představoje Ma
char. A že jest „Obnova“ hloupým a slumpa
čelým časopisem? Odeudek tento z úst člo
věka takových mravních a intelektuálních kva
Jit, jako jest Machar, přijímáme 8 homoristi
ckými pocity a veselou náladou. *

Před rokem to bylo, kdy čně osnamo
ván byl obnovený věk antických radostí v
tomto vadychajícím pozemském údolí, Po čes
kých nivách jezdil nejlepší český člověk jako
řečník a zakladatel nových zlatých časů. Po
krokářští básníci se rozepěli, vítajíce jitřenku
olympských bohův a zář helenského slance.
Minervina tvář řečníkova září důstojností, ra
dostí a dává prosvítati myšlence nového kul
turního směru v životě národů. A jelikož ani
v takových vážných okolnostech nemá se
hrdati divadelními scénami, ve kterých slzy
utírají se batistovými Šátky a vášníví herci
hrozi sebevraždou, přičiňoje se pokrokářský
genij o všechno, co by zvýšilo lesk příchodu
antické doby. Řečník plný duševní vzuešonosti
užívá všeho myšlenkového a slovního aparátu,
aby nasloucbající davy přesvědčil. Tluče se
v pokrokářské bubny, slavnostně se vítá, jezdí
deputace, usnáší 56 resoluce, že zář helen
ského slouce musí vyjíti právě teď, nebo že
již nevyjde nikdy — aza tím vším veliký do
provod pokrokářských novin a řečníků, kteří
svému vůdci a králi nadšeně přizvukují. Za
kladatel antického nového věku dělá, co může,
Poličkoje dějiny, převraol pravda, přehazuje
v divoké směsi vše, oo ma přijde pod ruku,
mluví páté přes deváté. Znalci dějin pozdvi
hojí blavy A žasnou nad novým výkladem u
dálostí, vážných lidí zmocňuje se tak něco
jako hanba aněkteří opravda vzdělaní pokro
káři se červenají nad deukalionskou potopou
nesmyslů, které proudí z úst slávou a domý
šlivostí omámeného řečníka,

Konečně nastává uklidnění, řečnické pěna
zmizela, slavnostní rach se utišil, dostavila se
stříslivá úvaha a s ní obromná kocovina.Žádný
jazyk nemůže vypověděti tuto blamáš kultar

ního dvacátého století, touto skatečnou maso
postní maškarádu, jejímě viditelným symbolem
byl zakladatel nového antického věku — syn

eliův.
A nyní shraeme toto vylíčenív jedna

otásku: Hrálav této komedii hlavní úloha
„Obnova“? Nikoli| Proto není hloupým časo
pšcem. Jasnějšího důkasu podatí vůbec nemů
Žeme. A proto ještě jednou vyzýváme Machara,
aby mluvil k věci a aby se očistil z oné bos
karakternosti. Učiní-li tak, bude míti cbvála,
kdežto nyní nadávkamí píše do „Času“ sice
se peníze, ale bez čestného uznání.

Zase odhruutá sáclona. Jak naše pokro
kářské listy horlivě píší o pokroku Francie,
jest snámo. Při četbě této nevědomcům sbíhají
se sliny v ústech a obraznost jejích jest ne
obyčejně rozobněna, stávajíc se matkou hlasi
tých a nehlasitých povzdechů: „Oh, jak byobom
byli šťastní, kdyby se začalo tak reformovati
v Rakousku, jako to učinili ve Franciil“ Všichni
protikatoličtí evětlonoši o závod njišťají, jaké
blaho a jaká osvěta jest ve Fraucli domovem
právě proto, že se stát vyvětil z poručaiotví
církve. Ono to nebylo sice vybavení z porač
nictví církve, protože dle přesných právních
pojmů jmenují se takové ekatky oloapení o
občanská práva a majetková krádež, ale pokro
káři a jiní potřebují, aby těmito nepravdami
blavy jejich stoupenců vytrvale zvučely proti
Jasnějšímu poznání.

Někdy však pokrokářské noviny 8e zmýlí
a uveřejal o Francii věci, které pokrokovým
Čecháčkům podávají hojně látky ku přemý
šlení, ohtějí-li ovšem nvašovati. Nedávno přinesl
eČas“ vyňatky z Emila Fagneta, z nichž ně
které tady podáváme:

„Demokracie uvedla křiklavoa a škodnou
nepovolanost do všech odborů státní správy.
Lid, jenž chce panovati, nepřipovětí, aby v jeho
čele nebo v jeho zastapitelstvě byli vzdělanci
důkladně znalí věci a svědomitě dbalí její
eprávnosti. Sněm, ministř., úřady všeho drahu,
školy, všecko musí býti na úrovní lidového
ducha a podrobovati se jeho vůli. Zásadé rov
nosti porozrměl lid tak, že odstraňoje každou
duševní převahu. U osob, které lid volí sa
poslanoe,rozhodaje toliko, jsk dovedou rosnítiti
8e jeho city a vášněmi. Mosejí míti tytéž
zvyky, tytéš mravy a totéž vzdělání jako on;
jsou-li vzdělanější, smí to býti jen o staplnek,
jen tak, aby uměly mlavit dle jeho ohuti.
Zákon, jenž býval vědy trvalým zařízením, vy
plynulým z dlouhé, zajištěné zkušenosti, stal
ee u zákonodárců, jské si lid volí, něčím pří
ležitostným a přechodným, pouhým časovým
ustanovením, jež má elonšiti účelům strani
okým: „dílna smákonůjest skladem časových mo

Ministerská křesla obsazují 60 dle toho,
kolik oi jich která skupina většiny vymíní; a
protože ta která skupina nemá obyčejně pří
alašného odborníka, dějese, jak pověděl Beau
marchals: „ třeba počtáře a místo dostal ta
nečník,“ Soudcům se říká: „Vaší povinností
jest, podporovat většina.“ Dospělo 8e tam, že
soudci, zmatení a zaleklí, bojí se pronésti dů
vodný rozsudek, jenš by vzbadil nelibost lida.

K neznalosti věcné druží se nepovolanost
mravní, povahová, která zvyšuje neznalost
věcnou. Volby do senátu dějí se, ne-li vesměs,

aspoň většinou podle vůle a pokynů prefektů,tedy vlády.
Konečně školy — obecné Školy, jimiť se

demokracie hrdě zajišťuje! Není potřebí mnoho
výkladů k důkasa, že očitelé obecných škol
nejvíce jsou ustanovování ge sřetolem k smý
šlení politickému a že 8 místem přijímají úkol
politických agentů. Jestliže kdo, tož oni se
přičiňojí ze všech sil, aby si všichni byli úplně

rovni, totiš oby všichnisláli ma témě wlskémstupni duševním.“(Pozo. redakce: Tak to chodilo
v Cechách za vlády demokratických Táborů a
ve Francii při veliké revolaci.) K tomu do
kládá referent „Časn“: „Faguet Široce a vý
znamoě dovozuje, jak rostoucí neúcta k star
cům, rodičům, manželům, učitelům, jak rostoucí
opolečenská brobost a nezdvořilost vzniká
právě zárovejí 6 demokratickou neústou k po
volanosti“ (odbornému vzdělání).

Z této ukázky, jako z mnohých jiných,
kterých se nám již dostalo, vysvítá, že všechno
vynášení francouzského pokroku, osvěty, ob
čanské zdatnosti a smysla pro právo fs0w ma
učené formulky pokrokářských listů. Všechny ty
listy u nás, které skutečný stav ve Francii
líčí jako vzor ideálnosti, slouží vlastně jen svým
vášním, ačkoli ujišťují, že slouží pravdě. To
jest heslem i u más.Následajme Francie! Pře
devším 8 náboženstvím se škol! Ostatníhu
franconzského zboží máme již hodně. Neúcta
k autoritám, společenská hrubost a zdivočení
právě šíří se i u nás, a to dle chybně pocho=
pené a nesprávnou metodou vykládané demo
kracie. Revoluční ovzdaší vsrůstá znatelně a

důsledně. Takové přípravy dály se vědyckytam, kde povolaní činitelé ustupovali A ustu

valí, až koječaě společenská bouře vybuchla.
ohl-li se od naší pokrokářské intellígenoe

oslavovati Ferrer, vraždící anarchista a pod
vodník, pak jest zřejmo, že, čouhá-li z lidu
milnosti ourovost a vylésá-li se sofisty kat,
Jest to neklamoá příprava k postapajícímu
rozvratu.

o .

„Hospodářskéoevebosení“.Již minule dotkla
se „Obnova“ zvláštních sásad ohledně insertův,
a dnes prosíme laskavé čtenáře, aby si pro
hlédli záhlavíMasarykova „Časn“ a přesvěd
čili se, le skutečně tam jest černé na bílém:
„Hospodářské osvobosení“. A nyní prosím, ab
byly avášeny všechny okolnosti, spojené stak
svaným insertem dosavadního vůdce české Mo
ravy dra Stránského. Tento národohospodář
dal vytisknonti ve svých „Lidových Novinách“
insert německo-židovskéfirmy Haasovy a insert
brněnských českých obuvníků odmítl. Nastala
bouře, propuklo roshořčení českých šivnost
níků v Brně, věc s národníhoa hospodářského

dr. Sláma vzdal se mandátu proto, že „Lidové
Noviny“ odsuzovaly přítomnost jeho na schůsí
brněnských obavoíkův a tím asistenci prý nej
klerikálnějšímu antisemitisma,

Jak vidno, „Lidové Noviny“ svoji národa
proradu snaží 90 zakrývati klerikalismem; 0
etataě takových ohytráků jest již dnes tolik,
že to již není ani cbytráctvím. Samosebou se
rozumí, že rozamem a ovědomím každého če
ského člověka jednání dra Stránského jest od
souzeno, neboťprorada jeho jest věc venkoncem
nepochybné. Očekával by také každý, že zejména
„Čas“, tento dle sebechvály nejsvědomitější
strášce národních sájmů, spustí proti dra
Stránskému ostrou palbaa prokleje ho aspoň
jedním citátem s Havlička „Rosamnou a po
otivou politikou“, ale nestalo se tak. „Čas“,
jako často, i v této čistě národohospodářské
otázce české sapřel Palackého, Nerada, Ha
vlíčka, přišlápl všechny citáty, jimiž tak rád
ce blýská — a postavil 60 na stranu poslance
Stránského, brání ho, drhne a omývá. Pro
suslce není to překvapením. Orgán Masarykův
uvykl ei boucharonské vlastenectví nasývati
hejslovaněním a fangličkářetvím. Jeho vlaste
neotví věcně nestojí však právě tak za nic,
jako to bejslovanění. Vytřásati rosličné moudré
výroky předních českých mužů, ale v prakei
Jimi se neříditi, není nic jiného, než vlaste
neckým obchodem, který snaží skrývati ce sa
maska rosvášné Solidnosti a Alosofické pový
enosti.

Ostatně protičeský insertový obohod Strán
akóho jest slem, jehož otcem jest slo mravní.
Dříve, nežli takové očividné hříchy mohoa
býti páchány, mosí předcházeti doba vlaste
necké neupřímnosti, povrchnosti, doba, ješ
tvoří ovsduší, v němě ahromažďají se sofistické
omlovy pro kašdý národní sločin,

Neposledním pracovníkem v tomto omý
vání jest právě „Čas“, jehož vysoustrahované
zásady skoro napořád v praktickém životě
usvědčovány jsou s odporné lži. „Čas“ prý
dělá rozdil mezi politikem Stránským a in
sertní praksl „Lidových Novin“. Osudné jest
však pro „Čas“, že pravévlastenectví a adravý
národní rosam politický tohoto rozdílu nedělá
a dělati nesmí. To, co tady „Čas“ tropí, jest
úplný bankrot mravní a taková dvojí morálka
kterou nejen e hlediska čistě lidského, ale také

národního nutno roshodně zatratiti. sžníslovy řečeno, „Cas“ dovoluje na veřejnosti
ati národní bospodářekou svépomoc, kterouž
doma možno zastrčiti jako kapesní šátek, pro
tožeto vynáší a protože německé a šidovsko
německé peníze nezapáchají.

„Čas“ erým pokrokářům a ostatníma
světu prohlásil tedy, že sákonem českého no
vináře nemá býti svědomí aveřejné dobro,
nýbrž insertový prospěch. V textové části novin,

sojména v záhlaví jejich, můšome horovati problaho národa, můžeme dovolávati se Huea, Ko
menskéhbo, českých bratří, slovem můžeme býti
i mi vlastenci a — v insertníčásti lista

jest nám dovoleno národní povinnosti prodá
vati plemenným nepřátelům. Vpředu můžeme
proti národním otiskovatelům boařiti a vsadu
listu jest nám dovoleno je posilovati, protoše
nám sa.to zaplatili.

Dle mravonky „Času“ mohou české no
viny opatřiti se ohlévkou a mobou bačetí-o

loi, totiž o nepřátelské insertová penize. Ta
kovou úloha však poctivý český časopis vědy
odmítne a ponechá ji etnostnéma „Časn“, to

mo citátovémuvlastenci. A tak ae nám nezištný„Čas“ dokonale vybarvil, Dlouho jik česká ve
řejnost pozorovala, že tento Masarykův list
své vlastenectví mírní rozličnými sofiumaty a
citáty, a nyní pozorujeme holou skutečnost, že
vlastenectví ge ztratilo, a — zůstaly jen citáty
a sofismata. Pak uedivme se, še takovým zra
zováním zásad mizí česká opravdovost, dů
slednost a že nákaza takovca prakocí ŠÍŤÍ 50 po
celémnárodě...



Obrana.
Neemalonosti,tré jméno „Čas“.

Doe 6. t. m. mesarykovský denník praví, še
se nemělo s nedůvěrou poblížeti na berlínský
evětový kovgres pro svobodné křeetenetví a
náboženský pokrok. Ubohý opelichaný lev 8 vy
Jimanými szaby potí se do velikého radika
lisma, potí so sebe hromové výkřiky, které
však soí dotě jeko údery koštěte do slamníku.
Prý názor nedůvěřivých lidí k pojmům „kře
sťanství“ a „náboženství“ spočívá v nedorot
umění. Prý ten názor „přijímá sa křesťanství
a rábošenství to, co nikdy nebylo křesťenstvím
sni náboženstvím. co 6e jen podvodně tak na
zývá, co za křesťenetví a náboženství vydávají
epvlečníci cechu, který o křesťanství a nábo
ženatví nemá ponětí a dává jen tyto viněty ns
zboží, jínž obchoduje s jemuž činí reklamu
vykřikováním křesťanských a náboženských
hesel“ Takové nedorozumění vzdává se nej
účionějšího prostředku, odhalit podvod ... a
»Demůže již říci: ne, křesťanství je pravý opak
toho, co vy z něho Činíte, a o nábošenství ne
máte vůbec práva mlavit vy, kteří nevíte vůbec,
co je náboženství. A křesťanství opravda bylo
a v pravé své podetatě je zcela něčím docela
jioým: bylo prohlášením práv lidského dacba
proti církevní nesvobodě, bylo činem ouvc=
b.sení.“

Realietický šampion věra 8e pokusil zde
o oadoormální ešláctví, které však působí doj
mem nejvýš eměšným. A nepoctivost fanatic
kého péra probleskuje z kašdého řádku.

Předně: proti kterým církvím jsou mířens
ta neomalenáslova? Proti protestantům nikoli,
protože „Čas“ jejich církví právě nyní borlivě
60 zastává a aatí je docela k protestům proti
spravedlivé kritice, vydané Vatikánem. Tadíž
— nešlape-li si „Čas“ snovu 8 neobvyklou ne
horázností oa jazyk, snaží se poprášiti „hu
manitářským“ koptem církev katolickoo.

Todiž prý jvst křesťanství pravý opak
tobo, co = něho katolíci činí. Tu se táleme,
odkad se o rysím křestsnství masarykovský
denník dověděl? Na — sz bible, kterou přece
církev naše dochovala a kterou košdémo svéma
příslušníku staví před oči. Nebyla by společ
post katolická přímu šílená, kdyby odporačo
vala a za Boží zjevení prohlašovala knihu, jež
blásá „pravý opak toho“, co sama činí? Dle
časovského lháře tedy i katechismns, učící
Oesatera a podpírající ciláty z Písma slova:
láska k bližnímu, trpělivost, pokora, pravdo
anlavnost atd. by směřoval k opaka tobo, co
jest křesťanství. Učí-li missionáři v zámoř
ských krajinách (kam ge neodváží žádný žid
a pokrokář) divochy čtení a řemeslům, poslu
bojí-Ji miesivnáři Aa jeptišky malomocným,
trávi-li milosrdné sestry většina svého života
u lože nemocných, provádí církev — opak
křesťanství.

Kdyč katolíci zakládeli university, špitály,
cbudobince, ústavy pro hluchoněmé a elepce,
když vykupovali otroky z barbarského asij
ského jařea, pak — o náboženství „neměli ani
ponětí a dávali viněty na zboží, jímž obcho
dovali.“

Mnoho předních pokrokářských fonatiků
vystudovalo jen za účinné pomoci kněžetva,
jemuž nyní nadávají jako čpačci. Ale ti kněží

n jenom „společníci cechu, který o křeoťanství nemá ponětí.“
Dle všeho tedy jsou lepšími křesťany ti,

kteří s podvodných pamfletů vypisují lži proti
věrohodnosti bible, kteří tvrdí, že Kristus ne
existoval a kteří dokonce osobu Ježíšova od
bývají uličnickými vtipy a přezdívkami. Pak
by však byl také nejlepším pokrokářem takový
nezbeda, který by se vysiníval při každé pří

ležitosti vůdcům osvěty a jejich zásadám. Pakby byl nejsvobodomyslnějším mužem, kdo by
vodil svobodné občany na galeje.

O účelu a směru různých společností ros
bodují javně vyslovené stanovy, zásady, hro
madné počiny,řeči a spisy vedoucí k utvrzení
ohlášených zásad, ale nikoli jednotliví členové
těohže společností, kteří daná pravidla přesta
pují jako Jidáš mezi apoštoly. A jsou hlavní
sásady katolické ofrkve, šířené a utvrzované
v millionech katechisemů, snad nekřesťanské?

Tadíž dle nehorázné logiky realistického
lháře vy, katolíci, „o náboženství nemáte vůbec
ráva mlavit vy, kteří nevíte vůbec, co je ná

ženství“. Tu by si však mosila dáti zámek
na ústa v přední řadě dražina Masarykova. Že
tito lidé totiž sotva vědí, oo to náboženství

jest, to vysvítá zespletených definic, s „hledáníBoha“, s křiklavých nedůsledností a s toho, že

posud nevydali pravidla toho svého lepšíhonáboženství.
A jádro samého křesťanství teprve ma

sarykovci nerozamějí a nemají tudíž práva o
něm mloviti. Vždyť přece jest známo, jak
chválili a bájili barcelonské bandity a židovské
zákeřníky ruské, jak patolízalsky 8e chovají
k násilníkům rudým, jak se připojojí k spíla
jícím nevěrec volným myslitelům, jak
obtějí, aby byl katolík postaven „mimo všecky

zákony“ atd. Tako'6 jednání 7e jest výrazem
křesťanské povahy?

Masarykovské fráse výše uvedené jsou
tak neomalené, je dy byly nepoctisou urážkou
áboonství každého — i m nismu a rabu.

Vážní spisovatelé nacházejí v každém ná
boženství mnoho zásad ideálních, vidí právem
v každé víře zásady, které jsou přirozeným
oblasem mocného hlaen svědomí. Ale magary
kovský fanatik enaží ee nasaditi čtenářstvu
brýle ze skla nejčernějšího.

„Cas“ praví, že křesťanství bylo prohlá
Šením práv lidskóho ducha, že bylo činem
osvobození. Tohle tvrzení jest předně brosnou
popravon Macbarovy bajky o „Jedu z Jades“
a pak ta definice jest až přílzě neúplná. Ne
toliko osvobození, ale i ukáznění, positivní
práci, smys! pro lideké právo bližních, plán
na přerod veřejných poměrů přineslo kře
stanetví. Svoboda sama o sobě neposkytne
žádné lnstitaci a společnosti živných elementů,

potravy pro zdárný postup. Naopak svoboda,která sí není vědoma povinnosti poeitivně,
prakticky a promyšleně pracovati, může se

státipoaam blaha. ,. si sapamatovati, jak „Cas“ mepocii

vý ee dy poovictvaná štoeprávěv , vy evangelíky k junáckým pro
testůmproti „štvaní ma fy k F

Proč jenom, přísný kritiku, aepoň v tom
protestantském Němeoka se nenaučili hleděti
lidé lepším zorným úhlem na křesťanství než
v „skorrampovaných krajích klerikálních“ ? Či
tam jest docela také něco shnilého? Ale ni
koli, to nemůže býti; vždyť „Čas“ dělá nyní
ochotného kostelníka evangeli<ům, jako by to
byli avětlonoši a reformátoři ve všem bezvadní.

21.000 koram Zázverkových pod
ve agrárnickým zámkem. Orgán

ývalého poslance Bergmana „Lounské Hlasy“
oznámil, že Zázvorkovi bylo szapůjčeno z Ú.
střední jednoty (agrárnické) českých hospo
dářekých společenstev neoprávněně 21.000 K
a to že 8e stalo za protestu dozoréí rady a
proti saění stanov. „Venkov se utekl k obvy
kléavé taktice; půjčku tu popřel — a to ni

koli jednoduše, nýbrž s přidáním obvyklých
siláckýchslov.—Leč „LonoskéHlasy“zoova
ce vší určitostí oznámily, že ta půjčka se
stala; uvedly jména těch pohlavárů ugrárních,

kteří o Ařišoo zcela dobře vědí.Teď se ocitl agrární tisk v rozpacích.
Jak jenom aspoň na chvíli oslabiti omraču
jící dojem,jejž zpráva způsobila? Dne 7. erpna
ve feuilletonní části místo věcného vyvrácení
těžkých obžalob Bergmanových natil se „Ven
kov“ do bumora jako vypráskaný chlapec. Ra
dil jiným etranám českým, aby raději přemý
šlely o chybách svých vlastních ziskachtivých
členů. A pak teprve na str. 3. ovořejnil v ru
brice „Kronika týdne“ tato slova:

V pátek přinesl „Věstník Ustřední jed
noty českých hospodářských společenstev v
král. Českém“ toto prohlášení: Veškerému
členstva Ústřední jednoty českých bospodář
ských společenstev v král. Českém| Vzhledem
ku šířeným správám v různých časopisech,
jakoby Ustř.jednota českých hospodářských
společenstev byla vyplatila proti znění ata
nov a za protestu dozorčí rady 21.000 — K
člena výboru, říšskému poslanci Antonínu Zá
svorkovi ze Šlapanic, prohlašuje dozorčí rada,
jsouc si plně vědoma své zodpovědnosti vůči
členstva i zákonu, že tvrsení ono nezakládá se
na pravdě, ješto Ustřední jednota pana říše.
poslanci Ant. Zázvorkovi šádných oeněz ne
půjčila. Dozorčí rada podrobuje vnitřní jed
nání Ustřední jednoty nejdůkladnější revisi a
dosud ahledala je vědy stanovám odpovídající.
Proto naděje ae, že členstvo v důvěře ve ve
dení Ustřední jednoty i v dozorstvo téže klidně
bude pracovati dále na zdárném pokroku ú
středí evého,

Potud „Yenkov“. Není takové skromňou
čké psaní proti jeho nátuře? Kdyby byly
„Loanské Hlasy“ opravda lbaly, byl by spu
stil „Venkov“ ibned nejpradší kanonádo v čele
listu, svými paloovými protesty a nadávkami
byl by zeplavil celé království. Na ryoblo by
celé kompanie sgrárnických placených agentů
uspořádaly schůze, v nichž by byl Bergman
drcen na prášek. Osudné přeřeknatí Bergma
novo by bylo agrárníkům vítanou příležitostí
k utvrzení pyšného zelenóho hradu, který již
praská v základech. Leč „Venkov“ jest najed
nou k tak velikémo žalobci nápadně, přímo
nepochopitelně zdvořilý; chová se k těžkým
obžšalobámtak způsobně, jeko babička, která
sedí na lavici obžalovaných.

Kdo cesty a janičárskou ráznost „Ven
kova“ zná, kdo ví, s jakou drzou, posupnou
pósoa dovede „Venkov“ lháti, ten si v neděli
řekl: Takové ubýbání a tohle zastrčené pro
hlášení rozhodně není důkazem, že jedna z

hlavních obžalob Zázvorkových Je na hlavotřena. Každý analec si řekl: Ve„Venkovu“
e malá dušička.

To bylo také hned v zápětí styrseno svlášt

ním vydácím „Lounských Hlasů“ ze dne 8.
orpus, které rázně tvrdí: „Toto prohlášení (prý
dozorčí rady) des podpisu jmenovaných pánů
není ničím jiným než uovon hanebnou šalbou
venkovskéholidu. Aby však nemohl tento ubohý
lid býti nadále klamán, provedeme důkaz náš
až do krajnosti, poněvadž víme, že bylo Zá
svorkovi 21000 K z Ustřední jednoty hospo
déřských společenstev proti zuční stanova
za protestu dozorjí rady vyplaceno a že je
dostal. Abychom slabé paměti p. starosty Dvo
řáka (evungelíka, pozn. Oba.) pomohli, připo
mínáme ma, že v oné schůzi dozorčí rady, do
níž byl zavolán k vysvětlení této věci, odů
vodňoval půjčka tato tím, že jmenovaný ob
n.s 21.000 K potřebuje Zázvorka na agitaci (?)
proti řiditeli cakrovara v Looaech . . . Sku
tečnost však jest tato: Zázvorka nedal na Zád
nou podobnou agitaci ani haléře, nýbrž arov=
nal v této době jen část svých vlastních po
vinoostí, jichž jinou část mu skoro v téže době
urovnával jistý ulanský ústav pomocí známého
tamního šlechtice.“

„Lounské Hlasy“ praví, že jest potřebí
pod problášením, potírajícím půjčku, čístí pod
pisy členů staré dosorčí rady, sa jejíhož působení
se celá věc odehrála. Jména těch pánů uveřej
čojí „L. Hlasy již podruhé, Ale jakkoli mlbs
vými slovy „Venkov“ se snažil zaplrati, přece
posud žádný z členů staré dozorčí rady na
zpečetil jeho ujišťování svým podpisem.

Ku konci praví „L Hlasy :“ „Lžeme-li
my, pak nezbývá Ustřední jednotě ničaho ji
ného než Anáti nás před soud, kde jsme ochotni
provésti důkas pravdy o všem, co jsme tvrdili.
A tvrdili jsme jen pouhou čistsu pravda. Jed
nota však nechť neopomene vzíti k toma
souda sebou účty a protokoly dosorčí rady.*
„Venkov“ dosud na řísooa odpověď „L. Hlasů“
neodpověděl, ač na to dychtivě čekala celá
česká veřejnost.

Agrárnici — lepší kateliel. Poslanec
Hyrš před volbou ujišťoval katolické kruhy
svým křesťanským přesvědčením; prý se po
staví proti snahám, které by zájmy katolíků
ohrožovaly. A podívejte se, jak jedná a mluví,
když katolíků nepotřebuje! „Hlasy z Posázaví“
dne 10. t. m. napsaly úvodník o protikatolickém
táboře německobrodském; z referátu se doví
dáme, že posl. Hyrš byl předsedou a pronesl
zahajovací řeč proti „klerikalismu“; čím rozu
mějí naši odpůrci klerikalismus, to už nyní ví
každý chlapec. Po řeči soc. demokrata Zvo
lánka Hyrš ujistil shromáždění za nepřítomného
poslance Šmirousa, „že strana agrární rovněž
jako jiné strany pokrokové bude všade kleri
kalismus potírati.“ — Nato přečtena od red.
Hofrychtra resoluce, v níž se praví: „Považu
jeme klerikalismus spolu s alkoholismem za nej
většího škůdce kulturního i hmotného pokroku
nejen zdejšího kraje, ale i celého národa...
Akcentujeme (zdůrazňujeme) požadavek napro
stého oddělenístátu od církve... Zdůrazňu
jeme požadavek moderní, nezávislé, bezkonfe
sijní školy obecné, střední i vysoké. — Odmí
táme Borromejskou encykliku, urážející naše
české (!?) cítění tupením světlé památky na
šich (1?) reformátorů .. . Varujeme posléze
veškeré lidi pokrokově česky smýšlející před
podniky klerikálními, jež pod pláštěm human
ních, národních a zábavních účelů sledují so
becké cíle klerikálů: získati světské moci nad
lidem“.

Předseda Hyrš konstatoval, že s resolucí
všichni souhlasí a vybízel shromážděné, aby
v boji s klerikalismem neochabovali,

Teď podle všeho se pokrokáři vrhnou
proti těm agrárníkům, kteří podvodně předstí
raným katolickým oítěním se snažili udělati
výnosný politický kšeft; vždyť takový agrár
ník přece byl a jest nejvybarvenějším kleriká
lem. Také se nedají léčiti od jeptišek, nebudou
škemrati o podporu v katolických institucích,
nepošlou své hluchoněmé dítky do „klerikál
ních“ ústavů pro hluchoněmé, slepé dívky do
pražského ústavu na Kampě, oboří se proti
varhanické škole, která pěstuje církevní hudbu
atd. Dejte pozor, kdy začnou!

Jen aby zatím pokroková práce agrárního
ústředí nebyla uznána i od všech jiných po
krokářů za výdělečné zpátečnictví a — taky
získávání „moci nad lidem!“ Pane Hyrši, mra
ky se nad pražským ústředím stahují a vy
jich nerozfouknete sebe ráznější „pokrokovou“
řečí!

Politický přehled.
Rekonstrukce kabinetu či parla

meníuf Samé dohady. Dle „Morgen“ stane se
směna ve všech odborech ministerských, které
nejsvu zastoupeny parlamentárníky; šlo by
tedy o ministerstvo veřejných prací a orby a
dále došlo-li by ke kompromisu v otázce če
ského zem. sněmu, byla by obsazena také mi
nisterotva krajanské. Jiný něm. list radí k roz
puštění parlamentu a s tím začíná se počítati



i v Čechách. Po mladočeších zahájili přípravy
k nastávajícím volbám do říšské rady ido
zem. sněmu také 500. demokraté, kteří pořá
dají četné tábory lida s programem politickým.
Orgány radikální tvrdí, že chuť k rospoštění

parlamonta dodaly vládě úřední zprávy z Čech,le nichž jest ta radikalism na úatopu a stří
zlivost politická na postupu. Naproti tomu dle
agrárního poslance Udržsla vláda prý si roz
myslí rozpustiti sněmovnu i ti, kdož dosud
drží bar. Bienertha přes veškeré porážky, jež
utrpěl v sociálním, rozpočtovém a finančním

boru, jakož i v plena. V době dobledné
příjde etát a novými požadavky. A tu se ukáže,
bude-li bar. Bienertb i na dále státi tak pevně.
Ocitne se mezi dvěma možnostmi: buď rospu
stiti parlament, aneb se porončeti.

Cechovéa Jihoslované. Hlavní liet liberální
strany slovinské „Slovenski Narod“ píše, že
české etrany jsou nespokojepy 8 obstrokční
taktikou dra Šnsteršiče, poněvadž jemu pfičí
tají neúspěchy a porážky Slovanské jednoty.
Cíl obstrakce Šosteršičovy jest hnáti vše
do krajnosti a k toma má přispěti Slovanská
Jednota. Ta si to asi stejně rozmyslí, jako si
už rozmyslili poslanci dalmatští a nyní i slo
vinětí svobodomyslní dál dělat obstrukci. —
Vládní xroby používajíce nespokojeností Čechů
snaží se všemožně, aby Čechy od Jihoslovanů
odloučily, čímž vláda by měla eobstrakcí neb
8 oposicí snadnější práci.

Německá amířlivost. V „Nene freie Presse“
problašuje semský něm. poslanec Ant. Iogrisch.
že němečtí poslanci znemožní každé zasedání
českého sněmu, dokud většina tohoto sněmu
nedá záruky, že bade učiněn konec pro Němce
prý nesnesitelným poměrům v Čechách a dokud
prý se Němcům nedostane onoho právního
postavení a oné samostatnosti, která jim jak
co do počta obyvatelstva tak co do poplatnosti
přísluší. Nensnají-li toho Čechové, pak prý si
zahrají Čechové sosudem vlastní země.Tedy
chové bez podmínky měli by se sklonit Němcům.
Toho se jistě nedočkají.

Krise v Polském kole upoutala na sebe po
zornost veřejnosti. Najednou vyloočen z ná
rodní demokr. strany dr. German, který asi
lova! o změnu vedení, a za ním proto prý se
chystá dalších 6 poslanců. „Slovo Polské“
píše, že poměr Kola polského na říšské radě
se skotečně k vládě změnil. Polský klub není
již vládě naprosto a vždy oddanou gardou.
„Polská korespondence“ vyvrací však stále ro
jící se zprávy o kritických poměrech v Polském
kole. A vláda má na spěch, aby se jí Polské
kolo najednou nerozsypalo a proto počne v nej
bližších dnech vyjednávati e ním o otázoe
vodních cest, aby si Poláky zase naklonila.

Bosenský směmpo schválení rozpočtu b.
srpna odročen. Srbětí a chorvatští poslanci na
sněmě tomto trvají na svém požadavku, aby
zákonem bylo zavedeno povinné vykopování
kmetů, nikoli jen dobrovolné, jak si vláda
přeje. Vláda dovolává se při tom špatných
zkušeností, jakých ee nabylo svého čusupři
povinném výkupa kmetů v Charvatsko.

Kulturní boj ve Španělsku. Na neděli právě
minolou cbystané velké tábory a schůze kato
lického lidn proti protikatolické politice vlád
ní v posledoí chvíli předáky katolickými byly
odřeknuty. Vláda Canalejova připravila proti
katolickému lida skoro půl španělské armády,
jejíž velitelům dán byl rozkaz bz dlouhých
okolků použíti proti protestajícíma lidu zbraně,
Vůdcové katoličtí vidouce, že vláda čeká a
chce, aby tekla krev, protestní schůze odv:
lali. A tak v celé zemi zachován klid, důkaz
dobré kázně katolických organisací. Teď vy
dáno heslo, aby se po celém Španělsku zaklá
daly spolky ua vbranu katolicismo; v Orgu
nisaci největší sfla proti uepřátelům víry «
náboženství. Poslední události ve Španělsko
kladou ee na vrab jinak u lidu neoblíbené
mladé královně Erně, která byla protestantkoo
a její matce; tyto mají na slahého a oeener
gického krále Alfonse veliký vliv.

Poměry ma Balkáně budí zase větší po
zornost evropské diplomacie,
Řeckem a Tureckem se ovšem nezmenšilo, ná
silnosti pak páchané na Bulharech v Macedo
nii při odzbrojování Macedonců roztrpčily a
k ráznějšímu kroku donutily Bolbarsko, Vláda
bulharská rozbudla zasáhnout energicky do
macedonské otázky. Evropským vládám zaslán
byl určitý nárrh ne žádostí o vyšetření poměrův Macedonii.

Zprávy organ. a spolkové.
Nevý Hradec Králové. Křestan.s00.

organisace pořádá v neděli dne 21. trpna t. r.
zahradní koncert v hostinci „u Dušků“. Koulení
v kuželky o ceny, tombola, deklamace, žertovné
výstupy, tanec a jiné atrakce. Začátek vo 2 hod.
Vatapné: člen 90 h, nečlen 80 h. Hudba p. V.

Studeného. n výtěžek k zařísení spolkové
knihovny. Ku hojnéúčasti se příznivci uctivě

akupinu podporovail. Koacert odbývá se za každého
počasí. Výbor,

Obvodní sjozá křesť sociální v Ja
reměří konati se bude dne 21. srpna v hostinci
U slatého křížku“ odpoledne ve tři hodiny. Bu

dou tečaiti; p. Katnar sHrades Králové, p. Eliáš
s Týniště, p. Petr « Nové Paky, al. Dolečková
z Jaroměře. Při tá příležitosti pořádají křest, oc.
spolek a odbočka Váeodbor. sdružení o 2 hod.
odpol. domácí koncert. Dopoledne o 91, hod.
valné bromada odbočky. Mimo to jest konference
důvěrníků o 10. hod. Konference a sjezdu súčastní
se obce: Jaroměř,Josefov, Černožice, Smifice, Čes.
Skalice, Dvůr Králové a veškeré obce okolní. Po
svánky ku konferenci budou ještě zaslány.

Borohrádek. Kati. národníjednotapro
Borohrádek a okolí pořádá v neděli dne 21.erpna
r. 1910 v zabradě restaurační u nádraží v Boro
hrádku koncert. Mezí koncertem kuplety a solové
výstapy. Večer o 8. bod. věneček, Vetupné do
koncertu 40 b, do věnečku pán 1 K, dáma 20h,
V případě nepříznivého počaní ponze věneček.

Třetí ajend Mariamských Drušin
(ed 14 —16. srpna r. 1910) v Praze jest
připraven na širokém podkladě aa vší pečlivostí.
Kdo jen trochu z věrných českých katolíků může,
nechť se súčastní těch krásných manifostací! Po
drobnější program jest tento: V nedělí 14. srpna.
Ráno. V 7 hodin: V kostele sv, Ignáce na Kar

lově náměstí vefvání sv. Dacha a tichá měe av.P. Al. Jemelka Ť. J., superior. V 9 hodin: Schůze
ve dvoraně kněžského semináře (letní refoktář)
v Klementinu (u Karlova mosta). i. Uvítání pří
přavným výborem. 2. Jmenování předsednictva a
čestného výboru. 3. Zahájení. Uvítací proslovy:
J. M. ndp. biskupa Fr. Brusáka, Mar. Bod., Čest.
předsedy sjezdu a sástapce Jeho Eminencí; čes:
ného výboru a Pražských Drožin. 4. Řeč. L.:
Vzoroá Družina. Vdp. P. Frant. Sohroller C. SS.
R., řed. Mar. Družiny matů a jinochů v Brně. 5.
Pozdravy Drušin z Moravy a Slezska. 6. Řeč 2.:
Mar. Družina a nejsv. Eucharistie. Vdp. dr. Jan
Jindra, prof. bohosloví a starosta Mar. Družiny
mužůa jinochův Král. Hradci.7.PozdravyDružin
2 Čech. 8. Řeč 3: Mar. Družina a idea Cyrillo
Metbodějská. Vdp. Fr. Pospíšil M. e., spirituál
v kněžském semináři v Olomouci. 9. Telegramy a
pozdravné přípisy. 10. Zakončení schůze předse
dou. Na konec dražinská hymna: Zdrávas Panno
Maris. („Věstník“ ročník I, čelo 2) Poledne.
Pro oběd doporučuje ee hotel „Merkar“ v Mika
lášeké třídě (ze Btaroměstského náměstí k mostu
Brat. Čecha). Obědy od 80 hal. výše. (Viz inse
rát „Věstníku“ roč. III., čís. 2.) Odpoledne. O půl
3. bod. Požehnání v kostele ev. Salvatora (Kle
meotinom). Vycházka: Karlův most, kostel av.
Mikuláše, Hradčany, Strabov, sastávka u Pražského
Jezulátka. Večer. V Klementiou v 7 hodin divadlo:
Život Panny Marie v obrazích. Od dp. P. KL
Švece C. SS. R. ředitele Mariavské Družiny
mužů a jinochů v Písku. Provedou Marisnské
Družiny paní a dívek z Písku a učitelek z Čes.
Budějovic. Úvodem prosloví řeč Jeho Milostndp.
Method Zavoral, č. M. a., opat Strahovský na
námět: Královna Mar. Družin. Obrasy: 1. Nepo
skvročné početí P. M.; 2. Zvěstování; 3. Narosení
Páně; 4. Dolorosa; 5. Královna panen; 6. Krá
lovna všech svatých; 7. M. Drožiny před trůnem
své Královny. Obrazy a básně k nim komponoval
P. Kl. Št. Švec C. S98. S. U hermonia p ředitel
Truksa. Na rozchodnou: Drutioská bymos. —
Pondělí 15. apma: Ráno. Od 5 hod. zpovídá se
v kostele sv. Ignáce. O půl 8. hodině: Kázání.
Vdp. megr. Frant. Vaněček, M. 4., kanovník Vyše
hradský. V 8 hodin mše sv. se společným sv. př'
jimáním všech Mar. Družin. J. M. ndp. gon. vikát
dr. Jan Sedlák, č. M. sod. V 10 hod. vycházka
do Emaus, na Vyšehrad, Karlov, Vinohrady, Staro
městskou radnici a do Týna. Poledne. O půl I.
bod.: Společný oběd v hotelu „Merkur*, Miku
lášská třída. Odpoledne.Ve 3 hod.: Návštěva dru
šinských kaplí a av. Ipnáce. — O 4. hod: Prů
vod z kostela sv. Igoáce k soše P. Marie na
Staroměstském náměstí. Cestou spívá 80: Coválu
vadejme, Ó křestané, a Tislokrát posdravujemo
tebe. Pobožnost tamže. — Volný rozchod. Večer.
V 7 bod.: Akademie v Klementina. 1. U kolébky
Mar. Družin. Přednese p. Vlastimil Jelínek, Mar.
sodál, učitel. — 2. L. d'Arma Diets: Pévec. Pro
houele, smíšený abor a klavír. Řídí vdp. Dobr.
Orel, prof. — 3. Dr. A. Dvořák: Biblicképlaně
č. 3. SL M. Vojtíková, Mar. sod. Frant, Suchý:
Tvé oko, krásné jezero, Pan Mládek. — 4 A. Pi
skáček: Ave Maris. Pro tenor, honale, cello a har
monium. Pp. Provazoík, Frabša, Warmser, Šk. br.
Dominik. — 6. A. Straka: Dušičko čistá. — K.
Radi: Usnuls kvítka, Pro soprán a alt. SL E. Bay
erlová u R Lorencová, Mar, sod. — 6. J. Suk:
Píseň lásky. Dr. A. Dvořák: Na Sv. Hoře. Klavír
solo. SI. B. Plačková. A. Dvořák lěí průvod pout
nický, zpěvy, předříkávače, svomy a pod. — 7.
K. Donša: Májová noc. Pro 4 dámaké hlasy. Řídí
"vdp. Dobr. Orel, professor. — 8. Den slávy. Dra
matický výstap « dějin hájeaí Praby Mar.sodály
proti Švédům r. 1648. Děj na Staroměstském ná
městí v neděli ráno 26. červaa 1848, Osoby:Kosti,
vrchní velitel v Praze; Kolloredo, velitel Malé
Strany; M. Fr. Turek, primátor a vicerektor Mar.

rychtář
a snamenitý Mar. sodál; P. JiH Plachý, aniv. peol.
a kazatel v Mar. Družině akademické; Trčka,
kalvinec; Šllha, utrakvieta; Kauffor,právník, vůdce
stad. legie, sodálové, lid. Hrají Mar. sodálové. —
9. J. B. Fórster: Modlitba na moři.Smíšený sbor.
Řídí vdp. Dobr. Orel, professor. — 10. B. Smetana;
Západ slunce. K. Donša: Hádali se aadílkové.Trio
pro dámské hlasy. — 11. Vít Novák: Primula
veris. Fr. Nenmana: Roráty. Pro soprán a ba
rylon. SI. Ter. Štencorá, Mar. sod. a p. rada Fr,
Mládek. — 12.J. R. Roskošný: Obláčky. Pro 4 dám
ské hlasy. Rídí vdp. Dobr. Orel, prot. — 13. Po lé
pějích otců. Předoese V. Vojtík, M. a. Zakončení
sjezdu. Drnžinská hymna. U klav. p. řed. B. Sekvene.

Úterý 16. srpna. Ráno o půl 8. hod.: Měe sv. sa
temřelé eodály a sodálky v staroslavné drušinské
kapli (sreadlové) v Klementinu. V 9 hodis: Po
rada ředitelů Mar. Družin. 1. Družinský ředitel.
Ref. P. Fr. Vídeaský T. J., ředitel Mar. Dražiny
na Velehradě. — 2. Družina stadujících. Refe
roje vdp. P. Št Švec O. SS S., ředitel M. D. v
Č. Budějovicích. — 8. Výsnam Mar. Družin boho
aloveckých a kněžských pro rosvoj Drušin. Ref.
vdp. Fr, Novák, spirituál sester av. Uršuly v Olo
mouci. — 4. Družiny na venkově. Ref. vdp. A.
Dokoupil, ředitel Mar. Dražiny v Kvasicích. —
5. Pěstování sodáleké vzájemnosti. Ref. vdp. Fr.
Zapletal, superior C. 88. R. v Plzni, — 6. Dru
žinský tisk. Ref, P. Fr. Žák T. J., redaktor „Věst
níku.“ — K poradám ředitelů zvou se všichni
kněží a bobosl. — Družinská výstava. VKlemen
tinu (alň na chodbě do aálu) vystaveny budou pa
mátky a předměty drožioské, jako medaile, diplo
my, alba, podobenky, členské seznamy, tisk stuby
a J. — Dražioy ee tádají, aby podobné věci vý
stavě zapůjčily, vyjma ty, které už druž. museu
saslaly. Vstupenky. Každéma účastníku sjezdu
jest vykázati se vstupenkou. Každá vatupenka
opravňuje k veškerým slavnostem aschůzím. Cena
vstupenek: 1. Místa k sedění po 6, 3 a 2 K. 2.
Místa k stání po 1 K. Vstupenky lre dostati vmí
stech na plakátech uvedených. Účastníci v ven
kova mohoa se předem přihlásiti o vstupenky u
Mar. Drožiny možů a jinochů u av. Igaácev Praze.
V sobotu a v neděli ráno prodávají se jen u po
kladny v Klementinu (a brány). — Žádá se, aby
Družiny přišlye prapory a odznaky. Praporů bude
užito: při posledním obraze divadla (14. srpoa),
při apol. sv. přijímání (16. srpas ráno) apři prů
vodu k soše P. Marie (15. arpna odpol.) Uscho
vati lze je v Klementinu a u sv. Ignáce. — Te
legramy a dopisy na adressu: Mariánská Družina
mužů a jinochů u av. Igaácev Prase. — Na pa
métku sjezdu vydala Mar. Družina: 1. Zvláštní
významnou pohlednici po 10 b. — 3. Slovesnon
část akademie (U kolébky M. Dražin, báseň; Den
slávy, dram. výstap; Ve šlépějích otců, báseň)
napsal P. Fr. Zák T. J. Cena 40 h..-— Tyto a
Jiné tiskopisy dražinské Ise dostati v Klementinu.

Slot Orla v Kroměříši. Zájemo slet
Orla v Kroměříži stále roste. Ze všech krajů naší
Moravěnky, = Čech a bratrekého Slezska dochá
zejí neustále dotasy a přihlášky Orlů a jiných
bratrských organisací. Z Čech budou vysláni de
legáti křesť. soc. mládeže z Hradce Králové, aby
stadovali organisaci našeho Orla, aby posnali po
krok, jejž učinila bujará naše mládež a dle na
Šeho vsora 8e zařídili. V zámecké zahradě staví
Be horlivě 4 tribuny pro diváky a budbu. Kromě
tribun je překrásný pobled na cvičiště ze zámoc
kého balkonu, místo to přímo ideální, dostatečně
vysokéa proti slunečnímu úpalu chráněné. O bla
hobyt účastníků sletu postarají se hostinští, use
náři a cukráři, omlstění po obon atranách cvi
čiště. Zvláště upozorňujeme na bohatý banácký
buffet, který přiveze Omladina + Kroměřížska,
Holešovska a Přerovska a na vzácný balet, který
připraví kroměřížské dámy. Naše děvy poslouží
v kevárně výbornou kávou. Baffety a kavárna
budou na výhodném místé pod zámeckým balko
nem. Katolické spolky pojeďte a prapory neb vy
šlete deputaci a oznamte to sekretariátu. Tribuna
pro žurnalisty jest připravena. Poněvadě jest ve
liká poptávka po Jistefch na tribnoy a balkon, u
pozorňujeme všecky organisace své a příznivé, aby
si včas opatřili lstky u zvláště, aby co nejdříve
poslali řádaě vyplodnédotazolky, aby sekretariát
mohl všem opatřiti potřebné obědy s nocleby. Na
přání projerené « muoha stran usnesl sesletový
výbor, že Orli v krojích nebudou platiti vstap
ného. Ty odbory, které nezaslaly dotasníků přes
ně vyplněného, žádáme, aby co nejdříve přesaě
udely, kolik jich přijede a přesně hodinu, kdy
přijedou. O 9. hod. dopol. musí býti všichni na
místě, neboť o 10. hod, je předběžné cvičení a
kdo se ho nesůčastní, uesmí ovičiti odpoledne.
Agitujte mezi svými přáteli a známými, aby vás
Co nejvíce přijelo na slet. Zdař Bůh! Sekretariát
zemského sletu „Orlů“ 1910 v Kroměříti.

Zprávy místní a z kraje.
Kunčžské exereicie započalydne8. t. m.

o 5. bod. odpoledne v seminářském kostele sv.

Jana Nep. promluvou Jebo Exc. nejdp. PohušaJosefa, který všech pobožnostíse účastní a je
Kočží ejelo se k duchovním cvičením 151. Exer



citátorem jest vidp. P. Fr. Blaták C. Sa R. Zpo
vědníky pozvanými jsou vidpp.: P. Aconrsius Ko
štál, kvardián ze Zásmuk a konventnál z Prahy
P. Innocence Jiráček, Dnešním dnem dacbovní cvj
čení diecésního kléra končí.

Processí de Svatoňovie. Křest.sociální
spolek paní a dívek „bl. Anežky“ pořádá pouť
do Svatoňovic v úterý 16. srpna. Vyjede se ráno
v 6 bod. 10 m. Návrat večer. V kostele avatoňo
vickém bude aloušiti mši sv. vidp. dr Frant. Reyl
o kázati bude vicerektor dp. Keppl

chůze městské rady dne 8. srpna
1910. Podmínky smlouvy nájemní, týkající se domu
čp. 81, vněmě umístěna jest kancelář měst. elek
trických podniků a zaslané o. a k. voj. staveb.
ním uddělením v Litoměřicích, byly schváleny. —
Návrh technické ka:oeláře os úpravu ochranných
zařízení na straně botanické zahrady gymnaijní
při uových schodech u kostela Panny Marie byl
schválen. — Pvžitky nadace Al. Kemlinka vy

psu se dne 16. t. m. 12. měst. porcovalkům. —zato bylo na vědomí, že mlstodržitelství samítlo
odvolální p. L. Janečka, vanesené jím pro neudě
lení jemu koncesse hostinské v domě čp. 340. —
Bdělí se 8 cís. král okresním hejtmapstvím, že
odpovídá místní | potřebě, aby vyhověno bylo

„žádosti p. Kubečkově v třídě Pospišilově za povo
lení prodeje denaturovaného libu v malém. —
Výkaz pokladoí hotovosti ze dne 25. m. m. byl
vzat n- vědomí. — Poroleno bylo provedení c
prav v domě čp. 150, uáležejícím p Nygrýnovi. -—
Techoické kanceláři bylo uloženo, by provedla ne
prodleněkolnyna vozíkyv měst. ústř.jatkách.—
Uděleno bylo povolení k obývání dvoupatrového
domu čp 449 v Jiříkově třídě pí Marii Schmid
tové, choti stavitele. — Provede se isolace obydlí
školníkova v měšťanské škole dívčí. — Provedení
nátěru nových Školních lavic svěřeno bylo p Ant.
Petrovi. — Nová kamna pro reálku objednána
byle u p. V. Harycha, kamnáře. — P. Roberto
Sechmidtovi, staviteli, uděleno bylo povolení ku
stavbě dvoupatrového domu v bloku „F“ na parc.
č. 16 s podmíokou předložení nového náčrtka fa
gády; rovněž povolena byla stavba rodioného
domku p. Simonovi na parc. č. kat. 183/[ v Po
splšilově třídě. — Žádost pí. Boženy Peřinové
za povolení stavby rodinného domu na pozemku
č. kat 136/33, 135/85, iovolvující změnu parcel
lace, postoupena byla obesnímu výboru — No
vostavba p. A. Hájka oa stavební parc. č. 443
v bloků IL byla kollandována.

Preti op řistoJnostem v obchodevámi vydal zdejší porkmistrovský úřad tuto vy
hlášku: Vahledem k výměru c. k, okr. hejtman
ství č. 23.627 uveřejněnému v „Úředním Listě“
s 1. erpna t. r. č. 16 uvádíme tímto ve všecbeo
nou zoamost, že z kruhó obchodnických ozvaly se
Da základě aknšeností, získaných při provádění
tízení konkursních, opětovné stíž1osti na Často se
vyskytující nodbání předpisů 89 44. šiva. řádn,
jež vede k tomu, že existuje mnoho obchodů ne
protokolovaných obchodatků s nepřesným aneb
neáplným označením majitelů, kteří so tím dodá
vají zdání zapsaných firem jednotlivců anebo spo
ledenských a následkem tobo ať úmyslně neb
bezděky doc.lují snáze úvěru. Dále bylo si atě
Žováno na (0, že je velký počet obcbodníků, kteří
dle objemu svého obchodujakoži dle daně, kterou
mají platiti, jsou sice povinní dát se zapsati, této
povionosti však dobrovolně za dost nečiní. Vzble
dem k tomu upozorňojeme všechny živnostníky
v obci — vyjímaje ony, jejichžto firmy jsou pro
tokolovány — na ostanovení $ 49. č. 4. živnost.
řádu, dle kterého dopouští se přestupku každý
živnostník, který nejsu jiš zápisem své firmy do
obchodního rejstříku k tomu oprávoěn, ku vnějšímu
označení svého závodu užívá sice s. ého přijmění,
neužívá však plnébu svého jménaa přijmení. Pře
stopky tyto budou trestány.

Zavírámí krámů večer. Poněvadžopa
tření přítomné má značnou důležitost jak pro sú
častněné živnosti, tak i pro obecenstvo, uvádíme
doslovné snění nařízení c. k. místodržitele pro
království České ze dne 8. července 1910 čís.
112.309: $ 1. Při všech živnostech, kde zboží
prodává se v obebcdních místnostech (krámech)
odběratelům volně přístupných, tedy i při obcho
dech potravinami, buďtež mistnosti tyto, jakož i
k nim ná:cžející kancelářs a skladiště v celé zemi
po celý rok nejdéle o oamé hodině večerní uza
vírány. Ustanovení toto glatí téš pro prodej zboží
ve spolcích kongumních a jiných výdělkových a
hospodářských společenstvech, rovněž i pro pro
dej zbuží v živnostech obchodních a výrobních va
dny nedělní, pokud týž dle platných předpisů
o klidu nedělním není zcela vyloučen, nebo va
některou dřívější hodinu omezen. $ 2. Toto noří
zení platí pro místa lázeňská jen potud, pokud
nebyla pro ně ministerskými nařízeními vydána
výminečná ustanovení dle $ 96 h) zákona ze dne
14. ledna 1910 č. 19. ř. =. 8 3. Timto nařízením
nemění 8e ustanovení, činěná v zemích zákonných
předpisů o dřívějším uzavírání krámů. $ 4 Pře
stupky předpisů tohoto nařízení stíhají se dle
trestních netanovení živnostenského řádu. $ 6.
Toto nařízení nabude platnosti dnem 15. srptia
1910. Dle místodržitelského nařísení dovolen pro
dej ve všech obchodech bez rozdílu v celých Če
chách od ID. srpna 1910 do 8 hod.
čerat"-Obutt: kteří v"Er P V

Dary Radolfinu. Prostřednictvímvidůat.
farního úřadu v Locheaicích zaslal nejmenovaný
dárce z faroosati Lochenické zdejšímu diec. ústavu
hluchoněmých dar 40 K; P. T. pan c. k. soudní
rada Váolav Seidl v Habrech zaslal 10 K; nejme
novaný dárce 1K 20 b; kostelní sbírky došly pří
(moz následujících farností: s Výprachtio 20 K, z
Voděrad 20 K 50 b, z Uhniáťan 13 K 70 b, £ Ja
blonuého 8 K, z Opatovic o. L. 4K 26b, ze 8-
nožat 10K 50b. — Řiditeletví datava potvrzujíc
příjem zaslaných milodarů vzdává všem šlechot
ným dárcům vřelé díky a doporačuje dobročinný
Ústav náš i jeho chovance další jejich přízní.
»Zaplat Bůh !“

Akát v květe nachází se v zahradě bis
kopského vemináře kněžského. Rozmary roku le
tošního.

Zlaté jubilenm 5Oletého kněžství
ve vikariátu Vrohlabském dne 25. m. m.
slavil neúnavný a avědomitý pracovník na vinici
Páně, duchovní správce v Rostokách, vldp. Josef
Pacholík, děkan, biskupský notář, konsistorní rada,
čestný občan DoL-Štěpanický, Benecký, Roztocký
atd. O 10. hod. dopol. za hlučné střelby, hlaholu
zvonů a hudby ubíral se ze své dlouhol-té residence
ctihodný jubilár v průvodu kněží středem svých
drahých a věrných farníků do chrámu Páně
k Oběti Nejsvětější. Při vstupu na místo posvátné
uvítán dojemným zpěvem za průvodu varhan i
hudby. Po +»Veni S.ncte . .« s příslušnou mo
dlitbou vystoupil vedp. vikář Fr. Proschwitzer na
stupuě oltáře, s bratrskou erdečností oslovuje osla
vence, blahopřeje, vyřizuje pozdrav a blahopřání od
Jeho biskupské Excellence, nejd. bisk. konsistoře
Královéhradecké a kněží celého vikariátu, poukazuje
na zásluhy kněze-jubilára, jež uznává injdp. biskup
Dr. Jos. Doubrava a jmenuje jej svým čestným
konsistorním radou. Po ts následovalo jubil. kázání,
jež měl místní kaplan dp. Josef Šumšal. Po kázání
blahopřál člen obec. výboru p. Ot. Hamáčka, načež
podán oslavenci místním p. starostou diplom čest
ného občanství. Za sbor dobrovolných hasičů bla
hopřání přednesl p. velitel Sucharda; paní Faj
frová, jednatelka místní katol. vzděl. jednoty žen
a dívek upřímný a dojemný proslov dokumen'ovala
podáním kytice. Jménem škol. mládeže blahopřála
laskavémn knězi učiteli Hrněfřová, žákyně IV. tř.
obec. školy. Na důkaz vděku a oddanosti podána
jubiláru-učiteli J. Hamáčkem, žákem III. tř. obec.
šk. kytice vonných květin. Řadu blahopřejících
ukončil p. Šolc, jednatel místní katol. vzděl. jednoty.
— Kdo zná skr.mnost a tiché, za to však účinné
GOleté působení našeho oslavence na vinici Páně,
vysvětlí si překvapení nad neočekávaným holdem
všech, jakož i dojetí, v němž se zrakem slz u zvla
ženým praví se býti nehodným tak veliké oslavy;
v delší dojemné řeči své srdečně děkuje za po
zornost a uznání Jeho Exoellenci nejdp. dr. J. Dou
bravovi, dik vyslovuje nejd. bisk. konsistoři, pří
tomnému vsdp. vikáři, ostatnímu duchovenstvu a
všem účastníkům. Při slavné, jubilejní mši av. za
končené chvalozpěve.n Ambroziánským »Te Deum..«
vzpomněl dojista náš vad. patriarcha všech bez
rozdílu, začež plni vděku a oddanosti vedle srdeč
ného »Zaplať Pán Bůh« voláme z hlubin srdce:

Bože, žehnej knězi svému,pos ho a zachovej vesvěžesti a sfle jeho na vinici Svojíještě řadu let
nedozírnou...!

Hrenmev m. M. Zemřela zde dne 8. srpna
ctihodná atařenza paní F, Kašťáková, choť řídí
cího učitele na odpočinku a věku 65 let. Pobřeb
konal se za veliké účasti dne 1J. t. m. do ro
dinné hrobky. Odpočívej v pokoji!

Veselýpočátek se smatným koncem
w Borohrádka. Zdejší sbor dobrovol. hasičů
konal oslavu JOletého trvání. Před 30 lety měly
sbory basičské beslo: „Bohu k oslavě, bližnímu
k ochraně“ a začínaly veškery slavnosti slavnými
službami Božími, jichž se hasiči účastňovali — a
kenčily slušnou zábavou. Dnes konají se „pokro
kově“; místo služeb Božích začínají valnou hro
madou a končí „válenou hromadou“ a pranicí. Tak
stalo se u nás. Šlo 80 průvodem do lesa, tem
bylo veselo až pozdě do noci a obecní Jampa
z městečka do lega přenesená pomáhala šířiti
„borobrádeckou osvětu.“ Nastal zpáteční pochod
a hudbou, asi 5 blikavých lampionů sem tam se
po.ácelo a vzadu ve tmě vyvinula se pranice.
Kdo se pral a proč, tají 80, aleje jisto, že dostali
něco citelného na památku obecní starosta Smrtka,
Hd. uč. Koutajk, obecní tajemník | jeho syn; namič
Hejný v obličeji do krve zraněn, tak že potřebo
val lékařského ošetření, jiní v příkopě Be váleli
(měli vál. nou hromadu), zkrátka „pokrokový ma
zec,“ jemuš zabrániti nemohl ani pokrokový obecní
eterosta Smrtka prosebnými slovy: „Mé nechte, já
jsem starosta.“ — Tak se bavil „pokrok.“
Ti, co utekli — vyhráli! Uvažováno,
sda se to má tak nechat či žalovat; konečně
„moudře“ rozhodnuto raději o ©všem mlčeti,
aby se toho nilido nedověděl a co kdo dostal, ať
si nechá. Vesele začato, smutně skončeno! Možná,
že pardabský orgán pokrokářů bude chtít umývat
smutnou tuto sfóru, ale téžko běliti kolomaz. Oče
kává se dychtivě, kdy bude oslava této pranice,

ph doplača mohl býti vydaný „Památník“sB
doblždou obet: atarosty Smrtky, o věníje .—bo ,

Zasloušilý pnedagog šedesátníkom.
Dne 18. t. m. oglaví své dodesáté narozeniny H
dící učitel ve Svratouchu p. Antonin Reiniš. —
Narodil se 18. arpna 1860 v Hr.i*i Králové a po
odbytých stadiích působili 4 víc) místech a od
r. 1877 co řídící učitel v romantickém Svratouchu
u Svratky. Vánchen Č+s věroval a věuuje fkole a
rodině. Kdoví, jak obtížnýa úkolem jsst vštěpo
vati mládeži první základy vzdělanosti, uzná, že
horlivému paedagovi ojkdy není dlvohá chvile;
práce v tom směru bras ae stále do rakvu i mím

2ornost. A pau řídící hledí si školy jako posvát
ného klenotu. Při tom však šlochetoý učitel zakusit
uemalých starJatí s četnou rodinou; pečovati fáda6
ze skromného platu o Šest synů a jednu dceru
uení žádnou maličkosti. Leč za bdělé pomoci ne
Úúoavnéchoti, která do úpadu o domácnost se sta
rala, p.dařilo se p. řídícímu vychorati četnou rc
diou tak, jako málokomu. Stává se často, že pač
dagog, třeba: i velice bystrý, zkouší avůj talent
v domácnosti s nezdarem Pan řídící nemůže Bi
však naříkati. V jeho domácnosti žilo se vědy a
žije zcela prostince, členové rodiny naučili se
sebezáporo, azbeovládání; náš stařičký pan řídící
místo rozumářských dlouhých řečí o růsných mo
derních theoriích vychovatelských obblédi bystře
vrestředí, v němž mu jest působiti, pochopil aku
tečný život v plné reálnostia dle zkušeností s ide
álním zanícením jedosl. A tak vychoval mnoho
žáků, kteří jsou jeho chloubou. A jeho vlastní
dítky jsoa ma radostí též S.6ho přesvědčení ka
tolického nikdy zasloužilý pao řídící nezapíral a
všade veřejně jako katolík vystapoval. Sám neza
pomenutelný + biskup Brynych velice wiupřímného
učitele zamiloval a vyznamenal ho dvěma licho
tivými listy. — Maně si při této příležitosti vzpo
míváme na různé boucharony, kteří ve schůzích
se dušují, jak mejí vzácnou Bchopnost apaniti celé
město, celý okres, nebo veliký kraj anebo docela
— celý český národ. Zatím však vydírejí vlastní
rodiny, jež 8 nimi nemohou vydržeti auebo přivá
dějí do největších jiných nesnází i nejbližší pří
buzné. Nejprve vychovej sebe a pak teprve buď
paedaggem celého národa! Matka, která vychová
beze všebo chlabení národu jedno nezkažené dítko,
má větší záslubu, n'ž všecky tvé řečil Tak by
8e eamozvaným spasitelům mělo do očí zahřměti.
Nejprve jest potřebí, aby každý v národě vykoná
val své nejbližší povianosti řádně; pak teprve
prázdný (nikoli kradený) čas jest volno k jiným
věcem obrátiti. To dobře pochopil pan řídící; má
v pořádku školu i rodina. Péče, posvěcená láskou,
obětavým atrádáním a sebezáporem, přinesla k še
desátce sladké plody. Jeho synové: lékař, kněz,
učitel, professor, medikafilosof geses.řičkou jistě
budou volati v den šedesátky otcovy vděčně:
„Mnogaja, mnogaja ljeta !“

s SPOŘITELNA

„ KRÁLOHRADECKÁ

Vklady na kníšky úrokujeme 4"/, ode dne
vložení do dne vybrání. Vkladní knížky zdarma.

Vilady na běšný účel úrokujeme taktáž 4%,
ode dne vložení do dne vybrání.

Půjčky na hypotéky poskytojeme na úrok
4/9, a na úmo: libovolný.

Zálohy na cenné papíry poskytujeme na
úrok 5%,

Eskompt směnek za nejmírnějších podmínok,
bez provise.

Sehůse ředitelstrí konají ee týdně, zpravidla
v pondělí.

Zvláštní účinky blesku. Pčibouři30.
červeuce, která se snesla nad okolím Chrudim
ským, udečil blesk po 6. hodině večer do jedno
poschoďové budovy „Panského hostince“ v Me
dlešicích, Nejprve ujel do komína, po hraně jebo
svezl Be do podkroví, kde několik trámů roztříš
til tak, ža nezbylo z nich jiného než kupa tří
sek ve velikosti zápalky; na to vedle komína
prorazil strop a v hostinském pokoji v prvém po
chodí nadělal nejméně 30 děr; v drubých dvou
pokojích vyrazil též spousta děr ve stropě a ve
zdi. Moje anad chuť na tanec, vyrazil uzavřené
dvéře do sálu a celé roztříštiv, otloukl omítku
a vade dveřmi vyrazil velkou díra. Jelikož v sále
nebylo v tu dobu hudebníků ani tanečníků, po
apíšil milý pan blesk do přízemí se poailniti, kde
nejprve navštívil kucbyň. Vyraziv dvéře, z Dolo
vičky nadělal loučí, které hned pěkně srovnané
uložil na polička pro nádobí. omráčil pl Kočžko
vou, choť hostinského a z hučvu, že nebylo nio
pro něbo připraveno, provrtal spousta děr okolo
dveří « spěchal hledati něco na zab do protější
místnosti — do spišíroy, kde rozbil oěkolik nádob
8 nakládanými houbami e 8 lahví slivovice. Do
Šenkovny nezabronsil, patrně neměl žízeň. Rána
byla neobyčejně silná a ač blesk proléti 7 míst.
noatí. přece mimo pl bostinskou — která se v
brzku zotavila — nikomu 8e uic nestalo. Jako



zázrakem vyvásl pan bostinský, který asi G mi
nut před úderembyl zavírati okna v prvém po
acbodí, v pokoji, kde blesk nejvíce řádil. Do bu
stisce patojí z celého okolí sástupy zvědavců, by

eblédly svláštní jev přírody. Hostinec má sveněl
pehled budovy bombardovaněbaterií dělostřeectva.

Různé zprávy.
IN. Moravská poutní výprava do

ov. somě. Sen poutníků vyplněn; denodjezda
kýženě očekávaný nadešel. V úterý, dne 9. srpna
večer konána slavnostní schůze všech poutníků v
útulném refektáři alumnátu v Brně, kdež dány po
třebné informace a odevzdány odzoaky a lístky na
dráhu a loď. Poutníky, jichž celkem je 630, vřele
procítěnou řečíuvítal vdp. prelát dr. Pospíšil, přeje
všem šťastné cesty a šťastného návrata. Upozornil
poutníky na obtíže e cestou tak dálnou spojené,
ale připomněltaké milosti, jichž se nám na místech
posvátných bohdá dostane. Po této promlavě c
známil vdp. prcf. Bartoš pořádekna příští 2 dny.
Prof. Bartoš vykonal práci takřka nadlidskou, jest
duší celé pouti. Milý, sympatický to „paváček“,
jenž vše potřebné precisně obstarává. Vestředa
fáno o půl 6 b. sloužil Jeho Exo. ndp. biskup Pa
Vel v chrámu Páně Otců Redemp. mši 8v. za
četné aasistence; na to proslovil falminantní řeč,
jež v poutnících hluboký zanecbala dojem. Nade
šel okamžik rozloučení. Průvod malebně sestavený
imponoval všem. Dnešní den platil katolíkům;
nadšení obromné. Jeho Excellence doprovodil nás
až na nádraží. Úderem 8. hodiny unáší nás že
lezný oř, čítající 18 vozů, žírnou krajinou morav=
skou. Vo všech téměř stanicích vatapují noví pont
nici. Jsme předmětem upřímných sympatií. Be
všech stran mávají šátky nám na pozdrav. V Bře
claví uvítal nás zasloužilý poalanec vdp. probošt
dr. Stojan 8 jinými círk. hodnostáři. Konečně spu
čineme ve Vídni, kdež dyoubodinová zastávka.
Posilnivše 8e, vstupujeme do pohodlných vozů,
myslí, zalétejíce k svým milým a drahým. S Bobem,
kolébko našeho kněžství, metropole českého vý
chodu, Kr. Hradci, s Bohem vy boryOrlické, za
4 neděle na šťastnou ehledanou| R—er!

Rázní katelíci. V lauxemburakémsněma
dopustili se demokrat. a anarch. poslanci drzých
urážek proti katolickému náboženství a církvi. Ka
tolíci však protestovali proti této drzosti a ze 446
obcí došly ku vládě protesty, podepsané téměř40
tisíci mužů. Naši čeští katolíci jsou jinší kabrňáci;
ouhbotnězalezou do kouta.

Rakouští evangelíci ku koncir. 1909
Htali na 535.000 duší. Z nich hlásilo se k hel
vetskému vyznání 138.000, k augsborskému vy
snání 397.000. Dle národnosti bylo z nich 295.000
Němců, 166.000 Čechů a 90.000 Poláků.

Jeptiška doktorkou filesofie. Na
lvovaké universitě jeptiška složila na filoaofické
fakultě a výtečným prospěchem rigorosa a byla
povýšena na doktorku filogožie. Je to uršulinka
sestra Cecilie Labinská, která je už několik let
ředitelkou dívčího lycea v Kolomyji.

Zmetvořování jmon starobylých čes.
osad fanatickými Němci, jen aby se osady sdály
němečtější, konečně místodršitelství české zaká
zalo. Odchylky od původního r. 1854 zákonem
stanoveného pojmenování osad mohou nastati jen
potud, pokud byla od té doby povolena změna
jména, anebo na základě konaných šetření bylo
úředně zjištěno, že jest odůvodněno jivé pojme
pování a když toto pozměněné označení přijato
bylo do úředních soupisů osad neb iných úřed
ních listin.

Hrozí mobozpečí .. . Připoštorenských
událostech byl jeden z účelů ne sice vyslovených,
ale celým urdcem od Němců žádaných, aby český
lid odvrátil se od české menšiny dolnorakouské,
kde zažil s Poštornou tak nečekané zklamání a
přestal podporovati školství její. — Kdyby se
vyplnily tyto touby německé, byla by to pohroma
daleko borší, než zrada oněch devíti. Zamýšlené
účinky této zrady budou bohdá odvráceny spo
lečným úsilím Poštorenských, ale tato pohroma
měla by nenapravitelné následky pro celou dva
náctinu českého národa a tímipro celek národa.
Doufejme, že český lid prohlédne v Čas tuto ná
strahu. — Rozpočet spolku „Komenský“, který
v Dolních Rakousích zastává úkoly Ústřední ma
tice školské i Národních jednot, vykasuje na le
tošní rok potřebu 617.000 K, uby dosavadní, jím
vydržovuné školy mobly býti udršeny a úplně vy
budovány. Dosad, ač půl roku uplynulo, nebyla
sebrána ani čtvrtina potřeby a na mimořádný pří
jem nelze odnikud gapoléhati. — Poštorenská u
dálosti dotkly se těžce všeho českého lidu akažd
zajisté chtěl by přispěchati k nápravě. Nejjistější
cesta k ní je podpora spolku „Komenský“ Nebot
bude-li dostatek Českých škol, nebude možný po
dobný případ jako v Poštorné. — Spolek „Ko
m S ochotně podá každému příznivci infor
mace s vysvětlení na jakékoliv dotazy, týkající
se obranné práce dolnorakouské.

jaZázračný rabím. V Krakově zatkla
licie DBletého rabína Chaima Ackermana z
v Romunsku. Chodil se svým slabou „gabé“ po
svých sobvěrcích, léčil zázraky nemocné, prodával

zázračné léky, láhvičky aš po 4 K, udílel rady
std. Řemeslo toto bylo velmi výmosné, týdně „tr
žil“ až několik set K. Policii sradil ho sluha ze
msty, protože rabla bránil se mu oženiti. Rabín
divotvorce byl již v Ubrách trestán pro podrod
tříměsíčním žalářem.

Stikkvělý plat. Na dvorním divadle ve Vidal
byla znovu usavřena amlouva a hercem Josefem
Kaiserem s platností od I. ledaa 1911. Bude hrát

p měsíců v roce a kromě různých jiných výobdrží 90.000 K roční gáže. A nejedné se
ta o tenoristu, nýbrá člena Činobry, s jehož jed
notlivými výkony nebývá kritika vždy aro
suměna.

Bojkot řezmleký přecházídále z města
do města. A očekávají, še přejde i do Vídně, až
Be letníci vrátí ze uvých letnišť. Na Moravě ve
Veselí učinili dělníci a ařísenoi železniční, kteří
také bojkot počali, brzy boji konec tím, že
si zařídili vlastní svépomocný výsek: S jakým
zdarem, v brzku se ukáže Bojkotem pohrozili
svým foznízům také Vítkovičtí, sám ředitel zá
vodů vítkovických první. Obec doplácí na porášku
s jatky obecní 6000 K rocně, protože vybírá ve
lice nízký poplatek od řezníků. Tsto však přece
míní zvýšiti cena masa a to prý dokonce výše,
neš v okoloích městech, uč z jatek platí méně
než jinde v okolí!

České Illustrované Nevimy a humo
ristickou přílohou „Šotek“ jsou jedním s nejpřed
nějších kultaraích podniků české menšiny vídeň
ské, tak houževnatě se bránící sveřepé g-rmani
saci. Byly úmyslně zal.ženy ku potlačení výděl
kářského tisku cizáckého a již pátý rok vedou
úspěšně tento tuhý boj — ovšem 8 krajním na
pětím fioaačních ji svého vydavateletva. Sledají
všechny pozoruhodné adálosti doma i za hraci
cemi, provázejíce svůj stračný, jasně srozumitelný
výklad věroými obrazy dle fotogr=fií. Kromě toho
obsahují vždy mnoho zábavného i poučného, zej
ména romány, povídky, humoresky a j. Příloha
„Šotek“, věnovaná výbradně slušnému humoru,
bývá vědy plna sráfcích vtipů a žertovných kreseb
umělecké ceny. Po vlastech našich bobužel tak
rozšířené „Nové Iliuetrované L'ety“, vydávané za
poubým výdělkem od známého arcigormána br
něnského Burkhardte, pokulhávají též avým obsa
hem nekonečně daleko sa „Českými Illustrovanými
Novipami“,ačkoli tyto jsou jen o něco málo dražší,
„České Illustrované Noviny“ vycházejí každý pátek
ve Vídni, X. okres, Favoritenstrasse 130, a stojí
ročně jen 10 K, půlročně 6, čtvrtletně 2 60 K.
— Odporučujeme je co nejvřeleji svým čtenářům
Jako příjemný doplněk našeho denního tisku.

Agrárníci — bystří finaněsíei. Dno
81. července odbýval agrární „Svaz čes. spolků
pro vzájemné pojišťování dobytka“ v Praze usta
vojící valnou hromadu, Ačkoli se „pracuje“ již od
března, přece ještě polovice pojišťoven není schvá
leno. — Napřed byla předporada, k níž gezvání
jen nejspolehlivější, „čistokrevní“ agrárníci. Dle
tuho také vyšli při volbě vítězně právě nejbohatší
nebo oblíbenci ústř. výbora. Malorolník, který se
v tom směru hodně a poctivě napracoval, byl od
strčen. Delegáty byli u velikém počtu pokrokoví
učitelé. Mnozí otvírali široce oči, když slyšeli, jaké
obrovské tisíce to vedení vyžaduje! Pan poslanec
Vinař, který se stará o rolnictvo avědomitěji, než
pražské vedení, navrhoval vedení levnější, ale
toho nebylo dbáno. Myslí páni, že by 30.000 K
se nedalo jinak prospěčně užiti? Pau Dvořák u
kazoval kavalíra; hovořil a rakama v kapsách. —
Pan Vinař správně poznamenal, že činovníci pra
onjí „pro kočku.“ Vždyť na Hradecku se v tom
směra pracuje už 10 let a vydán na to obnos tak
nepatrný, že to nestojí za řeč. Ozývaly se hlasy,
že by mohla pojišťovací akci vdati dobře země

dělská rada prostřednictvím delegátů. Leč — někteří agrární agenti potřebují úřednických míst.
A proto jen do svazu|

Jak se jinde platí imserty. „L'Atlas“
uveřejnil nedávno inzertní sasby některých čelných
durnálů pařížských. Tak čítá „Le potit Parisien“,
za stránku 12.000 franků. „Le petit Journal“ 12.030
franků. „Le Journal“ 6200 —7400 franků, „Le
Matin“ 9400 franků. „L'Echo de Parie“ 4000
franků, „L'Eclair“ 4000 franků. „Le Figaro“ 4000
franků a „Les Annales“ 700 —750 franků.

Vévodkyně ma lovu v Africe. Vé
vodkyně z Aosty vrátila se právě do Neapole.
Vrátila se s velké lovčí výpravy v úsemí Konga.
Vévodkyně jest 39 let stará a je náruživá lovkyně.
Po 10 měsíců byla ba lovu ve vnitřní Africe. Kolik
zvěře zastřelila, o tom avědčí 20 obrovských beden,
které s sebou přivezla na parníku. Přivezla a sebou

do Italie i černošakéhoeblapce, kteréhoný přijmeza vlastního. Její zdravotní stav se v Africeve
lice zlepěil. Má v úmyslu v říjnu opět odcesto
vati ke Kongu a stráviti v krajích na rovolku
tímu — jek praví — vadálena všech závazků
světa, volně pod jednoduchým stanem.

Hyrlady komárů ma Býmě. Na hor

ním a středním Rýně vyskytlo se p edajehdnech nesmírné množství komárů, uvádějí
obyvatelstvo tóchto krajů v zoufalství. Komáři,

je je všude plno, vrhají se zuřivě mnalidi anutí jejich spůsobuje otoky a hmisající vředy.
Venkovské obyvatelstvo masí se úplně zakuklo

ua hlavé a rakavicezi, Hmyz proniké | šatem,
takže se ma Ise ovtia obránit © veškoré pro

S e7 proti němu byly posud marny. Provincíúlní vláda oařídila paleul smoly. Hro.n.u touto
trýzní trpí také doprava po Rýně.

Obce zničena hremeobitim. ObecTen
saroa v Senegalu byla hromobitím úplně zalčena.
27 osob bleskem zabito, mesi mimi 34Evropané.
18 osob, mezi nimi 12 Evropanů, bylo tét:e zra
něno. —

Solidní českou Úrmou ve Vidal jest
první český katolický závod na botovení kuste:
dich rouch, korouhví spolkových praporů atd.,
Jehož majitelem jest p Fraotiáek Ruber, Vídeň
VII., Kaiseratrasse 6. Německé firmy nabízejí ú
silně českým katolíkům umělecké předměty tobo
drubu. Leč jest potřebí, aby česká veřejnost vě
děla, že v samé VYidnijust více osvědčených prů
myslových závodů Českých. Pudporojme jo a tak
pomůžeme posíliti hospodářsky Český živel ve
Vídni. Svědomitá firma Rubrova zajislé zaslouží
ve Vídni více posornosti Českých kutolíků vídeň=
ských i jiných Čechů než firmy německé, které i
8 Českými kraby korrespondují německy.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 6. srpna 11). 1 |

Pleaioe K 14 BY—1630, dia K 1000 —1190, jeme uv
K 1000—30'00, prosa K00 00—000, visve K 1900
až 16-00, hrachu K 3400—26'00, ovsa K 610-680,
K čočky 2400—30'00, jahal K 26-00—8200, krup a
22300—40 00, bramborů K 380—400, jstelového
semano červeného K0000—0000, 1 hl. jetelorého
semínka ruak. K 000'90— 00000, máku K 34 00—
36.00, lmáného semene K 00-00—00'00, lvu kg
ditoýoh otrab K 1160—1200, 100 kg pleničných
otrub 11'30—11.50, 1 kg másla čerstvého K 240
až 812, 1 kg másla převaleného K 000 — 000
1 kg nadle voptovéhoj K 2-30-—0000, 1 kg trarohu
(*33—0-48, 1 vejop K0'06—-007, 1kopa osrele K 1:20
aš 160, 1 kopapetrželeK1-20—1-80,1kopakapusty
K 163—3 30, 1 hl cibule K 4-40—-6-20, 1 kopa drobné
zeleniny K 08)—1 00, 1 pytel mrkve K 1'40—2'00
1kopa salátu 0:0—000, 1 kopa okarek K 1—3-40, 1
bečka švestek K 00:0--00, 1 bl jablek K 400—6'00
t hl hrašek K 8'00--12'00. — Na týhodaí trh
v Hradci Králové dns 6. urpus 1010 odbývaný při
veseno | bylo: 1) obllí: pšenice 30 hoktol., dita
571/2, ječmene 16, ovma 295, prosa 00, vikva 6, hra
oku 1, došky 00, krup 10, jahol 10, jetelorého se
mínka 45, olejky 00, máku 0. — 3) Zeleniny:
petržele 80 kop, oarele 86 kop, kepasty 33 kop, cibale
160 hl, okurek 108kop, salátu 0 kop, mrkve 70 pytlů,
brambor 346 kl, selí 141 kop, drobné zeleniny 60 kop.
— 3) Ovoce: švestek 00 beček, třešní 00 hl, jablek
98/4 bl. — 4) DĎrob. dobytka: vepřů O kusy,
podavinčat 026 kusů, kůzlat 0 kazů.

Zpráva +
. vě éudr taskí:

čemkosovanýchHrad=. P."1909— +0
již ve vkusné úpravě s mnoha
pěknými ilustracemi vyšla.
Sestavil Dr. Fr. Reyl, člen přípravného komitétu.

Proti očekávání vsrostly rosměry aje
sdové správy z rozpočtených 20 archů
ne 35 archů; kniha čítá 552 stran!
Protože cena výrobmí obnáší 3 K,
jest zřejmo, že legitimací placenou sa
2 K (s níž 1 K počítána na vstupné
pro schůze sjezdové) pozbývá sjozdový
výbot na 1 výtiska 2 K a porlo zá
eilky; celkem tedy ztrácí 2 K 30 b.
Nechť tedy laakavě na zvýšený náklad
páni objednatelé nějaký příspěvek do
platí! Bylo těžko předem dobře roz
počísti, jaký bude rozsah zprávy, v níš
se měly uveřejniti všecky důležitější
sáležitosti sjezdové. Začíná se jiš ro
sesilati v pořádka tom, v jakém byla
ma adresy objednána. V nejblišších
dnech budou ji míti v ruce všichni ti,

kteřípedni Potiskynv] kwyovyexpedovány předplatitelům,

pk ce správa sasílati bude novýmodběratelůmpo 3 K 80 kframnke

Objednávky vyřisuje :

Biskup, knihtiskárnav Hradci Králová,
V



Objednávkyvoobratem

rety,

koláry:
vyřizují!

olngulum atd. dostatilze
jedině u fy

Založeno r. 1860.

Vyznamenén státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje60

první anejstarší odbornádílnapasířskáKarla Zavadila
v Hrndel Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kosnichnádob
bone ýchkvů,oda jis 0 n

Jednoduššího do nejakvostněj
ího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, člstě a důkladné

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ročně, čímě omošněno

mi dodatidodati veledůstojnémudo
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Velkeré vzerky jsou Jeho

Rae kon Milesti reride
oi nádoby jez v obmi

alatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se rychle, řádně a
lerně vyřizují.

Vše zazílém jen posvěcené.

kolonsění stokoblakufranko
Obuéším kostelem meínosplácet Deapřirášak

GRP“ Sia odporačenía čestnýchuznání po ruce. ij
Prosímvoledůstojnédachovemstvoo laskavoupřízeš

adůváru závodudomácímu.

Spolkůmdoporučujirychlé alevné provedení

O0 Kávu (0
zen(Obrou mé

Ákg.za 2 K 20h.

F. Chrudimský
w Hradci Králové,

W
U h kpmE, ZÁŘEr

kosa. poramentů
prádie praporů. přikrovů, koberců aovevého máčiní vo výrobnách (nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a od

výbě 1„osníky, rozpočty,vzorya
Adresování vždy doslovné ne vyprošoje.

ručení. —
otové zboží

: Urč 1 -Pzkuste"

Oznámení.
V úctě podepsaný dovoluje si co nejsdvo

řileji velectěnému obecenstva s Hradce Králové a
okolí oznámiti, že převsal do vlastní správy
dnem | srpna t. r.

„Restauraci
na nábřeží.

Tuto restanrací jsem úplně znovu co nej
moderněji zřídil a doporučaji svůj podnik ctěné
přízni a návštěvě velectěného obecenstva.

Slavným spolkům s korporacím doporačuji
restanrační mletnosti k lask. poušití.

V hluboké úctě

Váci, Nevyhoštěný.

+000to+0000000002000000

Po královéhradecké$
Nejlepší druhy

vía s likérů.

6 Veškeré vnitřní za
e řízení, jakož i nový
© moderní kulečník z

* první královéhra
decké továrny ná

©
Výborná kuchyně, bytku

Solidní obsluha, Ž JO NEINŠÁNÁO

20000000 2000004000000+00
20000000

o TE
II. posch. elegantní, moderní, se
zahrádkou, v nejlepší poloze
města, 8 překrásnou vyhlídkou
do parku, prodá se výhodně za

000000000000000008
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Při bourání
Caivasových domů na

Velkém náměstí

tašky a cihly.
Veškerédotazyvtévěciihned

zodpovím.Olmaadréřesedobře

POTVOTO:Me O8

i RICHTER
pohřební ústav
:a zasílatelství:

Hradec Králové,

CSDXCBDXCEDXEBDXCBIX

ŠJan Horák,
soukenník '»Ž

© K 55.000při výnosuK 2.777. Ž Rychnově nad Kněžnou X
Týž jest ještě 10 let od daně Mx zasílá na požádání vždy x

osvobozený. dle roční salsony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

o0 vlněnýchlátek

O své vlastní ke i tu- i cizo=

Bližší pouzejh pp. kupcům Četná uznání zvláštěz kruhůvele== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

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

Velejemnělátky na taláry.
Též na splátky boz zvýšení cen!

X

sluze mého ryze křesťanského závodu za

ý zkoulku.

XRPJ BEDX 693X EODXCOD
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I na mírné měsíční splátky !!
Velkoobchod uhlím a koksem.

Skladiště a prodejna ohmele v Žatci.

SEBGUGLGUGUSYGD SV
AVAARLÁNANAAR RAAÁNS „A2“ Ab
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Majitel: Politické drmžstvo tlskové v Hradci Králové — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antoním Pochmou - Tiskem 'nax Knihtiskárny 9 tirader král.



Kulturní jiskry.
Povaha franconsské konfiskace cír

kevních statků. Vídeňští židé a němočtímo
nisté si posvali liberálního katol. kněze Nandeta,
aby jim vyložil ono odloučení církve od státu ve
Francii, po němži u nág touží. Alle abbé Nandet,
ačkoli je mu toto odloučení sympatické, vylíčil je
přec tak, že se jevl světu jako prasprosté oloupení
a vjařmení církve. Nandet praví: „Od století méla
aákonité ustanovená církev francouzská ony statky
a její právo uznáno bylo na ně zákonem, 600dy
žod vlád. Směl parlament Škrtnutím péra, odbla
eováním tato stará práva zničiti? — Ano parla
ment to mohl učiniti, jestliže uznáváme, že parla
ment všecko můše. Ale nejsou-li spravedlnost a
úcta před nabytými právy prázdnou frází, je 0
prardu téžško jednání parlamentu francouzského
hájiti.“ To, co provedli páni volnomyšlenkáři ve
Fraocii, je činem nejhoršího absolutismu. Absolu
tiamu jakébokoli ee lidalvo děsí, poněvadě značí
libovůli toho, kdo má moc, protože libovůli stará
zaručená práva jsou vičim. A takové vůle abaolu
tistické se dopnstila většina ve sněmovně frau
cousské. Abbé Nandet pravil dále: „Zákon z. 9.
prosince 1905 aeprovedl oddělení cirkve od atátu,
odatranil pouze rozpočet kulta (bohoslužby). Zákoa
postavil bohoslužebné obce mimo zákon, uložil
jim určitě poviomosti a ponechal úřadům k „sa
kročení“ takový rozsah mezí, že libovůli jsou dvóře
dokořán otevřeny. „Svobodná církev v nestranném
stétá“ byl cíl; ale skutečností je, že stát zlomy
sloě a lupičeky 8 církví jedná. Církev není nezna
nou společností, nýbrž společností stojící pod
přísným dozorem, a kněží, ačkoliv jsou prohlášení
za obyčejné občany, přece nejsou podřízení oby
čejným soudům, nýbrž vydáni v Šanc zvláštním
soudním dvorům.“

Katellotrí nepřítelemSlovamstva?
Pruská vláda nepostupuje v Poznaňsku pouze proti
národnostním právům Poláků; hledí zároveň i vy
tlačiti katolický charakter země. Na př. pronajaté
pozemky na statcích kn. Tharn-Taxise rozděluje
pouze mezi německé protestanty 8 vyloučením ně
meckých katolíků. Pruská vláda dobře totiž ví,
že katoliciemus jest národnostní posilou netoliko
lužickým Srbům, ale i pozneňskýmPolákům. Vládní
kraby německé ae přesvědčily, že katolíci němečtí
v parlamentě se Poláků zastali a protu ta prote
stantská kolonissce| Jakmile v těch krujích kato
lická víra ustonpí protestantské, bude se tam
gormanisaci lépe dařiti. Proč tedy i do Čech na
protestantské missie posílají Němci z Rejchu tak
obrovské peněžité sumy ?

Evangeliei a češtína ve Vídní. Vo
schůzi zástupců evangelické obce vídeňské zamít
nut byl 40 proti 10 blasům návrh na konání boho
služeb v jazyce národních menšin.

Lepší křesťanství agrárníků ukázalo
se ne Miadoboleslavsku v Žerčicích. Z3 zlosti nad
tím, šo v obci založena byle katol. organisace a
raiffeicenka, zakázali o Božím Těle průvod k ol
tářám na obecním pozemku. Kdo zatahoje zde
náboženství do politiky?

Rozmary staročeského léčení. Diř

vyojohalo nebo kdyby od šlaka skrouceno. R. Vezmičernobýl, puškvorec, jeřabiny, ze
lený jalovec od každého 6 bratí, zvař a posaď do
nádoby, kdeby cele a prsama v lázní seděti mohlo
s čiň lázně tak dlouho, dokud zdrávo nebude;
po třetí lézní spatřiš, že lópe dítěti bude. — Item.
Zrma jalovcová pár čtertel opatř aobě a z téch
vařebých lázně činiti můžeš; kdyš dítě má malé
nošičky, že chodit nemůže, vezmi Adipem Bimiae
t j. v sádle opičím rosposť blíšťata a tím žilky
pomasuj každý den, do měníce se posilní. —

brabancového oleje, jeden žlout. %utoho bílého
eukrkandiu rozmícbat s utlonci, uzivati proti kašli;
k tomu praní thé (Brusttbee) užívati. — Twplo
vaný klýdy malých dětí shojiti. Když se vůl po
ráží na Šlachtě, z vola ze zadního kolena naceď
vodičku do Čisté sklenice, tou mase) a potíroj
klýdy dítěte, též po žilách, kdyby ono pro ně
choditi nemohlo, zbojí se. NB. V zimě té vodičky

Chodostanei B oné v A8j šesti —hycenou myš opalnj, který smra yž ostatní
myši ucítí, všecky Be z toho domu vyklidí. —

Řečníkovi potřebný recept. Vezmi badí kůžipřed
sv. Jiím, vlož ji do nového hroku, zahraď po
kličkou a dobře zamař, vhoď do ohně ať aprahbne
na prášek. Toho prášku vlož drobet pod jazyk
neb do střevíce pod pravý palec a sv00 výmluv
ností nade všemi azvítězíš jak ve při tak v roz
ličných diškursích a hádáních eto. —| Mowehy

dně ovým peřím, kdeš se kouří, ta se nedrží. —jee se vymoří, kouří-li se kapradím. — Též:
Oelerovou nat zvař dobře pod pokličkou a vymej
ní ta místa, kde se zdršvjí; též pyrovon akráje)
drobně a potrus ní v ta místa, kde ce sdržojí
a všechny štěnice ae vymoří a více nebudou 80
držeti. Probatum Chotasicensi Parocho. Boáby a
stěmice volovakou žlučí se vypudí neb třeba —
suchá byla, od smradu jejího zahynou. — Profo

myším. Vezmi hodně staré sádlo neb jaké máš A
dobře tlačeného skla smíchej a hodně jak uáleší
soli nasyp, aby hodně slané bylo; nachystej toho,
kde myši jsou, ale dej také k tomu nějakou nízkou
nádobu s vodou. aby, když se nateroa, žíznivé
se napíti mobly; tak potom naběhooua se nadmou,
še 86 rospuko-ati mast. — Švábi, šťěmice,brouci,
aby shynuli 4 vyecípali, nastrojí se na ně Ďorar,
ten k štuje 1 lot 8 kr. Takto se ale přistrojí:
Vezmi borsr a vlož jej na lžíči plechovou na
tichém uhlí, neb třeba na avíci hoflcÍ a on 8e pě
uíti bude a vuřiti sám od Sebe bez všeho casocu,
a když se přestane vařit a pěnit, vezmi jej a na
nějaké prkénko posyp. kde jsou švábi neb podobná
neřest, a cokoliv ustě neřesti na to trefí, s toho
žráti bude a všechno poselpá, neb to jedovaté jest.
—| Štěnice vypudití. Vezmi nickemícek, síru a
volskou žluč do vápna zetři a smíchej, též i
Česnek utřený a takovým vápnem pokoj obílíš;
nebudou se držeti. Jem: Vezmi šalvěj, rozetři na
prášek, amíchej dobře a olejem a octem a oamaž
to místo, kde se drží; všecky zcepení.

Mezinárodní katolické osperamt
aké sdružení. Dne 1. dabna 1910 na prvním
kstolickém koogresu založena v Paříži asaocisce
kstolikáv-osporantistův pod jménem svrchu uve
deným. Kongres zvolil komisei, aby pojednela o
stanovách a je provedla; poněvadž pak jednotlivé
paragrafy musejí prve býti zkoušeny se stanovi
ska práva církevního i světakého, uveřejňujeme
tuto zatím jen hlavní body stanov: 1. Skupiny.
— Sdružení sestává ze skupin. Kde skupiny ne
existují, bude nókdo pověřen úkolem zaříditi je.
2. Národní komisse. — Skupiny jednotlivých ná
rodů zvolí si své národní skupiny, aby pracovaly
spojená v témže duchu a poslušnosti ka katolické
vrchnosti. 3. Mezinárodní výbor. — Všecky ná
rodní komisse zvolí si delegáty, jednoho až pět,
z nichž bude sestávati vedoucí výbor mezinárodní,
4. Ústřední výbor. — Představenatvo mezinárod
niho výboru, zvané „ústřední výbor“, nestává z
z předsedy a místopředsedy, generálního zástapce
a pokladníka. 5. Prostředky peněžní. — Národní
skupiny platí nejméně 25 centimů za člena. Před
plácí též ve skupině nebo pro svou oBobu revui
„Espero Katolika“. Ostatní prostředky záležejí
ve výdělku z prodeje, z darů atd. Ioformace po
skytojí národní delegáti Pro Rakousko-Uherako
jsou dosud delegáty pp. Gottechall ve Št. Hradci,
kněs Schroder ve Vídni a Badolič v Zábřebu. —
Esp. K.

Dopis kučze J. H. Dococna, redemp
teristy. V Brandono v Kanadě 4. IV. 10. Panu
A. J. Witteryckovi v Brage v Belgii. Milý příteli!
Ve zdejším kraji dělá esperanto padivahodué po
kroky. Potřebujeme naprosto snadného mezinárod
ního jasyka, ježto ve měatech, jako je Brandon,
ae mlaví až třiceti dvěma jazyky. Utvořil jsem
jit různé skapiny esperantské, to však většině
nestačí, Ježto by se všichni rádi co nejdříve na
učili jazyku tak enadnémn a užitečnému. Jest
toho nejvýše třeba ku spáse tislců dněf, které bez
esperanta nemohou ge dorozaměti se svými kně
čími. Sv. zpověď vyslýchám v esperanta a kate
chismus vysvětlují timže jazykem. Ditky učí se
modlitbám z katolické modlitební kniby, vydané
časopisem „Espero Katolika“, mládeš odrostlá
ráda zpívá nábožvé písně, jež jsem přeložil do
esperanta. Kněží světští i řádoví Be zájmem čtou
úctyhodnou rovni „Espero Katolika.“ Právě dnes
objednávám pro ně nových 10 exemplářů. Důst.
p. řiditeli, opatu Richardsonovi, zasílám jména
všech kněží, kteří jsou tu ochotní slyšeti svatou
zpověď v esperantu. Na učmeckém sjezdu Kato
lickém ve Wennipegu získal jsem pro esperanto
dva benediktinské infolované opaty, Igoatinsa s
Engela, oba ze Spojených Státův, Hodlám vydati
pro kongres montrealský esperantské: „Návátěvy
Nejav. Svátosti od sv. AlfonseLigaorského.“ 9 přá
telským pozdravem J. M. Doene, misionář — re
demptoriata.

Také stonpomel Husovi! Těžkos
nesmát! V pokrokové Roudnici při alevnostním
představení „Jana Husa“ představoval Husa je
den tamější žid. V Praze pak v Národ. divadlo
několik lot předtím v Tylově „Jana Husovi“ vy
etoupil v roli Huga židovský student. Ach, vy mo
derní bosité, jaká ta vaše husitská církev bude,

po pe již nyní ji podporojí na předním místěi

Hospodářská hlídka.
Zadlužení relmiotva. Statistickyjest

zjištěno, že ročně přijde v Rakousku 10.000 sel
ských otstků na buben. Střední stav zemědělský
příchásí tím ročně o 10.000 samostatných hospo
dářů, kteří pak se svými rodinami rosmnožují
řady bezsemků-proletářů, nebo stěhojí se sa moře,
aby se tam bonili sa vidinou štěstí, jež jim doma
nepřálo. Že tím také nastává úbytek pracovních
sil na venkově a že nastává přebytek pracovních
ell v městech, notřeba dokazovati. Mexi koudak
tery, kočími, nádražními zřízensi a délalky, ú':1

ními sluby ve městech je 50—76/, původu rol
nického. A příčina těcht» sociálně neblahých zjevů
leží v zadlužování aolekých statků. Volná zcizitel=
nost a zadlužitelnost selské půdy je dílem L.be
rálů, následkem a účinkem liberalistických zákonů.
Za 68 milionů korun prodává se ročně v Rakou
sku selských statků v nucené dražbě. Dlahů nu
selské půdě koihovně zajištěných jest v Rakonsku
jen 7 tisíc milionů koran! Z této sumy platí se
Bsi 400 mil. korun úroků. Nemá-li dojíti ke zkáze
stavu polského, musí novými zákony o vyvazení
selaképůdyz dlubůa omezenímvolnézciízitelaati
8 zadlužitelnosti selské půdy býti zjednána ná
prava toho, co liberalismus pokazil a zavinil. A
proto se můžeme jen diviti, že rolníci ještě daes
mobou býti stoapenci liberálních atran.

Vývoz dobytka od nás do Némeckazůstal
skoro naprosto rovný a stejný, Vloni v prvním po
loletí vyvezli jame volů do Německa 22 303, letoa
22.66b, krav loni 7089, letos 9588, mladého do
bytka u telat loni 0614, letos 10341 kusů. Z Němec
k nám dobytek novozí. Ale za to nás pomáhali
Němci šiviti jinými věcmi, a to vydatněji neš loni.
Žita a pšenice sic přivezeno letos k nám méně
(loni 434 000 g pšenice a žita), letos jen 323.000 g,
za to nám dovezli letos velmi mnoho bramborů
(loni 138000 g. letos 521.000 g), zvláště rozbojnil
se přívoz zelí, okurek, fřetkve, brakve atd.
Tedy voženo k nám letos opravda se všech stran
jako do hladové země!

Vyvazení kmetů v Bosně. Velko
statkář Miritkovič v Pešanji nabídl svým 43 chor
vatským kmetům, že jim prodá podle návrbu zá
kona o vyvatení kmetů pozemky, které dosud ob
dělávali. Kmetí přijali okamžitě návrh svého pána.
Dne 27. července byly pozemky úřadně odbadnuty
a 2. srpna byla podepsána kupní smlouva. Je to
první dobrovolné vyvazení kmetů v Bosně.

Cena dobytka nemáse odhadovatijenom
dle leposti tvarů, nýbrž dle velikosti nádoby, která
po každém dojení je naplněna, Dobrá kráva, byť i
móně zevnější krósou vynikala, když pravidelně,
bez obtíží nebezpečných dá tele a hojnost mléka,
sajisté má pro hospodářu větší cenu, než první
cenou poctěný výstavní kus, z něhož však užitku
není. Krása a lepost tvarů je sice pékná věc, alo
není-li spojena 8 ažitkem alespoň přiměřeným,
pro hospodáře valné ceny nemá. Seba lepšl kus
málo prospěje, pakli ve chlévě není leč dobrým
strojem na hoojivo. Menší kráva s plnou ná
dobou nadojeného mléka zajisté má pro bospadářa
daleko větší cenu než obr dle těla, dává-li mléka
po kapkách, byť i sebe více chvály vzdávali, když
uikdy nedojí.

Léčivá moe ovoce. Dokázáno,že poší
vání ovoce působí velmi blahodárně na organism
lidský. Proto také spotřeba jeho stále stoupá
v krajích, kde národové jsou nejvzdělanéjší. Na
stole bohatých Francouzů, Angličanů a Němců
nikdy neachází ovoce — baď čerstvé neb upra
vené. Ovoce esmo obsahuje muoho vody. —
V jednom metrickém centu jablek jest 74 kg.
vody, 8 kg. cokru, ne 4 kg. rostlinného rosolu 8
1 kg. rostlinných kyselin. (V mase dobře vykr
meného dobytčete jest asi polovička vody a odta
tek látky výživné; V mase nevykrmeného kusu
jsou asi tři čtvrtiny vody a jedna čtvrtina látek
výživných. Kopajeme-li tedy maso lacinější, tím
více es sami šidíme.) Ze jmenovaných látek v ovoci
má výživnou cenu Cukr, jenž slouží k dýchání,
k výrobě tepla a ku práci. Ovocné kyseliny pů
sobí slabě projímavě, odstraňojíce tak nebezpečné
záněty střev. Ovoce, hlavně jablka, má hojné že
lesa. Proto požívání ovoce doporučuje 86 zvláště
při chudokrevnosti a bledničce. Dokonce některé
autority lékařské tvrdí, že požívání ovoce má za
nás.edek pružnost mysli a vzrůst těla.

Proti červenee otažilejší jsou prasata
černá, štětinatá. Kde tedy řádí červenka, chovejme
místo hladkých anglických plemen téměř holých
černá plemena štětinatá.

Kuřata tuční a maso je velicochutné,
pakli týden před zabitím je krmímo kukuřicí
v mléku močenon a šrotem smíchaným Be Seka
ným celerem.

Nepodpisnjte směnky nikomuza žádných okolnosti, nejste-li odhodláni směnku zapla
tit. Na čest, poctivost, hodnost, veřejné postavení
jiných v této věci nikdy nespoléhejte. Nezacbrání
vás před citelnou škodou, obětmi, sterými mrsu
tostmi, nevídanými obtížemi a ztrátami nedozír
ného dosahu. Nikomu a za nikoho neručte na
směnce, leč byste bez obětí citelných na kcnec
sami chtěli a moblí směnku vyplatit. Čím úlisněji
a důtklivěji někdo přemlouvá, svádí a sliby zí
skati se snaží, tím vícu ntřeste směnku podepsati.
Kde ae bez směnky nelze obejíti, raději věc od
ložte, ale směnky nepodpisujte. Je to hrozná
sbraň + ruce ošemetníka proti každému, kdož

nezná do M non, všechnypředpisyazákony o smě jednající.
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B. Melichar,
datnistr, uaikvarát

-v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Doporučuje avůj velký sklad knih

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

knihoven.

Velký seznam pošle se na
požádání sdarma a franko.

Školský obzor.
Na katolický ústav ku vzdělání

něltelů v Bubemél darováno: Farní sbírka
aběracími listy: Farní úřad v Libni 32 K 66 h.
Faro úřad v Hodušíně 62 X 48 h. Jilemnicko:
sbírala 9), Pavla Bienová 3. sběr. lat 110 K 48h,
4. sběr. list 120 K. Sbírky při kostelích a na
poutích: Sbírka na 8v. Hoře 27 K 56 h, dto.
27 K. Při pouti v St. Boleslavi 47 K 66 h, dto.
40 K, dto. 14 K. Při pouti na Sázavě 12 K 40h.
Při několika pražských kostelích (8v.-Vítská me
tropole, kapitolní chrám na Kr. Vyšehradě a jinde)
920 K 14 h. Obvyklá sbírka při vikariátoí schůzi
ve Skutči 37 K, dto. v Kopidlně 30 K. Sbírka
Marianské družiny v Čes. Dubě 42 K. Sbírka při
řečnickém kursu v Hradci Král. (sbíral K. Ježek,
kandidát paedagogia v Bubenči) 114 K 62h. Jed
notlivé dary: Redemptoristi v New-Yorku Ó dolarů.
Frant. Kuba z Vídně 10 K, „Stříbrní kněží jabi
lanti v Praze r. 1885 vysvěcení“ (hlavně přispěl
J. M. opat Zavoral) 40 K. „Kněší z diecóse krá
Jovébradecké, kteří u svého kollegy vsdp. opata
Želivského svoje stříbrné jubileum 26. července
oslavovaji“, 390 K. Půjčku 200 K poskytlaN. N.,
choť c. k. sotníka v Praze. — Všem dárcům a
nadšeným sběratelům Bůh zapleť a vzbodiš pro
Své dílo hojně takových příznivců, abychom po
kračovali! Máme teprve čtvrtinku učitelského
ústavu postavěnou. Rozesíláme právě na více far
letáky a sběrací listy a prosíme co nejsnačněji 0
rosdání jich a sbírku, aby tak svého poslání došly.
Adressa: První katolický ústav ku vzdělání učitelů
(Sekretariát spolku) Praba-Bubeneč.

Statistika posluchačstva ma umi
versitách rakouských. Dle statistickýchzá
znamů z 31. května t. r. studovalo na universitě
vídeňské v letním semestru tohoto roka 7355 mužů
a 579 žen, na pražské universitě České 3632 mužů
a 256 žen, na pražské universitě německé 1529
mužů a 84 žen, ve Lvově 3086 mužů a 397 žen,
v Krakově 2531 mužů a 378 žen, ve Štyrském
Hradci 1751 mužů a 130 žen, v Inšpraku 1134
mužů a 43 žen, v Černovicích 918 mužů a 82 žen.
Tudíž zapsáno celkem na všech těch universitách
24.986 posluchačů. Na samostatných fakoltách the
ologických stadovalo v Olomouci 168 a v Solno
bradá 43 mužů. Porovnáme-li obrovský počet po
aluchačetva pražské české university s nepatrným
počtem žactva na německé universitě černovické,
Vysvitne bned, jak jest velice oprávněné volání
našeho národa po drahé české anivergitě. Na české
universitě tísní se 3888 posluchačů, kdežto na
německých třech universitách (v Inšpraku, Černo
vicích a na německé pražské) dohromady jest to
liko 3790 žáků. Tato čísla mluví velice křiklavě.
Proti loňsku přibylo na všech jmenovaných uni
vergitách a fakultách 2038 posluchačů. Na pražské
české universitě studuje tento rok proti loňeko
více o 669/, mužů, o 23-19/, žen.

Skolské zprávy. Výroční zprůva c. k.
masia v Hradci Král. za školoí rok 1909—10

obsahuje posmrtní vzpomínky: Ředitel J. K. Klumpar
—Profesgor V. Frůhbauer. Dr. F. Koza pojednává:
O pohybu těles nebeských. Na ústavě působilo
29 učitelských sil. Žáků bylo 315 (5 privatistek),
z nichž 2 Němci, ostatní Češi, náboženství kato
lického 297, evangel. 12, israel. 6, Školného vy
bráno 4095. 22 atipendistů bralo 4969 K. —
Zpráva c. k. vyšší reálky podává stat prof. Al.

L'vckého: Z kmenosloví růsnořečí lašského. Na
ústavu působilo 28 učitelských sil. Žáků bylo 896
(395 Čechů, 1 Polák), náboženství katol. 870,
evangel. 13, iaraelitů 13. Školného odvedeno 7816
korun, 15 etipendistů bralo 117162 K. — C. k
odborná škola pro umělecké sámečnictví v Hradci
Králové odchovává dorost umělecko-zámočnický,
obesnamuje žáka se všemi oněmi spůsoby práce,
jichž sámečníkovi vůbec jest potřebí. Strojnictví
ve vlastním slova tobo smyslu ae sde však novy
učaje. Od žáka, který chce býti přijat do I. roč.,
žádá se uplynulý 14. rok, s dobrým prospěchem
odbytá škola měšťanská nebo přiměřené vzdělání
2 reálky, a což blavního, dobré známky z mravů,
počtů, kreslení a měřictví, což se dološiti musí
křeať.listem a školním vysvědčením, kteréma třeba
ještě přiložiti kresby a měřické rysy. Řemeslného
předvzdělání není nezbytně třeba ku přijetí, ale
kdož bo mají, může se jim s přednosti dostati
stipendia. Přihlášky přijímají se již o prázdninách,
zápis 16. září. Vyučování jsst tříleté. Žáků bylo
poslední rok školní 60, vesměs Čechů, nábožen.
katolického 67, ovangel. 3. — Počátkem školního
roku 1910—11 otevřena bude při ústavě mistrov
ská škola pro umělecké zámečnictví.

Analfabeti. V Paříži vyšla statistika o
počtu analfabetů v jednotlivých státech, Německo
má poměrně nejméne analfabetů, jen 0.05 na sto,
psk Švýcarsko s 0-1, Dánsko 02 Anglie 19/,.
Francie 2*/, Nizozemsko 2-19/,, Rakousko- Uher
sko a Řecko po 30"/,, Italie 31-29/,, Bulbarsko
630/,, Srbsko a Rusko po 629/, Rumunsko je na
tom nejhůře, má na 100 lidí 62 analfabetů. Dle
této statistiky ©jest v Evropě 465.416 škol
8 1,050.634 učitelí a 41 mil. 281.692 žáky.

Klášterní výchova dívkám škedii
vá?t Vždy před začátkem čkolaího roku hučí ka
nonáda proti klášterním ponsionátům. Kde jaký
kámen so hází na jeptišky. Věrzísnad příčina ta
kových útoků ve vážné starosti o mládež ? I nikoli
cokoli jest katolického, proti tomu boufí pokro
kářský tisk soustavně, Protikatolické listy vytý
kají, žo nemůže dobře vychovávati cizí děti ta
ková osoba, která Bama vlastních dětí nemá. Tu
jeat tedy opravda a podivem, proč pokrokářské
listy neradí také horlivě, aby zanechali vynčování
a vychovávání avobodní pokrokářští učitelé a 8vo
bodné učitelky světské. Svobadných sil učitelských
jest přece více než ženatých a vdaných. A což
řeholní učitelka nepochází téš zr rodiny, nemá
žádných životních zkušeností s toho, jak rodinné
poměry vyhlížejí? Zrovna takové, jako kterákoli
svobodná učitelka. A pak jest hlavní věcí, aby se
v pensionátě dívky naučily těm předmětům, jež
si pensionát obral sa svůj účel. A tu pozoruje
me, že svědomitost řeholní učitelky jest větší než
mnoha učitelek avětských. Jeptiška nerozptylaoje
svou pozornost pestrými a eplotitými zájmy mimo
Bkolabými. Dívky od řeholnic vychovávané ne
mají pokušení záviděti svým učitelkáém nádherné
klobouky a nejmódnější šaty. Nepogorují, že by
Bojeptišce líbily více veselé výlety a taneční zá
bavy neš škola a její povinnosti. Nemají příloži
tosti ke kouření cigaret, nerozptylují avon myel
četbou dráždivých, fantastických koih. A tak o
pravdu takové žákyně a chovanky upínají pozor
nost k učiva, pro které jeou hlavně do pensionátu
posílány.Ale jest prý potřebívychovávat pokrokově,
80 zřetelem k moderní šivotní filosofii, které se
konservativní jeptišky přidržeti nemohou! To jest
saso fráze, při níž se obyčejně nemyslívá nic.
Jeatliže státně zkoušená řeholnice svědomitě učí
na piano nebo na housle, nenaučila by víc, kdyby
6e nepřidržovala filosofie křesťanské. Jeptišky učí
francouzštině, němčině, účetnictví — zcela podle
moderních pravidel. Naučí anad světská učitelka
v těchto oborech více, jestliže se drší životní filo
Bofie Haecklovy, Nitecheovy nebo Kantovy? Po
může anad na pf. stadium apisů Aristotelových
technikovi k lepší obratnosti v sestavování moderníob
strojů? A pak lže súmyslně každý člověk takový,
který by 80 odvážil tvrditi, že již jest utvořen
skutečný vědecký,obecně předními myslitelípřijatý
násor o příčině, podstatě a účelu lidské existence.
Takového vědeckého názoru životního není, jak
přisvěděí každý skutečný vzdělanec. A vůbec žádná

filosofie od časůKristových nedokázala rozumovými důvody, že jest zbytečná zjevení Boží, že
věda odpovídá na hlavní otázky lidská duše lépe,
přesvědčivěji, určitěji neš nauka Kristova. Proto
kuždý svědomitý vychovatel dbá toho, aby mládež
neupadla do plytkého rozumářství, jehož po
sitivním výsledkom jest nanejvýš pyšná, odporná
póza. Dívky nejsou posílány do ústavů od rodičů
proto, aby na nich někdo hazardně zkoušel ten
neb onen filosofický směr. Stejoč jim učitel
ani ©nemůže rozvinouti před očima ucelený
obraz filosofických proudů dneška. Vykládá-li
třebas i dlouho, není výklad nestrauný, jeho 080
bitý náhled probleskuje všemi větami; a přitom
zapomene se obyčejně tázati, zda žáci rozumějí
aspoň pojmům nejprimitivnějším, zda jeho učením
jsou uschopněni samostatně fráze ztráviti či zda 8e
naučí pouze papouškovati. Proto při různých experi
mentech i dobře míněných musí býti paedagog co
nejopatrnější, má věděti, že mu rodiče avěřují nej
dražší své utatky, za něž jest zodpovědný. A je
stliže filosofie paedagogova obmezuje se hlavněna
negaci zásad atávajících, tím horší cesta. Nikdo

není tolik ochoten kloniti se k negaci, která zba

le různých povioností, jako právě duše mladé.Učení Kristovo nezkazí svými pravidly nikoho. A
proto i ti rozumní rodiče, kteří menáložejí do tá
bora katolického, svěřují své dívky do rukou je
ptišek rádi. Vědí také tolik, že přílišná svoboda
elabším daším často není sdráva a proto Be Be
pozastavují ani nad tím, že dívky přijmou v klá
šteře přísnější disciplinární řád než jinde © Vóak
až přijdou k rodičům na prázdniny, ušijí svobody
k nevinnéma vyražení dosti. Rodiče říkají: „Mámo

aspoů dcera v klášteře ukrytou přel Škodlivými
vlivy lehkovášné společnosti; doera se tam neučí
nevděka k nám, pravidelný tivot jejíma zdraví
není na újmu a v klášteře si každá zrykoe brzy
tak, še své povinnosti vykonává 8 veselou myslí.
Málokdo by řekl, jak jsou ty chovanky při všem
dohledu veselé“ Noprohlašujemo povahu klášter
ního řáda disciplinárního a vzdělavacího za ne
omylnou; i zde bude potřebí ledacos vylepšití.
Lsč ať napřed důkladad reformají výchova paeda
Gogové avětší na ústavech, kde sami působí. Bodou
míti e tou reformou vlastní práce tolik námaby,
že jim Botva zbude času k stáléma kritisováví
výchovy klášterní, která v podstatných rysech jest
znamenitá a dlouhými zkašenostmi osvědčená. A
ještě něco. Obyčejně před koncem prázdnin obje
vojí se v pokrokářských listech rafinovaná vý
mysly o brozných klášterních historkách, o mučení
chovanek, jeptišek atd. Oyčejné ovšem pamlu“
vačný žurnalista vymyslí si jeviště krváckého děje
někde daleko za hranicemi, aby nemohl -být chy
cen spravedlností za límeo a nebyl přinacen před
soudem dokazovati, že jeho lži jsou pravdou. Tak
Be kalí voda, ale zkušenější čtenář noviu už ví,
odkud a proč vítr vane. — | Svěří-li rodiče své
dité ženě oděné řízou řeholní, která není poutána

tisícerými jay a starostmi vlastními, rodinnými,pak mohou býti přesvědčeni, še řeholnice věnuje
dítěti péči upřímnou, vytrvalou a velikou.

Sociální besídka.
To že jest paláe pro proletáře? Ve

Vídoi vystavěli si sociální demokraté nádherný
dům e velikou kulatou věží. V domě tom je
i redakce denníku „Arbeiter Zeitaog“, jež jest
takto zřízena: „V drahém patře nalézá 60red
akce „Arbeiter-Zoitunga“, a za ní 400! velká
sazárna, telefonická ústředna, hovorna, redakce
a místnosti redaktorů: lokálkáře, vnitřní polí
tiky, zahraniční politiky, uměleckého zpravo
deje a feuilletonisty. V poslední místnosti je
knihovna redakce, která alouží za sál pro red
akčol porady. K ní připojen jest pokoj pro
redakčního sekrotáře, sociálně politického red
aktora a místnost pro diktáty. Mimo to má
ohefredaktor Viktor Adler evůj veliký pokoj.
— Ve třetím poschodí je sazárna podniku,
ohromná to místnost, osvětlena ze čtyř stran.
Ve čtvrtém poschodí najdeme dělnickou škola,
dlouhý sál, který vyhlíží jako atelier se skle
něnou kopulí. Naproti dělnické škole je místnost

ro sásecí atroje, které jsou již v činnosti. —
VÁ všech místnostech je světlo a vzdach v do
statečné míře, dále chladná a tepiá voda, takže
požadavkům hygieny bylo vyhověno v míře
nejvyšší. Dům byl vystavěn staviteli Hubertem
a Gessnerem. Je stylový do všech podrobností:
Není na dveřích kování, není knoflíka, není
elektrické lampy, není konska nábytku, který
by nebyl vyhotoven dle návrho anebo dle rady
a volby architekta. Technicky i sociálně poli
ticky je celý dům vsorným podnikem. Sekro
tariát odborové komise zůstane v domě jen

otud, pokud nebude vystavěn vlastní odborový
ům. — Kolik dělolků zakouší v tomto nád

herném domě slastí, jaké slibuje radý ráj bu
donenosti? Zda-ji pak aspoň v tom rndém
ústředí vládne kommunismus, který by odmě

a uslyšíte, jak obrovský rozdíl jest mezi platem
administrátora, redaktora, dělaika atd. v radém
paláci! Poznáte hned náramnou nerovnost a
to horší, než jaká bývá mezi „baršoy“. Kdo
by zazlíval soc. demokratům, že jdou 8 po
krokem a še svůj palác postavili dle moder
ních požadavků? Leč tito lidé nemají tvrditi,
že z toho doma se sypou míšeňská jablíčka
do rakou dělnictva. V paláci tom vládnou ta
ková pravidla, že penize s wmozolnýchrakoo
dělnických tam se hrnoací zabespečojí kava
lrakon existenci obrsoudrahům, kteří nikdy
v továrně nepracovali. Proto jen více opřím
nosti! Palác ten jest postaven pro ždímání
proletářů a pro blahobyt nadsondrahů. V praksi
to v něm vyhlíží tak, jako v podniku byro
kratickém, měšťáckém.

Vzájemná vojna mezi soud se
vleče dále. Pohlavárům dvou rozvaděných tá
borů jedná se hlavně o teplá místečka, o vý
nosné funkce. Z nemoc. pokladay v Brně tyje
znamenitě na 60 radých sekretářů. Proto8 ve
likým rozechvěním se připravují vůdcové ne
svorných soudrahů na den 21. srpna, kdy bu
dou volby. Kteří lidé ta tučná sousta uloví?
Volby se budou konati v Bosedním domě, po



něvadě © Děloickém domě od té doby, co au
tonomisté byli odtad docela po hospodska vy
hozeni na olici, není prý tam nikdo jist žívo
tem (I). Boodrazi to dořeralit Nejvíce mají
spadeno ne Vaňka, který by ke svéma pre
pidentství v záložně rád polapil uprávu nemo
censké pokladny. Ceotralisté ve svém pověst
ném „Proletáři“ zpívají mo takovou písníčko:

Koupel veřejnosti jest zdravá, říkává Karel
Vaněk. Tento sekretář Vaněk má sice „jenom“
4000 K rvčatho platu, ale nemůže s ním vy
stačiti a proto, chodák, musí kromě vypůjčo
vání oa směnka od žida Doatsche, aby „ne
mosil krásti“, jak napsal v „Rovoosti“, vy
dávati ještě vlastní list „Reklama“ a žebrati
o inserty obchodníků a živnostníků (Čihák,
Ryšánek atd.), jsoucich dodavateli Všeobecné
nem. pokladny, jejíž on jest sekretářem. Vzdor
všem t*mto okolnostem, jež nasvědčují, ze Va
něk jest velikým cbudákem a že na Sekretá
řování v pokladně doplácí „ze svého“ — přece
mrazí jej v zádech, vzpomene-li si. že při na
stávajících volbách může býti zvolena nová,
jemu méně kamarádsky oddaná správa poklad
ny, která by Vaňkovi nepřáia jeho vedlejší vý
děleček a která by mu řekla: „Budeš baďto
eekrotářem a budeš se řádně starat o poklud
nu, anebo vydávej „Reklama“ s nech sekre
tářování.“ Z takových vyhlídek do budoucno
sti jest ovšem některým lidem špatně. Ještě
k tomu ta nešťastná jedenadvacítkal Zmíní-lí
se někdo o Cejlu 21, je tak. mnohému „na
nio“, Hra v 31 je bra bazardní a také na Cejla
21 hrají bazardní hra se zájmy dělnictva. 21.
rozloučil se Vaněk se sekretářstvím v nemo
censké pokladně v Českých Badějovicích, kte
rou mu národní dělníci sebrali z hrati. 21.
února to bylo, 00 jej „traviči studní“ ehro
máždění na plenární ecbůzi posílali zpět do
Praby jako „Master obne Wert.“ A vě na
21. nemobly býti vypsány prošluklé volby do
nemocenské pokladny. Tot přece Vaňkův ne
šťastný den a poněvadě to ví, tedy volby pro
dlouženy také ještě na 22., aby neštěstí z 21.
mohlo býti ještě na 22. „opraveno“.“

Výbor pro sociálnípojištění. Užší výbor
pro sociální pojotní rokoval o paragrafech180.a 181. vládní předlohy, kterými stanoveny
jsou povinnosti úrazových pojlšťoven pro případ
úmrtí členů zraněných při práci. Tato ustanc=
vení schválena s těmito změnami: Dle vládní

ředlohy měly úrazové pojišťovny zaplatiti po
břebné pozůstalým po členu k úrsza přišlémo
pouze tehdy, když meměla pohřebné platiti
nemocenská pokladna na základě povinného
nemoovnského pojišťování. Výbor 80 osnesl, že
pobřebné má v každém případě platiti úra
zová pojišťovna. Dále bylo usneseno, vznikne-lí
při bromadných neštěstích pro jednu a tutéž
osobu více nároků vůči úrazové pojišťovně, že
tato osoba má míti nárok pouze na jednu a
to nejvyšší rentu, o niž se jedná. Rovněž po
jato bylo do zákona ostanovení, že manžel ženy
usmrcené při nehodě, jenž bez zákonného dů
vodu opustil společnou domácnost a neplnil
svoji vydržovací povinnost vůči dětem, ztrácí
nárok na rentu, Jez dle uznání úrazové poji
šťovny připadne dětem. Nejdéle rokováno bylo

o otázce otrav při Koění živnosti. K návrbům, jež podal dr. Teleki,připojil dr. Drexel
návrh, dle kterého úrazům při práci mají na
roveň postaveny býti ony případy otravy ko
stíkem, olovem, rtutí a jiných nemocí — ne
moci tyto oznámeny budou ministrem vnitra
cestou nařízení — jež vznikají při provádění
živností a objevují se a dělníků zaměstnaných
v závodech povinných úrazovým pojištěním ná
sledkem jich povolání. Zpravodaj ŠL.Stransky
prohlašuje, že jest roshodně pro to, aby pro
nešťastné osoby,které nemocemi z povolání těžce
poškozovány jsou v jich výdělkové schopnosti,
věnována byla péče, domnívá se však, že jest
to možno provésti pouze zákonem povšechně
platným. Přijetím návrhu Drexelova bylo by
učiněno opatření pouze pro osoby, jež zaměst
nány jsou v závodech povinných úrazovým po
jištěním. Naproti toma bylo jinými řečníky
poukázáno k tomu,že pro složitost látky jest
velice stížena možnost úpravy této otázky je
divým zvláštním zákonem a proto žádali také,
aby otázka rozlaštěna byla již zákonem 0 so
ciálním pojištění. Posl. dr. Licht upozornil, že
možno otázka rozluštiti snad také jinak, totiž
zavedením dodatečného pojištění pro otravy
vznikající z provádění živnosti, event. také
vbodnými nstanoveními v kapitole o starob
ním a jovalidním pojištění. Užší výbor usnesl
se vyzvati vládu, aby ihned prostudovala tato

otázka a v nejbližší schůzi užšího výboru sdě

la výsledky tohoto studia. Na to schůze skorena.

Byrokratismus rudých předáků anají
nejlépe ti, kteří sami 6 nim! dloubo pracovali.
A tak kladenský orgán odštěpených radikál
ních eoudrahů „Volnost“ napesl o nynějších
vůdcích rodébo tábora toto: „Místo bobatých
arcibiskupů jsou ta bohatí poslanci, nafoukaní
sekretáři, úředníci v pokladnách a v časopi
cech. Ti všichni memoní na účet trpícího lidu.
Misto proti kapitalismu, vyvolávají boj proti
svým vlastním lidem. Zakládají konsnmy ue
proti kapitalistům, neboť konsumy kapitál jen
podporojí, než zakládají konsumy proti pro
letářům, živnostolkům a bývalým děloikům.
Lid se má čím dále tím hůře, zatím co ti,
které ej zvolil za své zástupce do parlamentu,
žijí v rozmařilosti a blahobyto, snažíce se svými
choutkami předčiti buržoasii. Ubožřáci jsou
hoáni do odboje, aby elávychtiví vůdcové mohli
pronášeti plamenné řeči. A když lid, jimi po
čtván, vrhá se na ty, na něž byl posílán, když
je zavírán a žalářován, vysmívají se ubožákům
a stydí se také ve svých časopisech za jich
vlastní jména. Zakladatelé stojí na původním
programu sociálně-demokratickém a chtějí, aby
ve straně byla uznávána naprostá rovnopráv=
nost všech mažů a ženu,ať mladých či starých
soudrahů a svodražek. Chtějí, aby socialism
věren byl svému původníma určení. — Pro
hlašujeme: Nechceme — jak pravil jeden prostý
horník — aby ve straně socialistické bylo pánů
a otroků, neboč dokud budoo, bude masit
otrok posloucbat svého pána. Představte si jen,
jak by lidé kalibru Ssociálně-demokratických
vůdců mohli vésti příští reformovanou společ
nost! Tam, kde se někdo snaží o náprava,
zamknou 96 mu ústa tím, že se poukáže na
disciplina. A každý musí mlčet i o tom, jak
se sociálně-demukratičtí vůdcové spojují s hu
těmi, kapitálem a a nejboršími odpůrci idef
gocialistických“.

——

Vína mešní
stolní a desertní, čisté přírodní koupíte nejlépe

— — a nejlevnějin —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařetví a zastupitelství předních vinařských

firem v Novém Městě m. Met. —
Zasílám franko na každou atanici za cenu

čo Pdarosti červené a bílé, 1 litr za 60 h, 66 h,al.

u 4""/e « 83Odenní výpovědí
„ 4%% „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje u

oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnémilisty pošt. spořitelny, které
zašlou ee ua požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen. — =
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slavným patronátním
úřadůmdovolujesi depo
račiti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky, paténky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni alatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílé na a
késku franko bez závozností koupě.
Vie se posllá posvěcené. Prdes ruční.

Sbledveškorýchslatýcha stříbrnýchklenotů,jako :řetězů

madonek,kříšků, ným, náramkůsd, 7 Rolářské
obooaskádk E7 Axo+vžry"7 akné
Staráslato,stříbroadrahokamykupujezanejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a olselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. a.

PObát ladníNá NOMAN ANÁNÉ,NA)

Státní cena na výstavě v Hořicikh.

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
ma českém sororovýchodě

E,

CY

A

v Hradci Králové.

graniton,
kameniny,český výrobek,

pro koželuhy atd.
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Doporučujeme



Jan Kryšpín,
: (J. Sylvaterův
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Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P. J. Foškudly, faráře vo Výpracbtlslok) |

| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
pvůj osvědčený a často vyznamenaný i

výrobní závod
všech kostelních páramentů,|

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

se na požádání franko zašlou.

JANSTOUPA VPRAZE
Jindřišská ul. 1.,

doporučuje:

železné skládací po- železné mycí vy„ „K 760.00..
tele od . „K železné noční stolky

Pooroogajvět60004-dve(VEKEKT

želesnéskříňovépo- od... .K10—
steles Sdíl.matrací železnéstojanyDa
od... .K27— datyod „E 11—
Úplně zařínoná lůžka od K 38—.

Skládací polní sedátka

ara. oklád.lenošky l 1)zahrad. sklád.

oa ončteno, UŘUTOUILJá pzahradnípatentníavi- =
novací zástěny K 36-—

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za cemy zvláště výhodné.

UDIU
Jassl Mikuleo

w Hradci Král. č. 2d4l.
(naproti reálce)

odborný závod pro

kostelní práce
doporočujese uctivě ku provedení veškerých

- pozlacovačských[i
ařezbářských |praoí
na oltářích, kazatelnách atd., dle liturgického
předpisu, v solid. provedení a mírné ceně,
čehuž dokladem jest množství vysvědčení vld,

dochovenstva.Ebem“

2; TIN, 2D
SeeVR VAM Kv7 "iNY MAX

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho=
venatvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakoži

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

tlscení písma a různých předmětů venku se nale
tajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 80 na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronžová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
WE*>Závod založen r. 1898. "ia

Šob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo a ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= Za 49 |o až 596
úrok a to dle výpovědi,

ORP“ Složní lístky na požádání zdarma. "PN

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. :
PATOEID

| Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mša sv.
vám pak a zasílám v soudkách od

25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vínaza 1 litrpo 60, 68, 72, 80, 90 hal.a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

m W HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky,

PNE
«VPRAZE2

SEMILE :
V TURNOV sůreči vklady
Akclový kapitál E Reservni fondL
K1 vedkaré
obchody směnárenské a bursovní.

200000|0000|9000|000000

Přesídlení!
WB-Sklady "8

ty K V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Následkem stěhováníceny značně snížené.

O90000000000|0000|o00000

'
|
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„Prmí český katolický zárod re Tldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko-
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

VN o., Kalšer
strasge 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na uňésnu sasilá

se vše franco.

Prodej
menší) L0S10dÁĎSÍTÍ,
11 koroů melioračně zdrenovaných jest sa příčinou
nezhojiteloé nemoci hospodářovy za výhodných
platebních podmínek z volné raky na prodej.

Bližší správu podá majitel

Josef Touc
v EKrálové L.hotě.

Pošta Meziříčí v Čechách.

-8
Dělešité 

pro každého.
Následkem požáru v domě č. 141 v Diva

delní olici a z toho vznikající nutné a neod
kladné přestavby domu jsme nuceni z nedo
statku obchodních místností I celý svůj sklad
za každoupřijatelnoucenu Vyprodati,
k čemuž jsme právě obdrželi úřední povo
lení. Sklad pozňetává vesměs z modního, do
brého a čerstvého zboží,jako: prádla dámského
i pánského, modního ozdobného zboží, příprav
pro švadleny a veškeré galanterie. — Važenému
obecenstvu naskytuje se BM“ velmi řídká pří
ležitost, při stoupajících cenách zásobiti se levně
e řádným zbožím. © Podotýkáme, že vý
prodej potrvá jen krátký čas, tedy dobřekaždý
učíní ve vlastním zájmu, když si a nákupem
posplší a této vhodné a Hdké příležitosti plně
využije.

Fejg! 4 Byčiště,
Hradec Králové, ,

Divadelní ulice, proti kostelu Panny Marie.= =
„O

ne stavbu domu spolkového
Jednoty katolickýchtovaryšů
$ v Cbrudimi. :

Za výbor: Bebert Sládek, t č. jednatel.



Číslo 33.

Sjezd Mariánskýchdružin Praze.
Dne 14. a 15. srpna konal se velkolepý

sjezd Mariáuských drněin ze zemí koruny
české v Praze.

Zahájení ajezda vykonslo se dne 14. t. m.
ráno vzýváním Docha ge. a mší sv. v chráma
sv. Ignáce. © 9 bodině v Klementinu sbro
máždilo se na 200 účastníků. Nejdp. opat
Zavoral přečetl blahopřání a požehnání Sv. otce
k sjezdu tomu. Pak promlovil srdečně k Bo
dálům nejdp. biskup Brusák. Dp. Schroller
z Brna promlouval o kázni a vzájemné lásce
sodálské. Vdp. prof. dr. Jindra z Hradce Krá
lové promluvil pa thema: „Mariánské družiny
a Nejsv. svátost oltářní“ Přečteny pak přípisy
a telegramy. mezi nimiž i blahopřání a pože
bnání Jebo Exc. našehonejdp. biskopa Josefa.
Večer bylo divadelní představení, které zahá
jeno úchvatným proslovem nejdp. opata Zavc
rala. Výprava byla stkvostná, zpěvy vzorně
secvičené a deklamace výrazná,

V den Nanebevzetí Panny Marie zpovídali
se členové a sv. Ignáce, kdež konány alav
postní pobožnosti. O 8. hodině promlavil vsdp.
kanovník Msgre Vaněček, n-čež udflel vadp.
gen. vikář dr. J. Sedlák svaté přijímání, při
čemž zaznívaly s kůru dojemné zpěvy sodálek.
Odpoledne seřadil se několikatisicový průvod
od chrámu ov. Igoáce na Karlovo nám. Nad
blavami účastníků vlál veliký počet praporů a
korouhví. Obrovský průvod pak kráčel k Ma
riánské soše na Staroměstském náměstí, maje
ve svém středu ndp. biskupa Brusáka a ndp.
opata Zavorala. Zpívány mariánské písně. Před
sochou zapěny litanie loretánské s průvodem
hodebním. V chrámu Matky Boží před Týnem
uděleno shromážděným pontifikálaí požebnání
ndp. biskopem Brusákem. V Klementinu nato
sehrána aktovka „Don slávy“ (od P. Žáka);
pak provedena velkolepá Akademie, při níž
působili osvědčení umělci.

V úterý ve dvoraně kněž. semináře po

FEUILLETON
V Emauzíoh.

V těchto dnech upínají se k emauzské ře
holi sv. Benedikta zraky ze všech zemí Rakouska ;
o klášteru »Na Slovanech« píše se s upřímným
obdivem i v listech mimorakouských, třebaže
česká žurnalistika (vyjme katolickou) pomíjí vý
znamné emauzské dny statečným mlčením. A přece
kurs liturgického zpěvu, na nějž se sjeli odbor

dálostí jak pro povznesení čistého umění tak pro
naše hlavní město.

V Emauzích možno nyní osobně se pře=
svědčiti, jak velikou energii dovedou vyvinouti
v uměleckých snabách skromní řeholníci, kteří
nemilují velkých slov, ale zato jsou tím ochotnější
k velikým činům.

Umělecká činnost synů sv. Benedikta 3jest
mnohostranná. Horlivě pěstují zvláště liturgický
zpěv, malbu, řezbářství, Všecka čelnější řemesla
jsou v klášteře zastoupena. I elektrické osvětlení
pořízenobratrem elektrotechnikem; i malá tiskárna
slouží potřebám kláštera, Každý vykonává práci
svěřenou s plnou chutí pečlivě; životospráva jest
tem řízena tak, že myšlenky pracovníků nejsou
vnějšími melichernostmi rozplylovány. Všichni
soustřeďují celou pozornost k úkolům vytčeným.
Základním pravidlem při uměleckém „tvoření ře
holníků jest výrazná jednoduchost, umění mluvící
k duši přímo, uchvacující rysy nejprostšími, umění
absolutní, Benediktinské umění netáže se rozmarů
vratké módy, ale postupuje na osvědčených zá
kladech stále výše přímou linií,

Leč církevní obřady konají se s velikou
nádherou, za assistence množství bratří a mla
dičkých choralistů. A přece se i demokratickému
občanstvu velice líbí, protože z nich prozařuje ú
čelnost, svěží duch, nefalšovaná zbožnost. Každý
pozorovatel — třebes náložel i k vyznání ji
nému, ihned přisvědčí, že složité obřady nekonají
se k vůli slávě lidské, ale pro šíření slávy Boží,
Vždyt mnichové jinak milují životosprávu tolik

V Hradci Králové, dne 19. srpna 1910.o Ě
řádala se schůze ředitelů Mariánských družin.
Vidp. P. Fr. Vídeňský promlavil zde na thema:
„Dražinský ředitel“ — O družinách studojí
cích pojednal P. Št. Švec, který vysvětlil, že
školní zákon (proti spolkům stadentským),
nevztahuje se na družina; ta nemá těch vlast
ností, které zákon sbledává na skotečných ob
vyklých spolcích. Všecko podrobně právnicky
doložil. — Ostatně stadent, Lterý jest mari
únským sodájem, jest jen veden intencemi
dražiny k tomu, aby v ducha školních zákonů
pracoval u žil. Odporují-li některé tajné sta
dentské epolky školním stanovám, nalézá stá
vavající školský řád v sodálech jen podporu.
— Pak probrány jestě jiné praktické otázky,
týkající se našich družin.

Celý sjezd měl průhěh velkolepý; posílil
úcta k Požehnané mezi ženami. Návštěvníci
si pochvalovali jednomyslně všecky slavnosti.
Mariánská úcta, tak dlouho v našem lidu za
kořeněná a víra katolická vůbec byla sjezdem
znamenitě upevněna. Učastníci rozcházeli se

u velikém nadšení. Žehnej Bůh ideální prácia

Náboženská matice 4 stát.

(14) Aby veřejnost viděla, jak se s jmě
ním církve u nás hospodařilo, podáváme tato
seznam velkostatků, jež byly v minulém sto
letí a za jakou cenu prodány. V závorce uvá
díme jména nynějších držitelů zmíněných
panství.

Prodány byly většinou německým rodi
nám, aby 88 posice ústaváckého, resp. němec
kého velkostatku uhájily a aby Němci v této
kurii většinu neztratili. Nebylo to všecko nic
platao, ani prodej jiných koruuních, komorních
a nadačních panství nepomohl, přišelrok sedm
desátý a uměle vyrobená většina ve rozpadla.
Mravné naačení: nic nepřirozenéhoa nepooti
vého se neudrží.

prostou| Skvostné malby provedené v rozsáhlém
gothickém chrámu zrovna tak svědčí o touze
vzdáti na předním místě čest Bohu.

Umění původní, zbavené rmutu nepokojných
moderních vln, vzrůstá v Emauzích ve veliký,
rozložitý strom. Umění, které není samo sobě
účelem, ale které nejlépe učí lidi modliti se, po
vznášeti mysl do těch ideálních sfér, kam neza
nese duši sám o sobě nejvytříbenější a nejsloži=
tější umělecký počin doby moderní.

Málo co tak harmonuje s vůní chrámového
kadidla jako prostý chorální zpěv mnichů emauz
ských, tryskající z duše zbožností zanícené,

Restaurace chorálu vrací do síní kostelních
vůni toho, co živilo mystický zápal. Ozve se jed
nchlasý sbor mužů zprvu tiše, pak silněji, hlas
stoupá jásavé do vyšší polohy, klesá mírným tem
pem, jednotlivé tóny se protahují a rozplývají se
v pianissimu. A hned zahlahbolí kovové hlasy
malých choralistů, pak oba sbory se sdruží v bo
hatou jubilaci a pod. Zpěv jednoduchý — ale ne
unavuje sluch žádného posluchače. Chorálním
zpěvem přímo dramaticky Ize vyjádřiti radost,
obdiv, pokornou prosbu, mysl kajícnou, smutek.
Dle povahy textu zpěv hned letí jako radostný
příval, hned umdlévá v nižších, téhlých tónech,

Kdo chce dobře základy pravdivého umění
zpěvného seznati, nechť poslouchá chorál emauz=
ským způsobem zpívaný Častěji, Každému ihned
ta esthetická strava nezachutná, zvláště nikoli člo
věku takovému, který se přesycoval stále poslou=
cháním polek a valčíků složených zmrzačením, ná
silným zkomolením národních písní — anebo po
sloucháním ryčných odrhovaček, Komu takové
»moderní umění« se líbí, ten ovšem k uzdravení
esthetického vkusu musí přijímati silné dávky pro
spěšného léku častěji, A léčení duší, zmatených
vřískavými plechy, církevním chorálem vyplácí se
znamenitě, Poznávají se v celé kráse základy,
z nichž vypučely nejkrasší melodie moderních
oper; sezná se, odkud brán materiál k stavbě
nejněžnéjších písní našich národních a k pře
krásným lidovým zpěvům kostelním. A kdo projde,
školou chorálu, zbystří svůj kritický talent tak že

| Inserty se počítají levně.
| Obnova vychází v pátek v poledne. | Ročník XVI.

R. 1800 Březno a Kupisty (1408 hektarů)
za 194.400 zlatých. — R. 1800 Hřivice (241
ha) za 37.000 zl. (Děkanství velechráma, Li
toměřice.) — R. 1806 Černíny (1732 ha) za
48.106 z.. (Mikoláš Salz—Fein). — R. 1809
Pohled (Franenthal 921ha) za 99.141 zl. (Edu
arda kněžna Khevenhůller) — Roku 1809
Kluky, Skalsko (z48 ha) za 55440 zl. (Wile
mina Wurzel a Wilemina Srůmmer). — Roka
1809 Tareč (1700 ba) za 151.620 zl. — Roku
1809 Sázava s Třebovlí (1662 hu) za 130.830 zl.
(Richard Schwarz a Eogenie Kavalier.)

R. 1811 Nebažely (130 ha) za 3842 +l.
(Štěpán Bergera Vilemína). — R 1816 Brand
lo, Přehořov a Krasejovice (1004 ba) za
128 100 zl. (Ottilie Holiman). — R. 1816 Pře
Štice (431 hu) za 86604 zlatých (Karel hrabě
Sctónborn).

R. 1818 Stockau (Pivoň 792 ha) za 64680
zl. (Jindřich hrabě Coudenhove). — R. 1819
Volšany, Bouňov a Třebonín (3177 ha) za
630.105 zl. (Karel kníže Schwarzenberg).

Roku 1820 Břežany Panenské a Bůkoly
(1106 ha) za 283500 zl. (Hospodářská úvěrní
banka, Praha). — R. 1822 Chotěšov, Blatnice
a Přestavlky (8620 ha) za 1,143.660 zl. (Albert
Maria Lameral, kníže Thurn Taxis).— R. 1823
Čížkovice a Třebnice (451 ha) za 210.051 zl.
(Karel Šembere, Třebnice). — R. 1824 Skalice
Klášterní (148 ha) za 62.476 zl. (Jan kníže
Lichtenstein), — R. 1826 Solnice (2961 ba) za
126000 zl. (Vilém baron Kdnigswarter.) — R.
1826 Vojnův Městec (3243 ha) za 148522 zl.
(Eduarda kněžna Khovenbůler). — Roku 1827
Kladruby a Jivany (3581 ha) za 289.800 zl.
(Alfrédkaíže Windiscbgrátz).—R. 1827Zbra
slav, Třebetov (4319 ha) za300 353 zl. (Karel
kníže Oettingen). — R 1827 Radim, Sobčice,
Ostroměř, Kotice a Hradiště (6388 ha) za
200.550zl. (Karel kníže Trautmannsdorf Weins
berg). — Hokn 1827 Plasy, Bělá, Kačerov
(13415 ha) za 1,155.063 zl. (Klement kníže
Metternich).

bez dlouhé úvahy odhadne, která moderní me
lodie jest dílem genia a která brzy zapadne jako
jepice.

Není divu, že náš slovutný Ant. Dvořák
přečasto ve všední dny meškal při bohoslužbách
v chrámu emauzském, že bděle naslouchal cha=
rálním melodiím. Odnášel si do své pracovny bo
hatou budební látku k modernímu geniálnímu
zpracování. Zda by rozumně jednal človék takový,
který by zavíral blaholu cborálnímu kostelní
dvéře, aby zpěv ten nepronikal dále do okolí?
Odsoudili by ho přední budební umělci Mozart,
Gounod, Bach a jiní, kteří dobře seznali, co chorál
i pro hudbu světskou v nejširším slova smyslu
znamená. Proto emauzský kurs pro pěstění lithur=
gického zpěvu má velikou důležitost i pro širé
vrstvy laické,

Došlo tedy k velikolepým pěveckým exerci=
ciím zásluhou horlivého, slovutného umělce, opata
P. Albána Schachleitera. O poučení kursistů po
staráno všestranně, Přední odborníci cvičí účast
níky ve všem, čeho potřebí k důkladnému a vzor
nému užití melodií chorálových. Jest s podivem,
jak velikou část úkolu převzal sám opat! Zastává
úlohu ředitele kursu, hostitele, rádce, přednáší,
cvičí — přitom řádovou povinnost opatskou plní
jako kdy jindy. A vše tak hravě, se stálým úsmě=
vem, že vzbuzuje jeho horlivost obecný podiv.

Ovšem přípravné mnohotvárné administrační
práce musili spolu konati i řebolníci ostatní, kteří
při kursu taktéž z mimořádné práce nevycházejí.
Všem přáním hostů vycházejí co nejochotněji
vstříc, slouží každému, kdo jen slovem o něco
požádá, se vší horlivostí. Zpěvy emauzské, tak
úchvatně se nesoucí, nejsou výsledkem zvláštní
přísné dresury. Zní přirozeně, nenuceně, Opat pak
při shromáždění kursistů podává kritiku, kde co
mělo býti provedeno jinak. K tomu se druží po=
učování jiných zdatných odborníků (mistra Sprin=
gera o hře na varhanách, prof. Orla o liturgii.)
Zpěváci a učitelé jsou stále v práci.

Zdař Bůh dílu krásnému a velikému!



Moko 1829 Hrochův Týnec (716 ha) ma
87.266 zl. (Hugo Vladyk de Balthese) — E.
1883 Kebiany a Chlameček (3000 bekterů) za

189.490 z]. (Adolf kníže oobwarzenbore). —R1883 Slapy a Davle (2980 ha) sa 106.810 sl.
(Tbeobald kníže Westfalen).

R. 1886 Lhota Jeničkova (230 ha) za
69.710 zl. (Ervín baron Nádherný). — E. 1886
Pacov (1120 ha) sa 299.310 zl. (Adolf rytíř
Weiss £ Tessbacho). — R. 1830 Dub Český a
Víska (2050 he) sa 587.810 sl. (Alain kníže
Bohan). — Malé statky sa 822269 sl. (majitelé
rozliční).

To vše tedy prodáno a lacino prodáno.
Jakou cenu by to representovalo dnes! Kde
byl církevní dosor? Dnes by se kupovalo, ale
není peněz. Nedávno zakoupile nábošenské
matice Nendek za B millionů, ale to je také
všecko. V Čechách se nebude kapovati nic,
ješto by musilo dojíti k odtržení od vídeňské
centrály a k atvoření ředitelství státních statků
pro Čechy, což Němci nechtějí a ti jsou posad
v Čechách pány.

Jak docela jináče mohla vi státi nábož,
matice v Čeobách, kdyby jmenovaná panství
sůstela v státní režii a racionelně se epravo
vala! Kapoům ae nedivme! Kdyby na př. vláda
německá nabídla Čechům sa pakatel říšské
statky, proč bychom jich nekupovali? Zato
visme, jakou politiku brála centralistická Vídeň
a jak měly býti kruhy církevní na etrážil Teď
se peníze rozkutálely, za pár let nebnde míti
ani matice česká — povědy aktivní — krejoaru;
nutně pak dojde k praktickému provedení zá
kona o nábož. obcích a pak se emiloje nad
duchovenstvem pouze Bůh. 

Životní akta mluví proti rozvodu.
IN.

Promlavme konečně o jedné formě lidské
činnosti, jež i když nemůže býti trostána zá
kovem, je přece jen zřejmým znamením mrav
ního rozkladu — o samovraždě. Nuže, již J.
Bertillon poznamenal, že mesi sebevrašdami a
rosvody je do očí bijící vstah. Ta, kde je málo
rozvodů, je i málo sebevrašd; kde jsou rozvody
četné, množí se i sebevraždy. Jest zřejmo, že
to nemůže býti sebevražda, jež koná vliv na
rozvod. Zbývá tudíž náhled, že oba tjevy json
účinky téže příčiny, nebo — že rožvod má
opravda vliv na sebevražda.

Bertillon rozhodl se pro prvý náhled. Týž
mravní nesoulad a rozvrat, jenž 8e projevuje
v domácnosti nesnesitelným karakterem jed
nobo « manželů, natil by prý drahého k roz
vodu a projevoval by se poršechně nechutí a
odvrhováním života. Pak bylo by jasno, že všecky
příčiny, jako náboženství, raga, obydlí, jež
zabraňojí nebo podporojí mravní rosvrat, pů
sobí stejně i rozvody a sebevrašdy. Proto roz
vody a sebevraždy kvetou méně v zemích ka
tolických než protestantských, méně u latiníků
než Němců, méně us venkově než v městě,
méně v menších městech než větších.

Proti těmto vývodům Bertillonovým vy
stoapil sociolog snamenitého jména, Duržůcim.
Zakladatel franc. soolol. školy vychází z toho,
málo tošeného, ale etatistikov stvrzovaného
faktu, že počet sebevražd u vdaných žen je o
to menší, oč je větší počet rozvodů, a že,
obráceně, průměrné číslo sebevražd u žen
vdaných roste, když ubývá počet rozvodů, což
Dorkheíim vyjadřoje takto: Manželství pro
epívá ženě se stanoviska sebevraždy tím více,
čím rozvod je častější, a obráceně. Vývody
jeho předvedeme později.

A vekutko, z prací Bertillonova otce vime,
še lidé ženatí se méóněvraždí než nešenatí; sdá
ee tudíž, že manželství oproti sebevraždě udě
luje jistou tmmunitu.Z vývodů Dorkbeimových,
Jichž pro délka tu nemožno podati, plyne tedy
tolik: Rozvod, činností svou Da manželství,
determinuje k sebevraždě.Rozvod obsabuje v sobě
oslabení úpravu manželského ovasko; ta, kde
je rozvod zaveden a dovolen, svláště kde
mravy a zákon jej ospadňojí, je manželství již
jen oslabenouformou manšelstoí, je to jen menší
mondelsíví, je tudiž bez dobrých vlivných ú
činků, jež má především na muže. Neboť to,
co staví Be proti aebevraž č, tof vše to, 00
ttvořaje člověku klidné, solidní, souvislé pro
středí, v němž může žíti jistý a klidný život;
co sebevraždu podporaje, toť onen stav nestá
losti, který je projevem nedoststku vniteroého
pravidla, nepřítomnosti nebo emrti všeho zá
kone, nebo jak Durkheim dí: Anmomie.Silné
ragové tradice, jako u židů, pevná přesvědčení
dogmatická jako a katolíků, json příznivou
atmoeférou k udržení lidského života; rodina,
rodina pravá a úplná, kde děti se a krbu kupí
kol avých rodičů, je jiná životu našemu rovněž
příznivá atmosféra. Vše,co tyto kládné,prospěšné
a sdravé atmosféry rosrušuje mebo ničí, je Šivotu

řísmívo a k oebeorašdě. Rogood, ničitel
rodiny, musí tudíž míti jistý vliv na sebevraždy,
a pohližíme-llna sebevraždu jsko na slo — a
kdo by tak nečinil? — nemožno pak neřici,

Beriilonem, Jo slví rosvodové nemá
dádného účinku na mravy. Je sice, 6amo
sřejmo, prodoktem mravního úpadka, ale na
konec stává se 6 činilelem, číná rosdvojení,
nesváru, sášti a smrti.

A jak moblo by jivak býti, má-li rozvod,
Jak každému pstroo, své důvody nebo sáminky
Jen ve výlučné péčí, již manželé mají o avé
vlastní Štěstí, a to Štěstí, kdyš je možno jen
ne úkor jish potomkův? V egoismu rozvod
živí své kořeny.A egoismusje hlavněapřed
ně odevědy sdrojem tšecb sociálních nemocí.
Roste jišsvým ukojováním a má všude Leblahé
účinky. Ve chvíli, kdy manželé jsou rozvodem
posilování v myšlence, aby v sobě jen viděli
poslední cíl svého spojení, dospívají jiš i k
toma, aby zanedbávali svého dítěte, sby po
chybovali o jeho zrození, nebo aby dokonce
ei přáli jeho nezrození. Dobrovolná neplodnost,
vyhánění plodů a p. json jen pi eným ovo
cem tohoto falešného princip anšelském
egoismo, ns němě spočívají v důkasy stou
penců rozvodu. Princip tento však je zřejmě
nesprávný a tudiž i škodlivý.

Cíl manželství je péče o uchování poko
lení, o výchova gonerati budoucích, krátce půče
o dítě a cíl ten vyžaduje odevzdání se celé
bytosti po celý život. Rednkovati tedíž man
želství na vrtoch omyslův a prohlašovati o
právněnost volného apojováví 5e, toť ničiti ro
dinu, tento nesbytný prvek společnosti, tof au
torisovatí nejtěžší mravní nepořádky, toť svá
děti lidetvo k barbarskémo nazírání na ženu,
tof kráčeti proti evoluci, jiš nám bistorie tu
ukazuje, jako pocbod od složitého k jednodu
chámu, toť kráčati zpět ke evířeckosti. Toma
učí nás ne dogma nějaké, ale sám rozum. Lš.

Obrana.
Velní myslitelé čeští, hajte českou

ovobedn | Jakmile někde uspořádají čeští
katolíci obrannou schůzi, hned dle německého
komanda vídeňského pospíší ei uspořádati
štvavý tractábor. Katolíci čeští konají slavnost
svěcení praporu. Hned volnomyelitelšti štváči
ee postarají o „protestaí“ průvod. Zapovídali
docela missionářům českým v koutele kázati,
plivali na české katolíky, když tito pořádali
průvod atd.

Ale kdyš jejich vídeňští spolovysnavačí
utiskují českou krev, když pronášejí němečtí
volnomyšlenkáři násilnické výkřiky proti české
svobodě, to mohutným plloím českých vclných
myslitelů dochází dech, ryčná brdis umlkají
— velicí „průkopníci svobody“ sohovávají 6e
jako malé myčky do děr, protože dobře vědí,
co by to znamenalo, až by se na ně roslobil
vídeňský žid.

Nyní téměř všecky vídeňské lsty odeu
zují (mezi nimi nejostřeji křest. sociální) násilí
německých liberálních nacionálů proti české
výpravě. Leč — hlavní mluvčí vídeňských volno
myšlenkářů šidovaká „Neue Freie Presse“ kárá
policii pro její horlévost 0pracích ochranných.
Nože — volní myslitelé, sdaž si konečně do
dáte odvahy proti židoveko-volnomyšlenkář
skémo listu tomu? (Co v tom vězí, že vaše
vřískavé hrdla jeou vůči násilnickému židov
skómu tisku tolik způsobná a zamiklé?

Radaoj se, český národe, tihle volní my
slitelé tě pěkně spasí! Kde je jaký kravél
proti katolickým Čechům, tam jsou na mohou
hned. Kde věak jde o záchrana českých práv
před německými fanatiky, tam ustiohnou jako
šába v bahně. My jeme proti nespravedlivos
tem křesť. socislů vídeňských vystoupili ne
chroženě a rázně. Nujše — dovolí vídeňský
žid českým volaomyslitelům, aby i oni osrěd
čili hrdinství proti židovsko-německé nespra
vedlivosti?

Těšme se na velikou svoboda! Jest
samozřejmo, še čeští pokrokáři, kteří veřejně
chválí francouzské a barcelonské násilníky pre
tikatolioké, milojí avobodu asi tolik, jako
kočka myš. Prozradili předčasně, kem se je
jich touhy vlastně nesou. Jak se vedlo kato
kům, když v Belgii dosteli se k vesla Jiberá
lové, kteří vládli nad obromnou křesťanskou

Pikerd cám sestavil statistiku, která obsahuje
tyto zajímavé cifry: od r. 1879 do 1884 libe
rální ministr Bara ve východních a sápadních

tolika; do aouda první instance 48 liberály,
žádného katolíka; do smírčího souda 29 libe
rálů, 1 katolíka. Dohromady tudíž 87 liberálů
a — 1 katolíka. V roce 1884, kdy fanaticky
nespravedlivé ministerstvo Barovo bylo svrženo,
vyhlíželo to v úřadech takto: v kas. soudu 16
liberálů, 4 katolíci, v odvol. eouda v Brueselu
90 lib., 12 katol., v odv. soudu v Gentu 96 li

narálaa m sondavLůtychu37liberálů, 7 ka . Tudíždohromad 
berálů, 14 katolíků. p 08

Tu vidíme, dovedon katolíky zotro
čiti pokrokáři nejrůznějších barev, Jakmiless
dostanou k moci. Jost ještě v čerstvé paměti,
jak baoebně byli špiclování ve Francii od sed
nářské vlády a houfně, soustavně od placesých
individuí denumoováni tí francouzští důstojníci,
kteří se odvašovali cboditi do kostela. Dů
stojníci pocítili zloba zednářů hned, když po
denunciacích byli dávání beze všeho výslecha do
pense, přesazování a degradováni. Proto všecko
ohvástavé mluvení takových farizeů o svobodě
Jest nejhroznějším podvodem, vypošteným na
to, aby protikatolickým fanatikům bylo umož
něno co nejdříve Uvihati otrokářským korabá
čem po zádech všech opřímných katolíků,

Politický přehled.
Konference bar. Bieneriha. Za účelem ju

bilen panovníkova zavítal ministerský před
eeda bar. Bienerth do Vídně, aby tu také vy
jednával e Poláky. Němoi informovali ohefa
vlády tak, že jsoa ochotní k jistým koncessím
Polákům v otázce vodních cest, dají-li Poláci
určité vyjádření o setrvání ve vládní většině.
Patrně Němci poznávají, že bez Poláků koneo
vlády Němců v Rakoosku a proto si je bledí
nějskými úetapky zaso nakloniti. K tomu po
elanec Skedl doporučuje Němcům opovační a
zvýšení lepších vstabů Němců k Itslům, aby
bylo možno tvytvořiti pevný německo-román
ský blok, který s podporou Poláků mohl by
tvořiti pevně sečleněnov většinu.

Proti sdrašování masa. V ministerské radě
dne 18. t. m. mělo býti takó rozhodnato o ná
vrbu, aby se hranice nzavřely vývozu jateč
vého dobytka do Německa. Poněvadž ceny
masa ve Vídni byly opět zvýšeny, zahájil mi
ulstr obchodu dr. Weisskirchner jednání 8 mi
visterstvem orby, zdaš by se měly hranice
vůči Německa při vývozu dobytka uzavříti.
Dle obchodní emlonvy s Německem opatření
takové dá ae těžko provéstí. V Německo také
jiš se proti tomu se vším důrazem ozývají, po
něvadž jižní Německo, Basko a značná část
pruského Slezska us přívoz dobytka z Rakou
ska jsou odkázány. Ministr obchoda dr, Weise
kirchner udělil již stran opatření proti zdra
žování masa příkazy sekčnímu šefovi Riedlovi.
Tuto opatření vztabojí se zvláště na bezod
kladné sahájení vyjednávání s kompetent
ními reasorty stran snížení dopravních sazeb,
pro dobytek úrčený na porášku. Dále obsoním
správám — avláště vídeňské — má býti dopo=
račeno snižiti ony městské dávky, kterými je
obchod « dobytkem s masem stěžován.

Volání po sjednocení všech českých národ=
ních klabů poslaneckých na říšské radě ozývá

ee vášně v českých listech růrných směrů.Ani radikál posl. Klofáčnezůstal pozadu. Sjed
nocení to označaje Be za věc tou dobou nej=
důležitější a předáci stran ee vyzývají, aby co
nejdříve zahájili o tom porády, abyČesků do
legace jsko jednotný útvar vystoapila již při
novém svolání říšské rady. Samozřejmo, že
české poselstvo toliko jednotou domůže ae
někdejší vážnosti a nabode váhy jak vůči vládě
tak i vůči ostatním stranám v parlamentě.

Katol. Čechoslované ve Vídní manifestovali
15. t. m. za avé práva pod širým nebem v ti
sícihlavém zástapu. A to ve chvílích, kdy roz
tlonkají se tabule na českých domech a ná
městích. Výprava Čechů z království násled
kem brozeb německých ovšem odřeknota, ač
policejní úřad vídeňský učinil nejrozsáhlejší
opatření. Strana něm. křesč. soolální i jiní ro=
zumaí Němci demonstrace proti návštěvě Čechů
odsazují.

Hr. Ashrenthal, zahraniční ministr rak.
uberský, používá letošních prázdnin k politic
kým konferencím. V Mar. Lázních měl poradu
s tureckým velkovešírem Hakkim pášou a
v Solnohradě e italským mibistrem sahranič
ních záležitostí San Ginlianem. Prásdninovou
čionost hr. Aehrenthala pozoruje politický svět
6 vapistou pozorností.

. Nesnesitelné poslavení nemaďar
ských národnoslí v Ubrách vylíčil v „Reloh

“ raman. posl. dr. Mibaii. Z článku jého
vychází na jero, že aherská vláda nevyjedáává
© národnostmi = popudn vlastního, nýbrž na
rozkus vyšší.

Španělsko a Vatikán. Spor španělakévlády
s Vatikánem se oklidžoje a bude prý smírně
vyřízen. Král Alfons ce již vrací z e doíňů.
Státní sekretář papežský Merry del Val roz
bodně odmítl, aby karlisté zasáhli do spořu
mesi Vatikánem a Španělském.

F Bulharsku rozbodla se ministerské rada
vyčkati, až jek se věci dále v Makedonii vy
vinoú, než by se proti Torecku k rozhodnému
kroku odhodlala. Bulhaři v kraji kosovekém
vyslovili se proti vystapování tlup, slíbili
vládě turecké věrnost a poslošnost a že vy
dají zbraně.



Na Cernou Horu zavítalo svláštmí tarecké

poenietro vedené Hilmi u, ktoré přálo kniNikolovi k nastávajícíma povýšení Černé
Hory na království.

Zprávy organ. a spolkové.
Libětát. V nedělidne7. erpnat. r. konala

sdejší kotl. Jednota ve spolkovémdomědůvěrnouechůzi za hojnéúčasti zvláště mládoše za účelem
utvoření télocvičného katol. odbora. Za předsedu
zvolen p. Jos. Pospíšil, za zapisovatele p. J. Fejfar.
Na to uděleno slovo p. F. Těbalkovi, ktorý v řeči
ekoro bodina trvající promluvil o tělocviku ve
alažbách národů. Jádro přednášky jest asi nášle
dující: Tělocvik není pěstován pouze v dobách

novějších, om nacházel velké oblibya n nejstarších národů jako : Egypťanů, Řeků a Římanů.U ná
roda Hellenského byla ovičení tělesná pěstována

při všech slavnostech. Národ římský nejvíce cí lioval ve hrách gladistorských,v niebř otroci ma
gili zápasiti proti sobě ve vojenském brnění a

i nástrojina životanasmrt.Vestředověku
byla ovičení tělesná pěstována výhradně šlechtou
za účelem válečným. Ve městech českých bývala
mládež cvičena při školách ve šplhání, běhání o
závod, zápasení a Šermování již v 16. století. Nej
větší sáslaby o rozmnožení tělocvičné soustavy
získal si Bedřich Lodvík Jabn, učitel na Plaman

nově ústavě vBeriíně,, čio Jehožto soustavy byltělocvik zaveden do r. 1842. Zakladatelé
racionelníbo tělecviku v Čechách Jindřich Fúgaer
a dr. Mir. Tyrš chtěli míti tělocvičné jednoty,
které nazvali „Bokol“, spolky čistě národními,
které by sonatřeďovaly v sobě veškeré vrstvy ná
roda bez ohledu přesvědčení. Dle alov Fůgnero
vých měl býti „Sokol“ spolkem bratří silných,
netosdvojených uni náhledy politickými ni nábo
ženstvím. A dle dra Tyrše měl se „Sokol“ va
rovati všeho, co by jednoty geslebovalo. Prvotní
tělocvičné jednoty Be skmtečně těmito zásadami
řídily, neboť i veliké procento katolíků českých i
katol. duchovenstva v „Sokolu“ bylo zastoupeno.
Bohužel že postupem času 86 „Sokol“ zásadám
ových zakladatelů zpronevěřil, takže dnes vidíme
jej více jako spolek pokrokářský, protikatolický
nežli národní. My katolíci jsme tupeni, vyhlašo
véni za nepřátele českého národa, ačkoliv sám
Havlíček napsal ve „Slovanu“, že vlastně ducho
venstvo katol. bylo počátkem u zakladatelem 06
lébo našeho vlastenectví. A prote, vidouce takové
protikatolické amory v „Sokolu“, saklédáme po
vlastech českých avoje tělocvičně katol. odbory,
které jsme nazvali „Orly“. Naši bratři Moravané
mají jiš přes sto tělocvičných katol, odborů a za
kládají neúnavné dále, proto následujme jejich
příkladu, neboť, jak se praví v pochodu „Orls“,
našim nepřátelům „my ustoupiti nemůžem“. Že
elova jeho došla porozumění, lze potaati s toho,

k tlocvičnému odboru.
katol. „Orlu“!

Věeomuašlocům na Lomaicku a o
kelí ! Zreorgunisoraná skupina dělnické mlá
dete „Besídka“ při odbočce Věeodborového sdru
žení křesťanského dělnictva v Lomnici nad Pop.
pořádá v neděli, dne 21. srpna t. r. společně 8
místními organisaoemi křest. soc. mládežo z Nové
Vai n. Pop. a Bělé vycházku do Libštátu, kde
ve spolkovém domě tamní katol. jednoty bude
přátelská schůze 8 programem zábavně poučným:
1. Přednáška p. K. Jožka z L.: „Mládež na 005
tách životem v pohanském starověku, křesťanském
etředověkua v pokrokovémnovověka. 2. Žertovné
výstapy a zpěvy. 3. Ostatní čísla sábavná vyplní
seailená kapela místní organigace mládeže z Nové
Vasin. Pop. NB! Do schůze této co důvěrné a
ješ začne o půl 4. hod. odp., mají přístup pouze
členové všech katol. spolků a jimi uvedení hosté.
O bojnou agitaci e účast prosí svolavatelé. —
V pádunepříznivého počasí koná se vycházka
neděli příští.

Zprávymístní a z kraje.
Osmdesáté narozeniny Jeho Veli

čemstva vzbadily veliký zájem všech stavů na
šeho národa. Oživují se vspomínky ua veliké
činy vládní našeho císaře a krále, na nezlomuou
energii, dobrotivost a častá utrpení všuešeného
kmeta, který třímá tómůř 62 let žezlo nad řiší
naší. Jak pobnutý byl život panovníka jubiláraI
Bám osobně účastnil ae boje v Italii, přijal žezlo
v době nejvýš kritické, kdy v Fši samé vybucho
vala sopka za sopkou. K tomu zmatek v Italii.
Pak války, jež přinášely největší rozrašení cil
livému srdci panovníkovu. A po tragickém roce
1866 nové velké kvašení v říši, nato vělice pal
čivé rány V samé rodinó mocnářově — smutek
sa smutkem. Tenkráte osvědčila se nejlépe ne
"slomná, železná síla ducha císařova, při svých
bolech sni na okamžik nezapomínal na dobro velké
He své. Zajisté že přitom všem nalezl nejper
nější opora v skálopevné víře, „Jsem věrný syn
katolické církre“, prohlásil při svém 60letém
vládním jubileu a vysnal, jak velikým pokladem

Zdař Bůh Libštátskému

o) víra katolická ve chvílích nejbolestaěj
Ších. Věnde také veřejně s nelíčenou vromoností
ové náboženské přesvědčení vyznává. Steré pří
klady ověděí, jak jako pravý katolík se umí pře
máhati, odpouětěti, jak otcovsky se stará, aby vy
varováno bylo krveprolití. Ač jest rytířem beze
vší básně, učinil vše možné © nasazením všech
sil, aby se předešlo již připravovanému boji 8e
Srbekom. Král míra a pokoje, nejoddanější přítel
kultarního pokroku rozsáhlé říše, dobrodinec strá
dajících — tot František Josef [, nejstarší a po
sud nejpracovitější evropský panovník. Nášnárod,
který nad jiné vyniká oddaností k panovníkům, i
nynějšíma panujícímu Jubilárovi projevil přečasto
manifestačním způsobem upřímnou úctu a lásku.
I v těchto dnech voláme vroucně: Nechť císaři a
králi požehná a bojnost radostí udělí dobrotivý
Bůh| — V samém Hradci Král. dne 18. t. m.
památný den Jeho Veličenstva vzbudil důstojný
oblas. Žavlály přečetné prapory v barvách národ
aích i Hšských. V 10. hod. sloužil Jeho Excellen.
nejdp. biskap Josef pontifikáloí mši av. za četné
assistence, při níž byl přítomen neobyčejně četný
počet kněží, c. a k. důstojníků, zástupců zeměpan
ských i samosprávných úřadů, ředitele škol, měst
ská rada atd. Ku konci zapóno Te Deum a pak
císařské hymaa. — Pro vojsko alonšena o půl 9.
hod. mše av. vdp. voj. kurátem Suchánkem v ko
stele Panny Marie. — Odpoledne zavznělo 24
slavnostních dělových ran.

Městské zmnstapitelstvokrálovéhra
deeké ne oslsvu 80. narozenin J. V. císaře a
krále Františka Josefa I. založilo nadaci 10.000
korun ve prospěch léčení churavých dětí chudých
příslušníků královébradeckých v odborných lékař
ských ústavech.

Vyxmameonámí u příležitosti oslavy 80.
narozenin panovníkových dostalo ae také p.t. pp.:
biskopský vikář V. Jáxl v Libici, biskup. vikář
A. Sohreiber ve Žlebích a ředitel hr. Harrachov
skó rovis. kanceláře ve Stěžerách: rytířský kříž
řádu Františka Josefa; zlatý záslužný kříž s ko
runou farář V. Vojnar ve Slavoňově, titul císař.
rady továrník A. Petrof v Nov. Hradci Král

Lež má krátké nohy „Ratibor“přinesl tučné sousto svým ušlechtilým příznivcům
mravokárnou historkou o dvou kněžích. Jeden prý
po ukončení duchovních cvičení zašel do hostince,
kde se upil do němoty a vyspával pak po 36
hodin v ohradě zdejšího jednoho stavitele. Druhý
prý zapadl do harému „u kašinky“ již v 6 hodin,
odkud se nedostal až před polednem. Návštěva
tato prý byla provázena šťavnatými poznámkami
trestanců. Jak při známé prolbanosti „Ratibora“
je eamozřejmo, spočívá celá tato umravňující his
torie na překroucení pravdy a na lži. Jisto jest,
že po duchovních cvičeních žádný kněz v hostiaci
mezi veselou společností nepobyl s 8e neopil.
Zvěděli jsme od svědků, že nedávno mimo du
chovní cvičení nějaký cizí duchovol (byl-li to vů
beo duchovul) na cestě k nočnímu vlaku přišel
do slušného hostince, kde popíjející pokrokovou
společností byl vyzván, aby se súčastnil společ
ného veselí. Pozvání tomunerozvá ně vyhověl a
okolí arému se přizpůsobil. Neomlouváme sice
tento případ, ale soudíme, že proto nebyl jistě
smísěný duchovní o nic horším vinníkem -nežli
onen stavitel, jené mu nabídl avou ohradu pro
společné přespání a nežli ti drazí, kteří spali ve
svých bytech. Jestliže tato zkroucená událost
má jistý akatečný podklad, postrádá druhá o ná
vštěvě v „harému“ všeho nemorálního podkladu.
V domě, kde kdysi byla vykřičená místnost, je
dnes obyčejný hostinec nižšího řádu, který ovšem
nebývá intelligencí navštěvován. Dle informace
nenavětivil tento hostinec vůbec žádný kněz, nýbrž
v témže domě bydlil po Čas exercicií duchovních
u spřízněné rodiny jistý dochovní, jehož chorobný
sovnějšek daleko byl prost objemného břicha. Že
enad vstup jeho do domu, kde hostinec ae na
lézá, poskytl trestníkům podnět k šťavoatým
poznámkám, nebude se nikdo diviti, když mnohem
vzdělanější lidé, jakými na př. mají býti pokro
koví učitelé s profegsoři, insultují ještě sprostělmi
nadávkami kněžstvo ve veřejných listecb. Takový
trestaík kazí se od pokrokových neznabohů a proto
může býti snáze omlaven nežli znemravnělá intel
ligence. Tak tedy vypadá rub a líc pokroková
umravačlosti, Na konci ještě malé slovíčko p.
redaktorovi „Ratibora.“ Když již jste se dal, p.
Peřino, na cestu mravokárce, měřte všem lidem
stejným loktem a ne jen těm klerikálům! Proč
pak na př. nevraázíte někdy do novin známébo
Vám člověka, jenž za 2 léta probil 40.000 K, ože
bračil hospodským hýřením svou rodinu a oyní
ješté rád zapadne do hostince v Pospíšilově třídě,
kde se odbývají pijácké orgie pokrokových lidí až
do bílého due? Sem obraťte vozornost a vytěžíte
leckterou vzácnon perla pro umravňající svou pósu,
takže nemusíte ani sahati k vylhaným uněžským
historkám.

Mimořádná schůne městského za
stupitelstva v Hradel Králové koná su

| does o 11. hodině dopolední v zasedací síni měst
ského zastupitelstva. Program: 1. Vyžádá se evo
lení ku směně parcellace v bloku XIII. ohledně
staveniště čís 3. 2. Vyžádá se svolení ku změně
parceliace stavenišť 2a 3v bloku P. 8. Rozhodne
ee o obsazení místa skutečného učitele pro plí

„ rodopis a vedlejší předměty při Jabilejním mést.

divčím lyceu uísaře a krále Františka Josefa I.
v Hradci Králové, 4. Rozhodnese ožádosti stráž
níků Antonína Šídly a Bobamila Dvořáka o odé
Jení definitiva.

Výstava obrazů Jaroslava Panušky
e plastiu Boh. Vlčka otevřenabude od ne
děle dne 31. srpna do 11. září v modelovně c. k
odborné Školy vÍ. poschodí od 9—6 hod. Vatapně
20 h, studenti a dělníci 10 b. Katalog 30 hal.
Panuška snuámje u nás jen dle svého jména, které
vi sískal ovými pohádkovými obrazy, méně svými
krajinami z Čech a Moravy, Na výstavách až do
sud v Hradci pořádaných nebyl zastoupen ani je
diným svým obrazem; proto tím větší překvapení
poskytuje bezmála celým svým dílem, kollekcí
přes 100 obrazů čítající. Jsou tu z pražských vý
stav známé velké obrasy „Čerrený kohout“ a
„Mrtvý si přichází pro svou lebku“ vedle jiných
obrazů E fantastickými a pobádkovými náměty,
většinou samé noční nálady, jako jest „Hořící po
klad“, „Slet čarodějnic“, „Madragora“, „Morová
žena“ a j. Než Panněka dovede oživiti 1 realitu

života, ovšem upravenou dle svého. Takovými
jsou obrazy „Mdloby“, „Příšera“, „Upír“, „V ho
rečce“. Výborně podány jsou jeho partie z kra
jiay a okolí Ustí n. Orl. Samé nálady střídající
se z dnů jasných, teplých, za dnů vlhkých, po
šmourných i simních. Dobře zná i své rodiště
Prabn. Dovede nalézti nové a nové její krásy.
Serie jeho obrázků ze Staré Prahy, malovaných
temperou na prkénkách i ve esdařilé reprodukci
jako poblednice vydaných, jsou milé obrázky. Je
likožjsou obrazyPanuškovyi cenousvojí přístup
ny, doufáme, že mnohý z vystavených obrazů na
lezne trvalé omístění v domácnostech našich spo
luobčant. O plastikách Boh. Vlčka promluvime
příště.

Ve spořitelně Královéhradecké no
bude se v sobotu dne 20. erpna odpoledne a
v pondělí dne 22. srpna po celý den za příčinou
malování místnosti úřadovati.

Všeobecná úvěrní společnost, zapsané
společ. s r.o. v Hradci Králové vykazuje za první
pololetí letošního roku velice příznivý rozvoj. Ho
tově splacené podíly členské stouply na obnos K
120.365, takže koncem právě uplynulého pololetí
poskytuje společnost záruku K 361.965-— mimo
všechna aktiva a fondy reservní v obnosu přes
K 1,000.000"—. Zápůjček poskytnuto bylo v téže
době K 785.047-18 a eplaceno K 729.811:45. O
brat pokladniční za totéž pololetí obnášel korun
4,073.029'15, což oproti téže době roku minulého
značný všestup znamená. Též filiálka v Brně vy
kazuje příznivé výsledky.

Opatovice. (Sokolík a kříž.)V jedné zdejší
továrné zaměstnán jest tovaryš — rek ve smýšlení
a konání, hrdina doe, k němuž nyní s pýchou
vzhlíší pokrokoví „oslavovatelé“ Husa, neboť co
oni v nejtajnějším koutku srdce pečlivě dosud
skrývali a veřejně vysloviti se neodvážili, to on
— maž bez bázně — brdinsky vykonal. Sokol
skou 8v0u paší strhl se stěny kříž (který ma
zbožná ruka nad postel zavěsila) — a pod postel
jej odkopl! Ruka mu přitom neschromla — avšak
mlýny Boží melou sice pomalu, ate jistě! Soko
líci, vychovatelé a polepšovatelé mládeže, jak
„povznášející“ to máte asi vědomí, když v bra
trské lásce tisknete tuto rekovoou pravici — 6
padněte ei braď na braď, bratři a volejte jarým
turem: Sláva Hosovi — i nám!

Dobřemický farář Aug. Novák ye
lecténému pánu, p.dru. Jana Vrabcoví,
profesora dějeplsm při c. k. vyš. gym
masiu v Hradci Králové. (Pokrač.)Mluvěo
zkaženosti duchovenstva tehdejších nábožensky po
hnatých dob, uváděl jste pouze katolické duchovní,
kteří hříšpým životem 86 provinili, vybral jste si
jednotlivce: Kutnohorského děkana Matěje Vře
sovce a povýšeným blasem, aby si to i Vaši poslu
chaťi dobře zapamatovali, i8 velikou zálibou je'e o
něm pronesl svůj 80ud, že to byl umilalk, vrah,
opileo a posvěcený Páně v jedné osobě. O kuětích
kališných jste pouze jako letem se zmínil, že vedli
život hříšný, ale o duchovních lutherských a česko
bratrských nepověděl jste ničeho, ač právě lathor
ští predikanti byli by Vám poskytli mnobem více

látky k podobným posudkům než kutooborský
Vřesovec. Kdybyste po poaledaí avé přednášce
nemasil odjeti, byl bych ze svých zápisků tako
vých luterských Vřesovců pověděl Vám několik.
R. 1609 byl v Broumově lutherským kazatelem
jakýsi Kirschmann; měl 02 avědomí více než 400
zločinů, z vězení šel přímo na kazatelnu. Když
i v Broumově urážel epoluvěrce, ženy jim sváděl,byl
u dolejší konsistoře v Praze zažalován a z města vy
puzen. Odpřisábí augabur. konfesi a elíbil vrátiti se
ku katolictví, aby došel ocbrany opata Broumov
ského. Později atal Ge zase Interánem. (P. Vavř.
Viotera: Broumov a 30letá válka.) V Trutnově
po r. 1568 byl lutherským kaplanem Jeroným
Hirsch; ten veřejné se opíjel, vrazil jednvu do
školy, vyhodil kantora Hionera oknem. podučitel
satarasil so za kamny jedné komory. Pak 8 vy
taseným tesákem běžel přes hřbitov jako zvíře,
potkal sládka Cippla a tomu beze všeh> osek|
nos. Nato bo zavřeli do věže, odkudž oa kolem

Jdoncí bázel velké kameny, svázal prostěradla
V provaz, pověsil jej z okna, aby ae zdálo, že
unikl. Když se nabroulo mooho lidí, ukáza: se



oloavlečen u okna, křičel, že sa vrhne dolů, že
o magistrát k sebevraždě připatil. Rychtář mu

začal po dobrém domlouvati, aby ae nevraždil, že
bo z věže brzy pustí a že mu i dobrou enldaní
poslouží. To šelma očekával. Se smíchem odstranil
kameny, jež byl u dveří svého vězení nashro
máždil, sestoupil dolů, dostal od fojta dobrou sní
dani a od magistrátu „trinkgeld.“ Jeroným Hírech
byl ženat, měl dvě děti, odloudil však predikanta
v Michelasdorfu žeou a utekl s ní do ověta.
Nutno souditi, že neznáte úsudka dr. Wintra
(Život elrkevní v Čechách — II., atr. 5971), jenž
uznává, že mravy kněžstva zkazily se v Čechách
teprve dobou protestantskou, poněvadž protestant
ství způsobilo náboženskou anarcbii. V XVI. sto
letí — dle téhož Zig Wintra — nalézáme vinya
hany u dachovních obou církví; ale jelikož kato
tické kněžstvo XV. století bylo celkem mravným,
plyne z toho, že uákaza vplížila se k nám z re
volučního bnatí Lutbrova. Také jest Vám snad
neznámo, že Luther sám (Jansen, 8,365) vytýká
svým predikantům, soudrohům v odboji proti Římu
(ovšem slovy obvykle neomalenými, hrubými) ne
vědomost a péči o břicho a piše o nich: Ach,
jscu to hanební žráči a služebníci svého břicha,
místo farářů a obstaravatelů duší sviuští pastu
chové a psí pacholci.“ (Pokrač.)

C. k. státní průmysl. škola v Par
dubicich ukončila dne 15. července jedenáctý
školní rok. Z výroční zprávy vyjímáme: Ústav se
skládal ze Školy mistrovské o 2 odděleních: sta
vitelského a atrojnického, z odborné školy pokra
Čovací a ze speciálního kursu pro topiče a stroj
niky. Mimo tato oddělení jsou při škole zřízeny
kursy pro učitele kreslení škol pokračovacích a
pro učitele nank živnostenako-obchodních těchže
škol. — Ve škole mistrovské bylo zapsáno celkem
116 žáků (v oddělení stavitelském 66, ve stroj
nickém 50), ve třetích třídách odborné školy po
kračovací 43 žáků, ve spociálním kursu pro to
píče a strojníky 22 účastníků a v kurgech učitel
ských 41 ačitelů; úhrnem tudíž 222. — Na škole
působí vedle ředitele 9 professorů, 2 assistenti
a 5 mistrů. — Z klassifikovavých 112 žáků školy
mistrovské obdrželo prospěch výborný 26, 3 žákům
byla povolena oprava a ostatní žáci obdrželi vy
svědčení třídy první. — Od školního plata bylo
osvobozeno ze 116 žáků 110; stipendií a podpor
vyplaceno 8697 K. Vzhledem k tomu, že na zá
kladě nařízení c. k. ministerstva veřejných prací
oddělení stavitelská všech škol mistrovakých, tedy
i školy zdejší, budou příštím školaím rokem změ
pěna ve školu stavební, otevře Be ve škol. roce
1910 -1911 pouze přípravka této školy, dc které
budou přijímání pouze zedníci, a vedle ní II ročaík
dosavadního oddělení atavitelského. Oddělení stroj
nické zůstává nezměněno. Bližší poučení o trvání
školy pro řemesla stavební jakož i podmínky při
jímací obsaženy jsou v návěští, které ochotně zašle
každému na požádání ředitelství školy.

Chvejme. (Opozděno.) Osada naše byla
dne 24. Července svědkem významné 8.avnoští.
Sloužil zde první mši av. novosvěcenec dp. Josef
Centner, rodák Chvojenský. U přítomnosti okol
ního duchovenstva, místního sboru dobrov. bagičů
a družiček a čĎetnéhoobecenstva veden z rodného
domo do chráma Páně, kdež při mši sv, za vše
obecného pohnatí přijali z jeho rukou tělo Nej
světějšího otec, matka, dva bratři a sestra. Ve
chvíli té nebyly slzy v očích přítomných řídkým
zjevem. Slavnost sama byla pro příslušníky strany
křest. sociální v jednom geměru velice poučnou.
Otec i oba bratři novosvěcence jsou upřímnými
stoupenci etrany agrární, jeden z bratří dokonce
jednatelem okresního sdružení dorosta agrárního.
A my podotýkáme ka cti jeho jména i celé ro
diny, že takových agráralků gi dovedeme vášiti
a také vážíme, poněvadě p. Centner i synové
téměř každou neděli jsou na službách Božích. A
nejlepším svědectvím 0 jeho náb. přesvědčení jest,
že syna svého ve snaze jeho státi se knězem vše
možně podporoval. A nyní otázku: Jak pak 60 za
chovali ostatní příslušníci strany agr. při této slav
nosti? Slyšeli jsme na schůzi posl. Udriala, že
řekl: „Před hodným knězem klobouk dolů“ A
novosvěcenec? Z jejich vlastních řad vyšel, pokud
paměť sahá jest prvním. knězem s farnosti Cbvo
jenské, nikdy neštval a přece byste byli spočítali
agrárníky z Chvojna a přifařenýchobcí, kteří byli
přítomni, na prstech. Proč nešli? Kde zůatalo to
jejich „my Bi hodných kněší vážíme ?“ Ano, ano.
Ukázali jste tu vaši lásku ku knězi, který nasta
poje truitou cestu životem.

Boveň. Dne 14. s:pna t. r. odevzdán vldp.
Eng. Staréma,os. děkanaa faráři v Rovni,diplom
čestného členství „Raiffeisenovy záložny“ pro
Horní Roveů za přítomnosti členů představenstva
a dozorčí rady. — Předseda Raiffeisenky vlop.
Fr. Horák, podávaje vidp. děkamovi diplom, vře
lými slovy děkoval jménem všech členů za zásluhy,
kterých si vldp. děkan o salošení a povznesení
Raifeisenky dobyl a projevil erdečné přání, aby
dobrotivý Bůb vidp. děkana ještě dlouho mezi
námi ponechal. — Vidp. děkan dojat tímto ne
očekávaným vyznamenáním, poděkoval vřele všem

přítomným,ojišťujeje,žetento Hon a svépomocný podajk vždy ochotně porovati bude,
Lázně Bělohrad navštívilood 16.května

do 9. srpna 082 hostů a 1808 turistů.

Chrast u Chrudimě. Národoé sociální
časopis „Naše Právo“, vycházející v Pardubicich,
přineslo dae 12. erpna t. r. Ičivou zpráva z Chrasti,
v níž pisatel jako zákeřník způsobem sprostým
útočí oa našeho horlivého orgapisátora dp J. Eo.
noše a vytýká mu věci, které nemají vůbec žád
ného pravdivého podkladu. Co Be stalo? (Chra
stecký Sokol a národoí socialisté vytrubovali do
světa, že pořádána bude veliká slavnost národní.
Lidé se domnívali, že čistý výnos připadne Matici
Školské. Slavnost pořádána dae 7. srpna t. r.
družstvem pro postavení sokolovoy a aby byla
pestřejší, vzaly ge k tomu školal dítky. Zavéas
poslán předem sluha ku všem rodičům dítek Be
vzkazem, aby posílali dítky na cvičení tělocviku.
Z naší strany proti tomu nebylo činěno ani nej
menších překážek. Na ovičení posílali dítky svéi
členové katol. Jednoty a Všeodbor. sdružení křesť.
dělnictva. Též i do koncertu, který odbýval ae
v městských lázních, někteří uašinci se svými
dítkami šli. A tu vajedoou „N. Právo“ (řineslo
zprávu, že „páter Beneš, místní klerikální ú:váč“
chtěl jejich slavnost poškoditi. Přemlouval prý
ditky a rodiče, by na slavnost uechodili, že je
vypraví radéji do Carudimě na pouť vlakem. To
jest však drsá leš. A vy,. pane dopieovateli „N.
P.“, buďto jste měl o kolečko více aneb jste psal
z pouhé zášti. Měl jste podati důkazy a nepodáte-li
jich, jete bídným lhářem a na cti utrhačem. Pro
stým štvaním své straně nikterak neposloužíte1
Dále jste jiš v článku „N. P.“, ktorý má50 řádek,
neprozřetelně prozradil, že vám jde o agitaci u
malých dětí, která ješté patří du školy. Prý to má
zdárný vliv na duše těchto malých sokoliků, je
etliže již v mládí nabudou poctopení pro vznešené
idey Tyrše a Fiůguera. Měl Sokol dříve vznešené
idey, dokad hleděl si svého poslání a nepouštěl
se do štváčaké politiky a du štvaní proti přesvěd
čení náboženskému Dále, pane pisateli, nablížíte
do minulosti cbrastecké ; tvrdite, že dřívebyli členy
Sokola místní kaplani a panstvo ze zámku, že ú
častnili se veškerých aelavnostíSokolem pořádaných,
Odpovídáme vám tolik: dokud do aborů sokolských
nebyly vneseny náboženské štvanice, bylo v celých
v Čechách mnoho kněží v Sokole a zdárně pů
sobili. Píšete, že příchodem pokrokových lidí jal
se Sokol pracovati na poli „osvěty“; zdal: pak
víte, co jest osvěta a co jest pokrok? Dobrý ka
tolík jest vždy dobrým a upřímným vlastencem.
Pravé osvětě a pravému pokroku vždycky přeje
a též je podporuje. Či nevíte, že za slavné paměti
otce vlasti Karla IV. katolické Čechy byly nej
slavnější? Chlubite se oslavou Husa. Kolik pak

těch pravých husitů p těch demonstraciob jateměli? Byli vám dobří isociální demokrati a k tomu
různí lidé, kteří ani nevěděli, proč vlastoě v prů
vodě jdou. Umíte ae modlit jako se modlil Has?
Zachováváte, ©3 on přikazoval? Chodile ko av.
spovědi, pro kterou on tolik horlil? Zajintě že
nikoli. Vám se líbí pouze jeho vzdor. Tak vidíte,
že ni ani Husa nezasloužíte, poněvadž dle jeho
příkladu ani se nezuchováváte. Píšete o slíbené
částoo peněžité na sokolovnu. Od občanské záložny
chtěli Sokolové 10.000 K. My jeme proti tomu
nebyli a mysleli jsme si: Mají-li dostati sokolové,
může katol. jednota dostat 10.000 K také a soc.
demokraté šádali 10.000 K také. Ale chyba lávky!
V záložně usoudili jinak. A sice na sokolovnu
4000 K a na dům katol. jednoty též 4000 K a
nikoli, jak píšete, 6000 K. A jak se zachovaly po
krokové strany k občanské záložně? Chtěly ji
vyrvati z dobrých rakou, které nezištně a poctivě
pracovaly pro dobro ústavu. A kdyš mojim to
nepodařilo, založily si r. 1909 truczáložno. Podáno
tedy o valné hromadě občanské sáložny dobrozdání,
že když se sokolové tak zachovali, vlastné by ne
saaloušili nic. Tu vystoupil ten spropadený „kle
rikální štváč“ kaplan Beneš a přimlouval se, aby
se oběma stranám stejným dílem měřilo — jak
Sokolu tak Jednotě. Návrh ten byl schválen. Vi
díte, pane pisateli, jak jste ke kaplana Benešovi
nezdvořilým. Píšete, aby pokrokové občanstvo ta
kovému výtečníku tak sv. strany katolicko-národní
dalo pádnou odpověď. Mette před vlastním prahem
a až půjdete vy na výprava někoho potupit, tedy
si to lépe aložte. A jestliše to lépe neumíte, ne
dělejte té straně, ku které ge blásíte, ostudu. Ka
tolíci, nedejte se klamati od těchto mrdrců a dejte
Jim ns lži příslašnou odpověď!

Ze Bv. Jiří. Z našeho okolí se tak málo
dostane zpráv do veřejnosti. Zdálo by se, še ani
neexistujeme, ale jsme tu přece. Pracujeme, po
kračujeme, ne sice kroky mílovými, ale krokem
pevným a jistým, slibuje nás dovésti k vý
tkoutému cíli. Podařilo se nám v obecních vol
bách dosaditi za starostu našince, když organi
sační prací jsme docílili půdy. — První základ
dán organisací českoslovanské mládeže, jež způ
sobila zalošení odbočky hospodářské. Založili Jame
si též Spořitelní a záložní spolek dle vzoru Raif
feisenova pro farní osadu a okolí, Spolek ten, ač
trvá teprv sedm měsíců, měl peměšní obrat na
130.000 korun, důkas to, že sde nejsme nadarmo
aže botu bylonutnětřeba,a totímvíce,žeu
nás falešný pokrok stůně na úbytě. Bylo nám
ovšem přemáhati dosti četné překážky, avšak stát
jsme nesůstali. Založili jeme si „Rolnicko-ovoc
nářeké dražstvo“ a co jest při tom nejlepší, že
se družstevní dům nám posloužil statek býva
lébo agrárního předáka, jej jsme v dražbě

koupili a který pro naše plápy byl jako atro=
řep a + krátkém čase svému účeli odevzdán.
Tím jsme dokázař, te společnou a tichou
drožetevní prací se vykoná mnoho pro Inmotné
zlepšení naš», a še taková práce jest moohem zá
služnějáí, než © agitační holí po okolf schůze s08
bíjeti a planě potitisovati. Dražatevním domem
jsme si postavili hráz, která nás má jako otcoveltý
dům slučovati. krýti, a dobron vůli mezi gebou
udržovati. Tak jako ae £ malých rohlíků staví
veliké domy, tak Í my též s malými psdíly, avšak:
za to a velikoa porcí obětivé a dobré vůle p-
stavili jeme si dům ne pro pěstování politiky, ale dům.
v pravdě hospodářako-dražstevaí. Nutno s pordě
kem připomenonti, že veškery podniky tyto a obrat
ve smýšlení způsobil náš dp farář Ei. Nenmenn,
jenž v čele celé akce stojí jako výtečnýpraco t-
olk na poli družstevním. Další „klerikální“ne
zištné práci volám „Zdař Bůh“ .

Z Nové Paky. Již třetí týden tomu. co
otevřena u nás výstava, ježv „Obnově“ a „Práci“
nazvána byla ploým právem radou. Výstavy pořá
dají se obyčejné pro svůj význam kultarof, hosp
dátský a sociální, ale při této nebylo jiného pod
nětem, naž k většíma rozmachu přivósti zdejší 80
ciálně demokratickou stranu s jak doufáno, slep
šiti značné její Hance, zvláště pokud „Graudu“
se týče. Mnozí řemeslníci zdejší dobře prohlédli
tento manévr, Fokli si, že nebudou dělati demo
kratům „etafáž“ a nevystavují; proto tak poměrně
málo zastoupeno jest femeslnictvo zdejší na vý
stavě. Nož slavná městská rada, aby ukázala svou
zvláštní sympatii k rodé straně, přijala nad ní
protektorát. Zlí jazykové tvrdí, že to p. Janč ve
lice dobře navlékl. Bude-li totiž zisk, shrábne jej
rodá partaj, bude-li deficit, zaplatí to město a v
obojím případě bude se rudé panstvo chlubiti, jak
jsou pokrokoví a obětaví a jak starají ae 0 zájmy
dělníků, řemeslníků i rolafků. Myslíms věsk, že
městské radě se křivdí a že případný deficit za
platí pzaze páni protektoři £ městské rady, ježto,
jak 8e domníváme, bylo by potřebí aralení celého
zantupitelstva, kdyby město možný defitit hraditi
musilo a leckterý člen zastapitelatva o převsetí
protektorátu sastapitelstvem ničeho neví. Vždyť
Jinak těžko dalo by se vysvětliti, jak jest to
možné, že když před Časem jednalo se o výstavu
femeslnickou, byl protektorát odřekaut z toho
důvodu, že finance města nejsou aktivní. Že by
dnes byly aktivní, nevěří zajisté nikdo. Oráem,
dnes jsou poměry zcela jiné, dnes je tu strana
demokratů a to jsou nejlepší přátelé středního
stavu, ať již řemeslníků, maloživnostuíků neb rol
níků, vždyť oni mají ve svém programu zachování
středního stava a tudíž nedopusti, aby byl spro
letarisován, aby toto jádro národa bylo podlomeno
nebo docela zničeno, proto pořádají výstava. Tu
díž všechna Čent městeké radě! A psk badou zde
brzo volby do obecního zastupitelství a tudíž i
volba starosty a poněvadž « teplého místečka 80
nerado utíká, potřeba oblédati se po pomoci a
sabezpečiti si posici již napřed. MůžeJi kormidel
ník lodi mladočeské na politickém moři říditi loď
do vod sociálnč-demokratických, proč by tak ne
moblo býti a nás? Vždyť také a nás přijdou Fld
ské i zemské volby a snad dříve, než se nadě
jeme a že posice mladočeská silně jest u nás o
třenena, vl každé politické dítě. Sklohte tedy
hlevy, soblípněte oši a mlčte, svláště vy kleriká
lové, my dále vidíme, my dobře víme, co našema
městu, co národa jest ku prospěchu. My jdeme
cestou poctivosti, my sástupcové města nedovolíme,
by někomu bylo ukřivděno, neb jiným loktem se
měřilo, a jestliže některé atraně Jinak měříme než
drabým, zvláště těm klerikálům, jestliže některou
stranu protežujeme, to není nepoctivostí, to není
nespravedlivé, to jest jen volba sbraně v boji, ať
dokáže nám někdo, že majetek není nám posvát
ným. — Jeme svědavi jen, jak daleko půjde ta
náchylnost k rudému karafiátu a jestliže jednou
do sněmu a do oašeho obecního zastapitelstva
bude se voliti všeobecným rovným hlasovacím
právem, kolik těch pánů tam rudá partaj nechá,
kteří dnos tolik náklonnosti jí na jevo dávají.
Kdyt tedy jiži naše obecní loď vplulaplnou parou
do vod sociálně-demokratických, navrhujeme, aby
ne konci výstavy slavil se okázalý banket, při
němž ku konci všichoi padaou Bi v nárač a na
vsájem budou ci tykat: Ty děloik hlavou, já ru
kama, ty starosta, já obecní metař, ty radní, já
kapecký komi, já volnomyšlenkářeký doktor, ty
nemocenský sluhe, my jedno jsme, nuže ať žijeme,
hanba klerikálům| — Ženebylonikterak ublíženo
výstavě, řeklo-li se, še Jest rudou, patrno též
s protináboženského nátěru, jež na sobě nese. Kde

vyvěšuje se obraz ntbelnýy a anarchisty Ferrera,kde šíří se pobledaice „Volaé myšlenky“ a Její
poblikace, kde rozdávají se aspož, když vystavo
vat a prodávati se nemohoa, poblednice protikle
rikální, tam zcela zřejmě ne jeví rudá proiimábo
ženská zášť, a byl-li tudiž obras odstraněn a 60b

poneevýstarěs 2000K nar ease tak plným právem, ješto prostředek,
] mýsara jest,mátusníženbýtikustran
vické agitaci. Byli bychom jiš dříve ee o tom ro
sepsali, sle úmyslné odlošili jeme dopl, by nebylo
nám vytýkáno, že jsme protivšemu pokroku atd.,
jek se ona známápísnička splvá. Aby návětěra
výstavy byla zajištěna, byly projektovány různé
sobůze a alavnosti, na prvním místě ovšem, jak



api jinsk býti nemoblo, volaomyšlenkářský tábor

Jdu 7. orpoa. Přes četnou agitaci by to hubenýtábor lidu; nebýti zvědavých a to i lidí z oašl
řad, nebylo by oněch 281 účastojků průvoda, dobře
počítáno, kde opět svoroč spolu kráčeli „národní“
1 „rudí“,a kdenesmělovšemscbázatii dtikovský
vychovatel České mládeže, tábor vytrhlo. Jsk 86
dalo očekávat, sa předsedu tábora zvolen, vlastně
ustanoven známý pokrokářakc-amravhující husitský
řečník p dr. M. (Když tedy veřejně ae přihlásil
p. dr. M. k volnomyštenkářům, myslíme, že již
nebude řečniti o slavnosti Husově, neboť tento
byl přísně věřící karakterní kuěz, s byla by pak
obava, že by se při řeči p. dra naň roshněvati
mob!, neb i spadnouti. Odporučujeme vřele p. dra
všem našiscům). Po obvyklém způsobu, jent jest
jemu vlastním, sabájil tábor otevřerv ohromnou
bednu třeskavín, jichž jménu klerikál a klerika
lismus, jimiž pak statečně bázeli ostatní řečníci,
počínaje p. Klimtem. Věru, že mnobý si již pu
myslil“ kdyby vebylo těch kler.kálů, o -čem by ti
lidé mobli mluvit z čeho by tak mn -hýJUC. byl
živ! Že logické kotrmelce, ba i saltv mortale
připletlo se do řeči pp. řečníkův a jmenovitě p.
Klimte, kdo by se divil, zvláště kdo již toho pana
slyšel. „Volná myšlenka není přsti náboženství,
jen proti klerikalismu“ — „klerikalismus jest to
tožný a katoliciamem“ —| „náboženství totiž
patří jen do kostela, do soukromí, ale rodina má
býti vychovávána volnomyšlenkářeky“— to jsou
tak úryvky z logiky p. Klimtovy. Pán ten něko
likráte problásil se za vzdělaného člověka, čemuž
se divíme,neboťvzdělanýčlověknenadává; slova
však klerikální zmetek, bestie, tmář atd. jsou as
vělechtilé názvy bodny pravého vzdělance. Poda
řeně mluvil též jeden řečník, prý za stranu „ná
rodni“, ale spíše by se zdálo, že jest čistokrevný
anarchista. „Havlíček řekl — jsou glova řečníkova
— o kněžích: nic jim nedávejte, ale volní mysli
telé musí jíti dále; co mají vlastníno, jim vzíti,
majetek, duše, kteró nám vzali, a k tomu napnoat
všecky páky, neb, co vlastního mají, to ukradli.“
Může býti většího nesmyslu, ale zároveň většího
darobáctví, větší urážky stava kodžakému ve tvát
vmetouté? Že takó poukazováno bylo na to, že
učitel při stávajícím režimu jest otrokem a zase
jen otroky vychovávati může, a proto 8 nábožen
stvím ze kol ven, že vybízeno k odpadu od
církve, rozumí se samo sebou. Koranu všemu po
stavil však řečník poslední, který napomínal měst
skou radu, by nepropůjčovala jen náměstí ktáboru,
ale aby byla v boji proti klerikelismu upřímnější.
Bned chtěl říci výbojnější. Nebylo potřebí tohoto

vzbuzení, ona jest k nám až dost upřímoou.
i bychom však též věděli, zda s tonže ochotou

budou propůjčení k stavění řečnické tribuoy
městětí dělníci i jinému sdružení, jako volnomyšlen
kářům! Celkem jest u rozvášných lidí o táboru
úsudek ten. že takového běsného Štvaní rosbodně

potřetí nebylo, še se tím docílí jenom opaku.oslýchá ne též, še jistá umravňující veličina, jež
čínně účastnila se táboru, za ranního čera jen
k vůli umravnění vedla se v růžové náladě hned
B několika děvčátky. — V 30. člsle „Krakonoše“
nmlel si kdosi na sjejším p. faráři, že jest proti
realce proto, že jest věren heslu: „nevěřte učen
cům.“ Panu dopisovateli neškodilo by trochu po
ctivosti, větší informovanosti s nestrannosti. Když
byl p. farář ještě v zastupitelství, již tehdy mluvil
pro realko a zajisté smýšlení svého nezměnil. Do
voleno však musí býti kritisovat jednání takové,
kde jiného něcopředem namlouvá se poplatníkům a
něco jiného skutkem se stane. Řekne-li se, že stát
realku postaví, jinsk že by ji páni ani nechtěli a
pak ukáše se pravý opak, ta jest jen dvojí věc
možna, buď tendenčné zakrývání pravého stava
věci aneb příliš mnoho mluvení předem. Co vlak
veřejné ee mluví, může se též veřejně kritisovat,
tím ještě nestaví se nikdo na stanovisko proti
kulturní, svláště když jsou jisté okolnosti, ješ třeba
dříve uvážiti, a to jsou finance, bude-li totiž
možno a vhodno poplatnictvo za účelem kul
turního povznesení tak je zatíšiti. Jestliže průmysl
velký proti tomu se staví, co má činiti poplatni

otvo střední, jež daleko tíšeji ponese nastalé prážky! Tomu, kdo na nich účasten není a kdo
snad pro sebe v tom vidí zisk, lehce se hlasuje.
Konečně p. dopisovateli do „Krakonoše“ připo
mínáme: Řekne-li někdo: nevěřte učencům, kteří
vám praví, že Boha není, — neznamená to ještě,
nevěřte učencům vůbec, sroraa jako kdybychom
řekli, nevěřte starostům, i když se vám zdá, že
nevěrecky vystupují, že také úplně takovými jsou
v nitru svém, jako třeba u nás, neznamená ne
věřte starostům vůbec, ježto nejsou všichni takoví,
by podléhali ve svém jednání vlivům cisím, nema
Jíoe vlastní samostatnosti. Choi-li však snížiti
druhého a mám-li při tom záravý úsudek sasle

fanatickou záští, najdu všade prostředků
osti, ať json již jakékoliv.

Z ředitelství c. k. jubilejní reálkycísařea králeFrantiškaJosefaI. vKos
telci nad Orlicí, doe 16. srpna 1910. Na c. k.
jubilejní reálce císaře a krále Františka Josefa I.
v Kostelci nad Orl. konati se bude zápis s při
Jímací zk> žáků do I třídy dne 9. září 1910
od 8—10 hodia.Záple žáků ze Ukol mášťanskýchanebzjinýchškolstředníchkomatisebudeda
©. sáří 1910, od 8—10 hod.

Různé zprávy.
Dopis = Prahy. Velkouroztrpčenostpů

sobí v Praze výpravaČecha do Vídně, podniknutá
přes vešlk.ro varování i přes protesty z Prahy do
hlevního města říše, jehož živlové tak nepřáteleky
projevili svůj protest proti Čechům návštěvu za
mýšlejícím, že vyhrožovali jim rozbíjením lebek.
Prahou jde does jeden hlaa, že výprava pod ochra
nou četnických bodáků byla zaehodnocením české
věci a mimo to že vídeňským Čechům v újčem
neprospěle. Klade se důraz na to, že nemělo se
jezditi do Vídně utráceti české peníze, nýbrž že
Jisdné i obnosy, jež ten který člen výpravy chy
stal ve Vídai vydati, měly býti věnovány vídeň
skému českému epolku „Komensky.“ Tím bylo
by se docílilo dvojího. Byli by se vídeňští Němci
poučili, kam vedou jejich štvanice, a bylo by jim
bývalo dáno oa pamětnou, že česká obětavost může
stéci jinými proudy zase ku zdaru a aa prospěch
věci české; že ostatně máme pravdu, toho dokla
dem jest okoloost, že dvě třetiny účastníků vý
pravy se v poslední chvílhhrozhodly nejeti nikam
a zůstaly doma. Právě tím, že všichni, kdož hro
madné do Vídaě chtěli zajeti, byli by se obradili
veřejnými projevy v listech zahrsničních proti za
mýšleným násilnostem německým v blavním městě
Háském, byli by docilili, če po celé Evropě bylo
by „kalturní snažení“ rakouských Němcůzatanulo
v pravém světle, a chvástavá německá kultura
byla by doznala dalekováblého pochopení. — Mi
nulé neděle a v pondělí, kdy oa Proseku u Praby
konaly se volné lety inženýra p. Kašpara z Par
dubic, vyšla opětně na jevo nepřipravenost praž
ské pouliční dopravy. Na tratích číslo 5 a číslo
14. došlo přímo ke kelamitám; množství obecen
atvo, čekojícího oa vozy, ve večerních hodinách
stále vzrůstalo, a vozů pražských dráh elektrických
bylo stále málo. Veliké zástupy lidu byly naceny
putovati du Prahy pěšky! A přece nebylo toho
potfebí vzhledem k množetví vozů, jež odpočívají
v remisách, opředeny pavačinami. Proto tedy praž
ská obec vydržuje armády dělníků ve slučbě
k obsluhování dopravy na elektrických drabách,
proto má štáb joženýrů, množetví chefinženýrů —
aby v případech, když jde o rychlé dopravení
větátho množství lidu, všechna pohotovost ukázala
ce býti — na papíře!

Odhalení pomníku kměze-spisova
telo Václava MKosmáka v Martinkově, ro
dišti to nejpopolároějšího povídkáře moravského,
vykonáno slavnostně due 1. srpna za veliká ú
časti. Promluvili vřele opat Drápalík a professor
Žondálek. Zapěno Smetanovo „Věno“. Nato JUC.
Němeček vysvětlil význam Kosmákův pro politi
cké a kultarní probuzení našeho lidu. Vyřírena
řada zaslavých pozdravů. — Pomníkem jest obe
lisk s bílého mramoru na pískovcovém podstavci.
Na obelisku jest nápis: „Václav Kosmák 1843
—1898.

Kroměříšský slet „Orla“ vydařilse
Bkvěle, třebaže soemožněním zvláštních vlaků o
pěkolik set stlačilo účast členstva a nestálé po
časí zadrželo zvláště vzdálenější od návštěvy Kro
měříže. Všeho členstva „Orla“ sůčastnilo se II.
pletu na 1600 to je asi polovice, odpolednímu ve
řejnému ovičení přítomno bylo 16.000 osob. My
Šlenka „Orla“ II. zemským sletem byla vlastně
teprve zanesena v nejširší vrstvy, kroměřížským
sletem „Orel“ vystoupil poprve před širokou ve
řejnost, zvláště když i v pondělí mnohé čety jeho
vyšly na Sv. Hostýn, kdež o velkém mariánském
svátim abromáždény byly nesčetné tisíce lidu z Mo
ravy, Slozska a uher. Slovenska. Cvičení „Orlů“
překvapovalo svou zdatností i naše odpůrce; Cvi
čení dorostu provedeno 256 hochy, Orlic s pra
porky cvičilo 46 čtyřatapů.

Jak s! představoval nynější miste
předseda říš. rady a poslance Ant. Zá
zverka demokratické jednání a práve
rozhodující většimy. „Lounské Hlasy“ dne
12. t. m. nveřejnily zajímavou vzpomísku, kterou
sde otiskojeme. — „Jizeran“, v Boleslavi vychá
zející list, přinesl dne 6. března 1902 z péra po
slance Karla Práška článek: „Spor ve etraně a
grární“, ve kterém uvádí na pravou míru úvahy
denních listů o krisi ve straně agráraí, která vy
pukla následkem vystoupení Zázvorkova proti u
snesení klabovnímu při tehdy projednávaném roz

. Poslanec Prášek píše: „Krise vypukla v
ubu na říšské radě vinou poslance Zázvorky,

který porušil povinnou kázeň strany tím, že přes
nanesení klubu, od kterého co mluvčí vyslán byl
poslanec Kubr, aby za stranu při položce „Dvůr“
promluvil, přihlásil se též. Uzavřením debatty ne
dostal se však posl. Zázvorka ku slovu; aby však
uplatnil evůj úmysl, přihlásil so k následajícímu
bodu rozpočtu, aby promluvil řeč, která v mao
bých částech, jak co do obsahe, uvlášté pak co
do formy byls takového rázu, že strane, která
činí nárok na budoucnost, strana, ješ chce slouti
Boriosní, strana mladá, ve svém vývoji se nalóza
Jící, nemůže a nesmí trpěti, aby na vážnosti a
seriosnosti utrpěla; strama (tsková nemůže a ne
amí klidně přiblížeti k tomu, jak jí přátel ubývá,
jak se isoluje a stává eměšnoo.“ Dále píše posl.
Prášek, še Zázvorka má tu známou vlastaost, Zo

do krajnosti besohlodných, výranů i smetvořených

a triviálních, — — — a tím straně škodí ne
omírně. „Usnášejtesi co chcete a dělejtesi co
chcele a já budu taky dělati co budu já chtiti“,
byla jeho slova. Zbýval předsedovi výk. výboru
P. poslanci Kubrovi jen ten poslední prostředek
a sice prohlášení jménem vedení strany, že řeč
poslance Zázvorky nebyla promluvena jménem a
8e svolením strany, nýbrž jeho vlastní a proto,že
také zodpovědnost ponechává jemu samému. Ta
kovéto zakročení proti klubovoímu kolegovi je
ovšem vždy pro veřejnost Činem sensačním a my
sami dozoáráme, že jest to prostředek nejostřejší
a poslední, který se nesmí nikdy a nikde opěto
vati, nýbrž musí jeviti účinek trvalý a to ve dvo
jím směru: Buď že v tomto případě poslan. Zá
zvorka zachová Be do budoucna tak, jak ata
oovami předepsaný řád klubovní přikazuje, aneb
učiní z věci důsledky.“ — Na — a důsledky u
činěny nebyly. Despote stoupal jen v agrární
straně výše. A muž dříve tolik radikální najedasu
Be stal velice elegaotním před Aabrenthalem, olo
moockým porkmistrem a jinými Němci, když se
stal místopředsedou parlamentu. Věra znamenitý
místopředseda české uárodoí rady!

Vymírající Framcio e vzrůstající
Německo. Několik cifer vysvětlí, kam spěje po
žívačná, lehkomyslná a starostem se vyhýbající
Francie. V r. 1800 připadly na každou rodina
francouzskou průměrně 4 dítky, r. 1860 už jen 3
a r. 1905 jen dvě. Z> 100 rodin je doea průměr
ně 16 bezdětných, 22 s jedním dítětem, 20 s 2
dětmi, 13 a 3 dětmi a sotva 18 a více jak třemi
dětmi. Ač se úmrtnost poměrně menší, přece číslo
udávající, oč se vlce lidí rodí než umírá, rapidně

než úmrtí, v roka 1903 o 73000 více, v roku
1904 o 57000 více, © roku 1905 o 37.000 více,
v roku 1906 jea o 27.000 více a r. 1907 bylo již
úmrtí o 20000 více než porodů. Tedy více rakví
než kolébek. U nás největší přírůstek obyvatel
stva připadá na Halič a Dalmacii, 38 —42 proc.
Průměr v Rakousku je 27 porodů na 1000 obyva
telův. — A jak jest tomu v Německu? Podle
právě vydané úřední statistiky má Německo skoro
65 mil. obyvatel. Od r. 1870 vzrostl počet oby
vatelatva v Německu o 20 mil., za posledních 5
let o 6 mil. duší. Každým rokem rozmnožuje Ge
obyvatelatvo Německa o 800.000 duší. Příčinou
tohoto vsrůstu jest, že počet porodů převyšuje po
čet úmrtí a to zaačnoa měrsa. V r. 1906 činil
tento přebytek 15 a v r. 1908 14 pro mille (na
tisíc případů.) Jinak počet porodů v Německu
klesá. V r. 1875 činil 42 pro mille (na 1000
osob), v r. 1885 činil 39, v r. 1895 37 a v roku
1908 už jenom 33. Nebýti té okolnosti, že v Ně.
mecku v téže době klesala úmrtnost, nevykazo
valo by Německo tak veliký vzrůst populačol. To
naplňuje úěkteré národohospodáře německé staro
stí, zejména když je známo, že obmezování úmrt
nosti má své nepřekročitelné meze, kdežto v ob
umozování plodnosti může ae jíti až k soustavě
jednoho dítěte, po případě i k bezdětnosti. Zatím
však Německo vykazuje tak veliký každoroční
přírůstek obyvatelstva, že vznikají obavy jednak
před přelidněním, jednak před násilnou expansí
Německa. Naproti tomu poukazujeme ua to, že
Německo jest s to nejen uživiti veškeré své oby
vatelstvo, nýbrž že každý rok najde v Německu
ještě obživu kolem 750.000 cizozemských dělníků.
Kašdým způsobem jest populační vývoj Německa
zjevem, který zasluhoje všude pošornosti všeo
becné.

Teletomoval si s králem. Záhřebský
časopis „Drau“ vypravuje rozmarnou příhodu
z venkovského města v jižním Srbska: Přijde Šima
Šimič k advokátovi a přeje si vésti proces. Dok
tor si dá vysvětliti věc a vidí, že je to docela
jednoduchý případ, který snadně vyhraje, ale zá
roveň je mu známo, že Šima Šimič tuze nerad
platí. Zakaboní ee, saškrábe se za uchem u po
vídá: „Případ jest velice ohoulostivý, to je těžká
věc,to bychmusiltelefonovatikráli“ — „Králi?“
vybrknoa zbledne při tom Šima Šimiť. „Samému
králi ?“ — „Ano, ano, počkejte, to bude hned.“
Doktor jde ku svému domácímu telefonu, vezme
sluchátko a zazvoní: „Haló! Prosím Bělehrad '“
Ach Bože! Toto vždycky trvá, než se člověk toho
krále dovolá — stěžuje si. — „Haló!l Ach tak!
Ovšem. Cože, dvě stě dinarů? To já nevím, De
bude-li to mému klientovi moc . . .“ ŠimaŠimič
sa honem točí k doktorovi: „Nebude! Jen e ním
mlavte, s králem, já to zaplatím.“ — Advokát
tedy mluví do telefonu dále: „Tak, prosím, krá
lovský palác! Ale rychle! Halo! Ab, Excellence,
nejvyšší pobočaík? Tady doktor Deželič. Prosím
vás, Exoellenoí, mohl byste požádatí našeho sta
rěbo, dobrého krále k telefonn?" Šima Šimič se
třese v kolenech, ale doktor již zase pokračuje:
„Haló! Veličenstvo tam? Ponížený sluřebník, Ve
ličenstvo, tady doktor Pelar Deželid. O, děkuji

ně, Veličenstvo, mně Bevede dobře. A jak Va
ma Veličenstva? Korunní princ také pořád

sdráv? To mne těší. Tak koukněte, Veličenstvo,
Já jsem ohtěl strana toho Šimi Šimičeu más, to
Je moc hodný člověk a má následající věc.“ Dok
tor vyložil „veličenstva“ věo a poprosil ho, aby
milostivě zatelefonoval u mich soudu, ať dá tu věc
nějak do pořádku. Nato se activě odporoučel „Ve
ličenstvu,“ odavonil, vybral si od Šimi Šimiče
900 dinarůa porídá mu: „Jděte jen klidně domů,



my vás a králem nedáme. Ta věc bude co mori
dět v pořádku.“ A byla. Šima Šimič vyhrál a když
Boudce počal předěítati rozeudek: „Jménem Je
Veličenstva krále!“, šťouchl čenu do žeber: „Vi
díš, že mu telefonoval — panu soudci — náš
dobrý král.“

© katolickém poslamciKadičákovi
jiš vypustil pokrokářeký tisk spoustu lší. Kadičák
dokássl nejjasnějšími dokumety, jak jest emýkán
rvavými tendeněními 'lžemi. Leč zarputilost nedá
ee bojiti rozumovými důvody. A tak vyskytly se
jší nové. Na schůzi v Trojanovicích Fekl obuvník
Motyka, že shazoval Kedičák se stěn kříže. Kadl
čák šaloval, dokázal Ihavost toho tvrsení a Mo
tyka odsouzen k 80 K pokuty nebo k třídennímu
vězení.

Nevý upůsob souboje. Maďarské(ostatně
naše rakouské, zejmóna poslanecké také) souboje
jsou avětoznámy jsou fraškovitostí, ale rekordu
dosáhl souboj nového drahu v Arado, při němé
zbytečná zbraň nadobro odpadá. Dva gentlemani
se ocitli v prodší výměně nározů. Na drubý den
se objevilo v insertní části místního listu násle
dující vlídné vysvání: „Pane! Gentlemanovi vaší
odrudy se neposílají sekundanti. Považujte 80 tu
díž za epoličkována těmito řádky. Dávám vám
současně jednu z prava 8 jednu £ leva. Děkajte
Bohu, če na vás neberu také hůl, abych vás
zbil. — Protivník v nejbližším čísle odpověděl
rovněž v novinách (aby ti drusí z toho také něco
měli): „Převýtečnýprotivníče| Děkuji vám uctivě,
že jste mi — byťjen písemoě— dalvcelku dva
políčky a že jste mne nespráskal. Dovoltež mi,
prosím, abych vám v odpověď na vaše ingulty po
slal šest revolverových kulí do ctěné lebky. V o
kamžiku, ve kterém toto budete čísti, považujte
se za mrtvola. Ss srdečným pozdravem vaší mrt
vole trvám váš.. „"

Vrtání do země. Člověk vniká blouběji
a hloubějido útrob země; v ParušovicíchoRyb
níka v Horním Slezska (pruském) dostal 86 až
dosud nejhlouběji. Tamní jáma démaatovým nebo
zezem vyvrtaná v uhelném ložisku je 2003 m
hluboká a nebyla dosud žádným jiným vývrtem
dostižena. Teplota parušovické jámy stoupla 8 12
na 69 stupňů C, tedy průměrně na každých 34
a jednu sedmina m 0 1 stupeň. Kdyby to šlo tak
déle, měl by střed semě teplotu 200.000 stupňů
Č. Do posledních let byla největší hloubka 1502
metrů. Této hloubky dosaženo v dolu „Calumet
and Heckla Mine“ ve státu Micbiganu (v severní
Americe); Mariánský a Vojtěšský důl v Příbrami
jsou hluboké asi 1200 metrů. Myslíme-li si glo
bus o 1 m průměru, nepronikala by šachta mi
chiganská hlouběji než jedna dosetina mm, to je
o tloušťku lista papíru. Jáma parušovická je skoro
o 255 m blubší než cbladebašská v kraji merge
barakém, západně od Lipska, blíží se však zem
ekámu středu jen o 102 m blíže, ježto Parušovice
leží 153 m výše. Průměr semě činí však 128000
km a z tobo můžeme jen velmi tenkou vrstvu
prozkoumati a stadovati. Žádná šachta, žádný důl
nemůže tek hluboko do země voiknonti jako olov
nice námořníka v oceánu. Připočteme-li deset a
více kilometrů největších hloubek mořských k 8
nebo více kilometrům nejvyšších bor země, obdr.
žíme 18 km, které jsou ničím u porovnání a prů
měrem semě. Kdybychom chtěli na zemském glo
bu o průměru asi 60 cm největší, asi 8840 m
vysokou boru znázorniti, stačilo by k tomuzvý
šení jedné čtvrtiny mm nebo tloušťka kreslířekého
paplra; kdybychom však chtěli vyznačiti na ta
kovém globu nejhlubší důl asi 2000 m, atačilo by
k tomu jemné píchnutí jehlou, že oko sotva by je
pozorovalo bez mikroskopu. A člověk, vnikaje
stálo více do nitra země, poznává, že je pravé
skladiště pokladů.

Nový naftevý pramen. Z Baku8eozna
muje: V naftových polích moskevako-kavkazaké
společnosti objevil 8e prý pramen, jenž dává denné
360.000 pudů nafty.

Pekroková pamama ma Slovácku.
Revise v Kunovicích pokračuje. Na mějetek J.
Wondraczke a J. Formůska zajištěny byly nové
obnosy po 9000 K. Wondraczek vzdal se místa
předsedy v konkurenčním výboru. „Slov. Noviny“
ge ho táší: „A vícenic, bývalý starosto? Člen
ství v obecním výboře, místopředsednictví v míst,
šk. radě, předsednictví honitby, býkařského draž
stva atd.? A kdybyste tak chtěl složit úřad před
sedy v silničním výboru a zažádat za důkladnou
revisi, to byste byl hodný člověk.“

Výstaviště v Hrálevské obeře do
stale mový háv. Nová svěží zeleň, květiny a
ornamentální práce na rozsáblých prostorách se
ukončují. Školkařetví v dosud nebývalém rozsahu,
vzorné ovocné sady a školky okresů a krajin čes.
a moravských, jakož i imposantní exposice 0b
chodních školek našich upravují se ku přijetí ti
síců stromů e keřů českého pěstění. V paláci
v oddilech zahradnických, kde pracoje celá ar
máde zahradníků, zedaíků, tesařů a utukatérů,
llavně v ústřední dvoraně, připravuje se návštěvní
kům podívaná neobvyklá. Ze všech částí měst

pt a svážejíse palmya rostlinydekorační,vořteí náklad výstavních sadů. Že i obchodní
firmy nezůstávají pozadu, svědčí velká erposice
irmy Burgermeister, která ze 200 vavřínových
stromů opravuje alej výstavní. Páni vystavovatelé

te žádají, by zaslalipřeanéosmačenísvýchfi
rem, by včas nápisy dohotoveny byly. Pokyny a
potřebné tiskopisy Be rozesílají.

Automobily a kemě. Roku 1900 bylo
ve Francii okrouble 3000 motorových vozů, roku
1909 již na 500.000. V témž čase v Paříži počet
automobilů vzrostl s 648 na 13.000, koní počet
klesl tam s 98.000 na 79.000. V roku 1900 bylo

v Pařiši asi 18.000 soukromých povozů a tolikót
asi koní, r. 1909 počet povozů byl jen 6623 a
koní 6482, Zato na venkově koní přibylo. R. 1909
bylo jich ve Francii 3,464.000, r. 1909 9,790 000.

K smrti odsouzení. V roce 1899 bylo
v Rakouska k smrti odsouzeno 69 osob a z nich
popraveny pouze 4, 190 odsouseno 72, popra
veny 4, 1901 odsouzeno 64, popraveny 4, 1902
odsouzeno 54, popraveny 2, 1908 odsouzseno 64.
popraveny 3, 1904 odsonseno 49, 1906 43, 1906
54, 1907 46 a 1908 45 a nepopraven nikdo, roku
1900 odsouzeno 38 a popravena 1.

"Tržní zprávy.
V Hradol Králové, dne 13.srpaa 1910. 1 I

panice K 1480—15 90, dita K 10'99—1090, ječneno
K 09:00—10"10, prosa K1460—000, vikv- K 11:60
ed 00-00, hrachu K 20 00—28-00, ovsa K 800—700,
K čošky 28-00—00-00, jahal K 3600—2000, krap 5
20 00—86-00, bramborů K 4'00—4-30, jetelového
semene červaného K00'00—0000, 1 hl. jetelového
semínka rusk. K 000'90— 00000, máku K 3600—
87.00, lněného semene K 00:00—0000, 100 kg
žitných otrab K 11'50—=00'00, 100 kg. přeničných

až 3-00, 1 kg másle převařeného EK 000 — 000
1 ky sádla voeptového K 2-30--0'00, 1 kg tvaroba
024 —0-82, 1 vejos K0*06—-0*00, 1kopa oerele K 1720
aš 1:60,1 kopapetrželeK1-20—1-80,1kopa kapasty
E 0'80—1-30,1 hl olbale K 4-00—-4*60,1 kopa drobné
zeleniny K 08)—1'10, 1 pytel mrkve K 1-60—180
1 kopa salátu 0:0—000, 1 kopa okarek K 0'60—32:20, 1
bečka Šrostek K 00'0--00, 1 hl jablek K 22) —800
Ubl hrašek K 4-00--530. — Na týbodní trh
v Hradoi Králové dne 19. srpna 1910 odbývaný při
vezeno bylo: 1) obilí: pšenice 596 hoktol., šita
238, ječmons 173, ovss 100 prosa 00, vikve 0, hra
ohu 1, čočky 00, krap 00, jehel 00, jetelového 60
mínka 10, olejky 00, máku 0. — 3) Zeleniny:
pstršale 00 kop, oerele 00 kop, kapusty 70 kop, cibule
205 hl, okurek 000 kop, salátu O kop, mrkve 70 pytlů,
brambor 946 bl, zelí 380 kop, drobné zeleniny 96 kop.
— 3) Ovoce: švestek 00 beček, třešní 00 hl, jablek
82 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 0 kuey,
podsvinčat 490 kusů, kůzlat Okusů

Přispívejte
Jednoty katolických tovaryšů
: v Cbrudimi. 3

Za výbor: Bebert Sládek, t.

j

Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. 9.

přijímá
vklady ce 41, úrokbezvýpovědi,

» 4/2 „ 8BOdennívýpovědí
„ 43,9, —„s60denní výpovědí

a poskytuje
s hodných dwinek,zápůjčky7 ae u

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slojnímé listy pošt, spořitelny, které
zašlou 6e na po i. — Záložna pod
léhá povinné revisě Jednoty zálošen.

Kupte 8i poučný spis

BlahoslavenýJán Oarkander.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 32. Cena pouze 8 hal.

ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=
tiskárna v Hradol Králové.

|

H. RICKTEA,
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,
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Stital cena na výstavě vHořickl.

Nejstarší a největší závod
umělého kamonoprůmyslu
na českém soverovýchodě

A

w Hradci Králové.

graniton,
kameniny,český výrobek.

pro koželuhy atd.

D—————



poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„,Charitae'“ v HradciKrál.

svépomoci, za dobu evého trvání během necelých

získav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědí,
přišla podarovaným podpora v době nojtradnější
jeko pravé dobrodiní.

Bpolek přijímá muše i šeny od 24do 45let
Příspěvek správné kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
Jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let

4 K,co4blet 10k Z pořeásněys při úmriá apolučlena , jež se vypla
Pa prárabu buď zákonitým příbuznýmaneb účelu

a osobám, jež Bi člen písemným problášením vý
boru za svého života označil

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje zároka svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Duchovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by oždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám Bebe.

Pište si o přihlášku na adresa:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Václ. Jenšovský,

= Továrnana cottagováamerická u

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
w Hradci Králové.

Budapest, VIII.ker József
kórát 15 «. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. — =

VidežoVIL,Mariahilferstr. =
86 W oD

Cenníkyzdarma a i k:

Nejnišší měsíčn
splátky.

a P. T. duchovenstvazvláštnívýhody.

Mřestní lisy
(exofo)40 kusů za 80haléřůnabizi

Biskupská kniřtiskámna.

po5 =dkšÁásk 54%
FEEENHHT
p54 rss Šís Še$
DSĚ ji ylslís i8 = .Šz' Sat ánké
| 38,05 přodksssdýš

-ee Š Šš3| km šdřřšš

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.

Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sengaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722, Cena 4 K

OslavaHusova....... cena8 hal
Hnositstvíasvoboda... „ 8,
Husité jindy a mymí... „ 24,
veskákonfesse....... „ M,
Převaha protestantů

madkatoliky....... „ 6,
Inkvisicecírkevní .... , 21,

Právě vyšlo a začíná se rozesílat

we“ ffolíUpravenéanšíné vydání

OLkLÁRE
Rozšířené vydání obsahuje přídavky: Litanii

sa umírající s příslušnými modlitbami (s brevíře)
nejnověji schválenou litanii k sv. Josefu, velice
cepnon stať O církvích nepravých (bludy). Strán
kování Oltáře sůstalo se starým vydáním totožné,
takže nijak není znesnadněno užívání „Nápěvů
k Oltáři“ a „Průvodn“ varhao.

Pro žádoucí přesnou úpravu knihkupecké

proriso bylo outno stanoviti ceny nového vydánítakto:
Cena knihkupecká — krámská

v plochých arších 60 kusů franko 22 K 50 h
100 4K—h

bez frankatary 1 výtisk
v poloplátněs červ. ořískou.... 66b 80h
v plátně . 2. .... 74h 92h
v plátně se zlacenýmkřížkem... 80h 1K
v celokůši se zlaceným křížkem a

zlacenouořískou.... 2K 10h 2K60h
Není přípustno ku frankovaným plochým

archům šádati -řikládání jiných druhů knih ať
Oltáte nebo katechismů.

Ti, kteří užívají starého vydání Oltáře, do
Matimohoudedatek „O eirkvích mepra
výeh“ (v Čechách a na Moravě) jako zvláštní
brožurku archovou za 6 bal.

Litanle k sv. Josefa (jinýpřídavekno
vého vydání Oltáře) prodává se na lístcích 8*
100 kusů za K 120.

Viakupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Jana Kotrče
G. K, mistodržitelstvím koncessovaná

prostředkovací

a DOaLTŮNÍ[anoeláj
v Hradci Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 29, provisi

prode koupi

(oa8
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy

správnosti provedení.

na svůjúčetzahotové|

prodává,

=



Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům4Sveluje«idope
račiti vcákeré kostelní nádoby a
nářínía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky, patánky, pacifikály,

svícny, jAP7, ditelnice, kropenky. atd. sed tmí výroby, předpisům
7 církevním vyhovující. Staré před

(© měty opravuje v porodní intenci av ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkreny zasílá na u
kázku franko bes závsanosti koupě.
Vše ae posílá posvěcené. Prdcs ruční

Skladveš a stříbrnýchklenotů,jako: řetězů
madonek, , ýnků, náramků atd. 3:Notářské
prsteny, tabatérky, jídelní náčiní zostříbrapravého

I čínského vždy na skladě.

Stará slato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

i

|
:

jedině u fy 1
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporačuje se

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

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,

bronzu a jiných kovů, odnajjednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v m

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, dietě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovcnstru práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené,

Veškeré vzerky jsou Jebo

Pyekupskou Milestí reridovány
Mešní nádoby jen v ohni

miatím za ceny velíce levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se rycile, řádně a
levně vyřizují,

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, ruzpočty, i

botové zboží na ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelum možnosplácet bes přiráček.

RB“ Sta odpornčenía čestnýchuznání po ruce. “j
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň

a důvěrusárodo domácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení
odznaků spolkových sid.

ý
Uznaný zá nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách jnejstaršíhu
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

Joela Neškudhy
Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

Obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.O...
XCD XČB X GBIXGP X663 X

ŠJan Horák,
i soukenník
x v Rychnověnad Kněžnou xzasílá na požádání vždy

dle roční ná | kollekcinejmovějších druhů pravých
wiměných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizos
v . zemských.
Cetná uzmání zvláště z kruhů vele

ez důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

x sluze mého ryze křesťanskéhozávodu zadobu

:
více než třicoiletého působení. A

$ Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Velejemnéelátky na taláry. x
Též na aplátky bez zvýšení cení

X663683XCB)XGODXR85

x

AO doo

Zpráva
© W. všeobecném
- sjezdu katolíků 
českoslovanských
v Hradci Králové
== r 1900 ——

již ve vkusné úpravě s mnoha
pěknými illustracemi vyšla.
Sestavil Dr. Fr. Reyl, člen přípravného komitétu.

Proti očekávání vsrostly rozměry 8je
zdové zprávy z rozpočtených 20 arcbů
na 35 archů; kniha čítá 552 stran!
Protože cena výrobmí obnáší 3 K,
jest zřejmo, že legitimací placenou za
2 K (z níž 1 K počítána na vatupté
pro schůze ajezdové) pozbývá sjezdový
výbor na 1 výtisku 2 K a porlo zí
silky; celkem tedy ztrácí 2 K 30 b.
Nechť tedy laskavě na zvýšený náklad
páni objednatelé nějaký příspěvek do
platí! Bylo těžko předem dobře roz
počísti, jaký bude rozsah správy, v níš
se měly uveřejniti všecky důležitější
sáležitosti sjezdové. Začíná me již ro
zesflati v pořádku tom, v jském byla
ma adressy objednána. V vejbližších
dmsch budou ji míti v ruce všíchoi ti,
kteří na ni příspěvek saslali. Až bodon
vyezpedovány výtisky předplatitelům,

k se správa sasilati bude novým od
Děratelům po 8 K 80 h franko.

Objednávky vyřizuje:

Biskup.knihtiskárnavRradciKrálová,

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Určitě kjarníaletnízkuste"
Továrnískladlněnéhoabavi.zboží!

pibibikihiRiět

Obsluha naprosto roelní 1$



Prohlášení evangelických mu
čedníků.

Již jeme dokázali z tezta encykliky pa
pežské, že slova Pia X. netýkala se ani Hasa
ani Chelčického ani Komenského, zkrátka že
encyklika mlovila zcela správně proti refor
mátorům, 8 nimiž měl co dělatisv. Karel Bor
romejský.

Nsví bezkonfessní „Čas“, který poháněl
evangelíky nynější, sby „se bránili“, otiskoje
dne 14. t. m. tyto řádky:

Čeští evang. duchovoí obou vyznání vy
dali tento projev pruti boromejské encyklice:
Če.ští evarg. ducbovol obou vyznání, tvořící
Spolek evang. dachovních české národnosti a
shromáždění na výroční achůzi dne 10. srpna
t.r.v Chrudimi, nemůžeme pominonti mlčením
papežské encykliky „Editae saepe“, která tax
těžce urazila celý evangelický svět a bolestně
se dotkla i všech českych evangeliků, a odmí
táme, používajíce této první příležitosti k spc
lečnému vystoupení, s lítosti nespravedlivé uá
jezdy na reformátory slavné paměti a požeh
nané jejich dílo v boromejské encyklice jako
patrný doklad smutné nevraživosti konfesijní
a neznalosti dějepisné. Prohlašojeme, že cho
váme v nesměnitelnó úctě památku mažů, jimž
bylo dáno obpoviti křesťanství mezi cárody a
dáti tak vznešený základ jejich života a jejich
snahám, jehož požehnání jest patrné až do
dnešního dne tam, kde bylo aposlechnuto jeho
hlssa. Slihujeme si, že jejich víra, neobrože
nost a obětavost zůstane nám vždy zářivým
příkladem, jehuž vždy chceme následovati s
nadšením. Činíme tak u vědomí, že nejlepší
odpovědí na takové nájezdy jest a bude, když
i my sami i naši sborové budeme tím více
dbalí toho, nač otcové naši i my klademe plný
důraz, totiž živého, opravdového křesťanství
v dachu Kristova a když tak žíti i pracovati
bademe v lásce a pokoji, ale se vší horlivostí
dle příkladu jasných postav M. J. Husa i c
statních reformátcrů, pamětlivi slov: „Tak
svěť světlo vaše před lidmi, uť vidí skatky
vaše dobré a slaví Otce vašeho, kterýž jest v
nebesích.“ Při tom vzdáváme opřímaý dík c. k.
vrch. círk. radě, že se ojala v okolnostech ne
snadných cti evaog. církve a obezpečajeme,
že vystoupení hlavy katolické církve nás ne
odstraší bledati pokoje, pokud na nás jest,
s občany katolickými a k něma i nabádati
sbory, v nichž pracujeme.

Toto prohlášení jest pro historika budou
cnosti nejvýš zajímavým; a pro nás jest pou
čením, jak ovavgeličtí Ivové bez rozpakn dc
vedou na sebe vtáhnouti kůži beránčí, když
zpozorují, že tímto „Šikovným přestrojením
katolíky hodně vytrestají,

Všimněme si aspoň několika bodů: 1.
Evangeličtí mačedníci, jimž nikdo příkoři ne
činí, pravi, že vystoupení papežovo neodstraší
je hledati pokoje s občany katolickými a hc
voří o práci „v lásce a pokoji “ — To Vás,
pánové tedy teprve ta encyklika povzbudila
k pokojvým snabám? Přímo žasneme! Tedy
již nyní nebudou evangelíci v časopisech a na
volnomyčlenkářských schůzích štvát proti ka
tolíkům? Již nebudou 0 alavnostech Husových
vyvěšovati transparenty se Štvavými slovy?
Vědyť přece sámliterární vůdce ovangalických
těžkooděnců prohlásil, že se evangelíci proti
katolíkům spojí třeba s čertem. Vědyť přece
ev. farář Dušek řekl na manifestačním shro
mážčění, že evangelíci Řím nenávidějí. A což
Macbar neprozradil, jak páni pastoři ruka mu
tiskli, jek mu gratulovali, když chrlil sarové
urážky proti katolictvu, když ve avém „Říma“
psal o katolicích jako vyvrhelech slušné spo
lečnosti? A teď prý najednou evangelici chtějí
rozsóvati pokoj, lásku. Kdo pak to pomáhal
nejstatečněji nejštvavějším agrárníkům, kdo
rozšiřoval tak horlivě protikatolické fanatická
tiskoviny „Volnó Myšlenky“? Kdo ga to účastní
tak horlivě akce pokrokářů, kteří se vší ráz
ností prohlašojí, že katolické náboženství i
s kněžími masí zo škol ven?

Dobráčkové, napřed slovy nezakrytými,
neobojetnými prohlaste před národem, že pod
vodným pamfletem Lžipogiovým prováděli e
vaogelíci po čtyři desltiletí mepoctieowštvamici
proti katolictvu. Tohlesapřít nemůšele,ale posud
jste lo ve svých officielních Burnálech neomámilí.
Naopak když byli chyceni nepootivci spra
vedlivou historií za límec, ještě se drze sta
věli na odpor, chtějíce lhavými ústy namla

dlem. Napřed tedy, pronásledovaní mačedníci,
v zájmu vědy, spravedlnosti a pokoje odv0
lejte, čím posud jsou hlavy vašich věrných
epleteny; a pak teprve mlavte proti „neprav
vdivým nájezdům a dějepiené neznalosti“ Pa
pežská encyklika rozhodně nemá zapotřebí
vašich mravokárných slov.

A proč to veliké pohoršení, proč protest
proti „roditelům pokoje“ ? Kdo vám, českc
bratrští pohrobkové, činí jen z daleka takové
říkoří, jaké se děje denně proti katolictva?
ykřikují anad katolické listy, aby bylo vaše

oáboženství vyloučeno ze Škol, aby evaogalíci
svých bohoslažeb nenavštěvovali? ©Děláme si
takový zlolajný smích s ovang. obřadů, jaký si
dělají pokrokáři z našich? Pášeme řvavé ran
dály před evangelickými farami? Takových
„důkazů snášelivosti“ zakoušejí pouze kněží
katoličtí,

A že chcete dbáti živého, opravdového
křesťanství? Posud to „živé křesťanství“ se
jevilo veřejuě hlavně v podpoře živlů proti
břesťanských v útočné taktice na Lřestany ka
tolické. Když však se začalo hovořiti, že by
evang. faráři také měli pracovati trochu v 0
tázce dělnické, ta v Šádkových „Hlasech ze
Siona“ bylo napsáno, že evang. farář nemá na
to časn. Zato však peáti štvavé úvodníky,
aranžovati demonstrační slavnosti atd. —
k tomu mají pánové času dost, Dobře si zapa
matajme, že teď pojednou slibují evang. faráři
N„hledati pokoje“. Uvidíme, jak to apřímně
míní, v době nejkratší.

Stítný a Hus.
Několik úvah povahopisných,

L

(13) Když před sedmi roky roku 1903.
oslavoval, vlastně měl oslavovati národ český
pětistyletou památku úmrtí svého velikého,
vlasti vřeleoddaného syna, Tomášeze Štítuého,
byla to jen Akademie česká, několik vážných
literáraích revní a listů, hlavně katolických
(Obnova“ tehdy přinesla delší fenilleton o Štít
ném z péra pisatele toboto článku. Pozn. red.),
které věnovaly slavné jeho památce důstojaou
vzpomínkr; ale širší veřejnost, zabředlá v ne
chutné boje politické a zajímající seojubilea
často pochybných veličin, téměř bez povšimnotí
přešla přes památku muže tak slavného tak
říkajíc k „dennímu pořádku“. Jak tehdy ve
feuilletonu „Obnovy“ bylo ovedeno, Štítný sdílí
osud tak mnohých velikánů, kteří teprve po
celých staletích bývají vyhrabáni z rain za
padlých kultar, aby jejich světlo tím jasněji
mohlo zářiti.

Ač aplynalo od úmrtí Tomáše ze Štítného
pět století, vidíme, že Širší česká veřejnost
nemá v race ani většího spisu, který by nále
žitě ujasnil význam a práci tohoto našeho,
v pravdě českého filosofa. Co napsal o něm
na př. prof. Hanaš v letech padesátých ve svém
„Rozboru filosofie Tómy ze Štítněho“, je sice
práce zásložná, ale Hanuš, jako Hegolián, lita
jící Štítného, že se nedostal tak daleko jako
Hegel, ani nemohl náležitě oceniti význam a
velikost Štítného, jsa zaujat vůbec proti kře
stanské filosofii,

Vše ostatní, co napsáno o Štítném, svědčí
o tom, že spisovatelé ti spisů Štítného nečetli
anebo ne všech, takže z těch několika brožar
a statí nelze si učiniti jasný obraz o činnosti
a dílech „praotce české filosofie“, jak Štítného
Dardík ve stejnojmenné brožuře nazývá.

Poněvadž však česká veřejnost připra
vuje ge ponenábla na pětistylatou památka
úmrtí M. Jana Husi, jehož postava jaksi za
stiňovati se zdá, vedle jiných, i osobu Tomáše
ze Štítného, bude dobře, když zavčas ae česká
veřejnost upozorní na některé aspoň rysy v pc
vahách těchto dvou mužů, z nichž jeden se
nezaslouženě přeceňaje a drabý po zásluze ne
oceňuje.

Prostředí, v němž se narodil, rostl a do
spěl Štítný, bylo ovšem zcela jiné nežli v jakém
sil Hus. Štítný narodil se Jako syn dosti zá
možného rytíře, takže už tím celý jeho cíl
životní nabyl určitého rázu. Kdežto Has, na
rozený z chudičkých rodičů, jako etadající
úniversitní nucen jest nozně se vyživovati po
způsobu tehdejších žáků, Štítný jde na stadia
scela bezstarostně, maje o bmotné opatření
zcela postaráno. Has studuje a vzdělává se,
aby později nabyl jistého postavení apolečen
ského, které by mu zajistilo slušné, vzdělání
jeho a schopnostem přiměřené příjmy, Štítný
jako šlechtic a dědic značného jmění staduje
hlavně proto, aby svého vnímavého ducha obo
hatil vědomostmi tehdejší intelligence,

A tím také je dán základ pozdějšího obou
působení. Hus studuje pilně filosofii, jak ee
tehdy říkalo „svobodná umění“, dosahuje do
vela stapně doktora filosofie,čili dle tehdejšího
apůsobu mluvení „mistra svobodných umění“,
studuje bohosloví, dosahuje bakalářetví (oiž
šího stupně akademického) theologie, staduje
Písmo ev. a otce církevní, ale to vše činí, aby
byl os kněze pogvěcena dosáhl nějakého místa
ke své výživě. Štítný také studuje aa univer

sitě a dosti dlouho, ale ani netouží po hod“
nosti akademické, ani nemá zapotřebí, aby ata
diom mělo cíl. zaopatřiti 60 hmotně.

Has po svém vysvěcení zůstává v Praze,
atudoje dále a blaboce, má styky se šlechtou,
měšťeny, 3 mistry pražské university, ba i ke
dvoru královskému se dostává, sláva jeho denně
roste, až dosáhne cíle svých tažeb, stává se
oniversitním professorem a docelu rektorem
vysokých škol pražských. Tedy Has pohybuje
se stále skoro výbradně mezi tehdejší „sme
tanou společnosti“ pražské, mezi samými in
telligenty, kteří však částečně se odcizovali
jazyka českému, dávajíco přednost více latině
a někteří docela němčině, Ač Has ve svém
vřelém citu vlasteneckém toho těžce želel, přece
nemohl a snad z počátku ani nechtěl proti to
muto neŠvara něco podnikati, jeduak že byl
ještě mlád a přes svůj důvtip a nadání přece
jen bez většího vliva na tehdejší rozhodojící
krohby, jednak že nechtěl ve své ctižádosti za
čatou slibně kariéra si poškoditi. Vždyťviděl,
že všickní mistři pražští, ani české aevyjímajíc,
psali své traktáty a spisy výhradně latinsky,
nepokládajíce čeština za schopnou vyjadřovati
přesně vědecká rčení a obraty.

Štítný však, poznav, jak nízce učené spc
lečnosti smýšlejí o rodném jeho jazyku, o němě
byl přesvědčen, že schopen jest spanile vyjá
dřiti myšlenky i nejhlabší 4 vznešené — vida
na svá vlastní oči to ponížení českého národa
a jazyka na universitě, kterou přece Karel IV.,
slavné paměti hlavně pro své milé Čechy za
ložil, rozhor'iv se a vyčinivspravedlivě mistrům
pražským, ani českých nenšetřiv, odchází
z Prahy, vzdává se kariéry, která by ho byla
při jeho skvělém nadání a píli neminola a
ubírá se na své Taskulum, na Štítné, aby se
věnoval péči o rodný statek a vyvinnl činnost
sice v úzkém svém okoli, ale dalek cizáctví,
falše a marných zápasů světských.

Has tooží, přebývaje stále z počátku
v Praze, po důstojenstvích a hodnostech, proto
obe je se všemi mistry pražskými, ani němec
kých a cizinců vůbec nevyjímaje, hledí 30 do
stati a také se později dostává ke dvoru, zí
skává stále více oddaných sobě přátsl a ctitelů
mezi šlechtou a měšťunstvem, ba Has, jak
známo, jako kazatel kaple betlemské ovíjí svoa
blava září svatosti a bezúhonnosti, maje věhlas
slavného a uadšaného kazatele slova Božího a
horlitele o opravy tehdejších smatných poměrů
církevních i společenských. Tonto svon ob
sáhlou a vytrvalou činností dosahuje obliby
nejen u intelligence, ale — co Hus výše cenil
— u širokých mas3 lidových, která honfně na
vštěvovaly jeho kázaní v kapli betlemské. Stítný
naopak, záhy opustiv Prahu, odebrav 86 na
svůj rodný statek, netouží po hodnostech a
úřadech, které považuje jen za marnáa ni
cotná lidská snažení, ba on docela opovrboje
jimi, neboť je přesvědčen, že jen v cestě stojí
k poznání pravdy a ke spasení, přerušuje
vůbec všecek styk s Prahou a zvláště s mistry
pražskými a vůbec intelliganci, zcela se oddá
vaje péči o statex a rodinu, stadiu a spisova
telství. Štítný, maje hlaboký odpor ke všemu
cizímu,ani později nenavuzuje styky 3 ačenými
kraby pražskými, ač také Častěji se ocitá za
svými rodinnými záležitostmi v Praze, pozná
vaje, ža si wuozí libují v cizích zvycích a ža
Němci na universitě si osobají práva přílišná.
Štítuý netoučí ani po oblibě u šlechty ani u
lidu, kterému však v úzkém svém krahu da
leko více prospěl nežli Hu3, který svou „re
formní“ čiaností nejen sám na zcestí zašel, ale
právě lid český do veliké bídy a ubohosti
uvrhl, z níž dlouho se nemohl vzpamatovati.

Štítný žije prostý a klidný život ve svém
venkovském zátiší, ač bedlivě sleduje vývoj
denních adálostí a vidí, že národ jeho dostává
se na cesta, na níž musí těžce krváceti ...

(Pokrač.)

Kulturní jiskry.
Proč přibývá sebevrašdt Univ.pro

fessor v Tabinkách v Německu dr. Gaupp vydal
knihu, v níž projednává mezi jiným otáaku, proč
stoupá stále počet sebevražd. Jako příčinu tobo
avádí duševní porucby, které za naší doby stále
se množí. Nicméně je nucen doznati též toto:
„Dejme tomu, že příčinou přečetných sebevražd
jsou nemoci duševní, přece nám ještě zbudou
mnohé, které se daševní poruchou vysvětliti ne
dají. Pokud nám statistické výkazy dosvědčují,

tedy za posledních 80 let rostepočet sebevrahův Evropě více než počet chorých duševně.Najisto
zde působí ještě jiné okolnosti, které zaviňají tak
veliký počet sebevražd. Kde je hledati? Snad
v poměrech hospodářských? Jisté no. Pokud nás
dějiny a statistika poučají, bývá příznakem sebe
vražd velmi pořídku nouze. Jsou případy, že náhlé



schudputí mocho lidí dožene k sebevrašdě, ale
hospodářským nedostatkem nedá se vysvětlití stále
přibývající počet Bebevražd.“ A učený professor
vykládá nyní některé příčiny častých sebevražd.
Jsou to: pijáctví, požívání morfia a kokainu, hráč
atví a jiné vášně. Pak doznává též: „Nedá se u
příti, že ztráta náboženské víry, víry ve zmrtvých=
vatání a další život po smrti je téókjednon z příčin
Btále vsrůatajícího počtu gebovražd.“ A to jest
také to pravé. Neboť nenl-li po smrti nic. nemá-li
člověk doše, není-li Boba soudce, jak tisíce mo
derních proroků nevěreckých hlásá, proč by sa
měl člověk báti spáchat sebevražda? Naopak emrt
je pro něho vysvroboditelkou £ utrpení a bídy na
světě. Zde možno zase pozorovati blahodárný
účinek náboženství. Není hrdinou teu, kdo zbaběle
couvá před obtížemi a nesnázemi, není hrdinou
muž, jenž pro nějaké nezdary bere aj život, za
nechávaje na světě vdovu 8 nezaopatřenými dít
kami; není hrdinkou žena, která si zoufá, nesta
rajío se, co bude z jejich dítek, ale tací lidé jsou
hrdivové, kteří postaví se vzdorně a statečně proti
neštěstí a nehodám, modlí se, pracují, trpí, dou
fojí a vytrvají.

„Pokrok“ protestantismu v Ha
kouskm. Podle zprávy protestantského listu

Wartburg“ protestantsví v Rakousku snačně po
ročilo v uplyaulém roce. Ve skntečunati je tolik

pravda, že přibylo něco příslušníků co do počtu.
Není také divu. Posllají den ze dne do Rakouska
z Němec kazatele a penize. To také něco vydá.
Ve víře však protestantismus v Rakousku čím dál
tím více 8e rozpadá. Starověrci musejí stále cou
vati před radikály a liberály. Protegtantský list,
který zastupoval pravověrnost protestantskou, „Der
evangelische Hausfreund“, přestal v září vycházeti,
Bude asi zase brzy obnoven- ale stěží s peněz
svých odběratelů, nýbrž cizími peněci. Koncem
roku zašel pravověrný časopis „Der Osterreicbiscbe
Protestant“, poněvadž nemel dosti odběratelů. Ka
sateló json v Rakousku čím dál tím více nevě
řící a evangelická vyšší církevní rada nemá moci,
aby Be proti nim postavila. Že za takových okol
ností je také vnitřní církevní život sláb, může si
každý domysliti.

Protestantismus a pastoři germa
mleují. Sumy „Lid. Noviny“ vytýkají Českému
ovangelickému faráři ve Vanovicích u Jevíčka,
Kamilovi z Nagy, še svými kázaními germanisaje
a vychvaloje Německo. Táží se: „Takhle má vy
padat národní výchova českých evangeliků? Je
Snad pravda, že evangeličtí faráři čeští za praské
marky pracují pro krále pruského, jak kdysi psaly
„N. L.* Vanovický farář alespoň dle všeho ně
mecky a luteránsky cítí, mysli a jedná.“ My už
dávno říkali a tvrdili, že protestantisgmne a evan
golictví na Moravó a v slovanských zemích vůbec,
není ničím jiným, neš skrytou germanisací. „Li
dové Noviny“ to nyní aamy potvraují.

O židovské assimiiaci napsaldne 29.
července česko-židovaký „Rozvoj“: Byli Jametyto
dny na židovském hřbitovu straěnickém a ově
domili jsme si zase jednou, jak mnobo uvědomo
vací práce mezi šidy ještě zbývá. Nápisy na ná
hrobcích jsou většinou německé, někde utrakvi
stické, Ryze českých nápisů, jako jsou na hrobě
prof. Zuckra, red. Fischera, je v poměru k ostat
ním pramálo. Celá bída židů u nás je na tomto
hřbitovu zhuětěna. Tlakem růsných vlivů dostali
Be před loty do tábora německého a od té doby

jdoujako, oypean v proslulémrománuRabelaisově Pantagonel ve vyšlapaných sto
řed kvanta mého pdol,

Jak se opat Gauthier stal ospe
ramtistem. V době, kdy se proti esperanta 8vo
lávalo hromobití, kdy se o něm tvrdilo, že jest
jazykem židů, svobodných zedeářů, anarchistův a

pode byl Gauthier kaplanem jedné pařížské fary.aké on se domníval, že esperanto jent sbytečným
výmyslem.Kdykolividělnanárožích výzva: „Učte
se esperanta“, odvrátil hlavu. Ve farnosti té bylo
též několik Uhrů velmi zbožných, kteří přišli
k farnímu duchovenstvu, dávajíce posnňky na
jevo, že by se chtěli zpovídatí. Poušvadě neznali
ani francouzštiny, ani latiny, nenalezli žádného
zpovědníka. Hledali po celé eparcbii, nikde však
nenalezli kočse, který by rozuměl uhersky. Obrátili
no k rakouskému vyslanectví, tam jim však bylo
řečeno, še v domě není žádného uberského kučze,
poněvadž officielní užívání jazyka uberakóbo tu
není dovoleno. Tu pojednou nebosí tito Uhři spa
třili na návěstích vyzvání: „Lerou esperanton —
učte se esperantu |“ Nuže, nebylli v Paříži žádný
uherský kněz, existovaloté doby již několik kněží,
znalých esperants, jakož i mnoho bezplatných
kursů toho jazyka mezinárodního. Ale běda, tyto
kuray pořádány byly v jasyku francouzském! Milí
Uhři ničemu nerozaměli. Než ku podivu| V učebně
samé byla esperantaká knihovna a v ní tak ře
čené „klíče“ slavného anglického enperantisty Ho
welera, známějšího pod pseudonymem Čefeč, a meri
těmi klíči spatřili „Esperanto kulca“ to Jest espe
ranteko-uherský klíč. Pomocítéto brožurky poznali
Uhři v ečkolika dnech základy jasyka a dovedli
čisti v esperantské modlitební knise modlitby ku

6v, kokr Přikázaní Boží i církevní, sedm hlavních hříchůatd, Po té uchýlili ee kesperantakému
knězi, který vyslechl jejich zpověď. To se dověděl
tebdejší koplan Gauthier a pomyslil si: „Nu, ne

přítel lidstva přece aai nerymyalil esperanto, neboť
řeč ta umožňuje spověď.“ Po nějakém čase na

větívila Ganthiera řebolnice, řiditelka dívčí školy
téže farnosti a mezi jm pravila: „Ráda byučíla naše žákyně nějekému citímu jasyku, ale
nevím, který by byl nejlepší“ Gauthier beze
všeho váhání odpověděl: „Učte je esperanta.“
Představené se sprvu trocha zarazila — slyšelat
asi poprve o tom podivném jasyka, ale konečně
s návrhem tím soahlasila. Krátce nato vídati bylo
sestry Saint-Gervaisské a esperantekými koibami
pe v kapsách, poněvadě jich nemají, nýbrž v ra
kávech. Čítaly v nich ve volné chvíli a na pro
chárce,právějakokněžíčítajív breviři; netrvalo
dlouho, že poznaly důkladně nový jetyk, jímž také
sa nedlouho žákyně mluvily. Věc ta spůsobila
rozrach: vytýkalit opatovi, že jest podplaceu šidy,
on však se jen smál a pravil: „Nu — takový
peníz by se mi dobře hodil při mé faře, která
jest nejchud( v Pafíži, ale bohužel,nedostaljsem
ani viadry.“ O tom svěděla baronka Ménilová,
která chystala esperantský katolický sjezd. Došla
ku Gavthierovi a prosila jej, eby žákyně před
stavil sjezdovcům, „A tak“, praví Gauthier, „dostal
jsem 8e do organisačního výboru. To je teď pěkné,
— pomyslil jsem si — všecko-li dobře dopadae,
budou Gauthiera trochu chváliti, avšuk špataě-li
to skončí, pak . . 4“ P-ece však si dodal odvaby
a věo dopadla dobře. Na sjesděviděli jsme rozto
milé dívenky, které tančíce a gestikulajíce zpívaly
esperantaké dětské písně. Farář Gauthier před
stavil je samému biskupu Monsiga. Foneaudovi,
který malým esperantistkám udělil své požehnání.
Od té doby biskupské to požehaání jako by bylo
ochranou proti těm, kdož na esperanto svolávají

blesky. Esp. K.
Roxzmary staročeského léčení Bošec

kdyby napadnul dítě. R. Spal černého axamitu ua
prášek, neb modrého plátna, neb modrého papíru,
z toho dej na jedenkrát toliko na Špičku nože,
smíchej 8 vodou neb ae zoftem jakýmkoliv a dej
dítěti a ve dvou hodinách zese podrahé, a dost,
potřetí netřeba. Jestiže není k smrti, ve dvou
hodinách opustí ho božec a víc bo nedostane;
pakli je k smrti, tehdy po užití toho práška ne
tráp! se dítě dlouho, ale v pár hodinách doková.
To zkušeno na dceři píšícího tento recept, když
se kolik dní trápila a žádný prostředek jíný ne
postačil. (Ale jak? Zemřela či se uzdravila?) —
Hirechhorngeist t. j. s jeleních rohů pálená voda
neb epiritna ten jen svou prudkostí člověka k sobě
přivádí, že má s toho božce moci, když pod nos
k vonění a čachu daný bývá a žiloviny též puls
na rokou potřen bývá. — Kuří oko na nose neb
na ruce (které roseno není) namaž badovým sádlem
pírkem, a když se do něho vtáhne, nožejčkem ho
Boptilně vyloupneš bez bolesti a více na tom místě
neporoste. — Kočičí chlupy upálené, veškerou
bolest odjímají z rány takové, které se zlé maso
přidržuje, tak sice že bolesti aooltí jako když 86
sasejpá cnkrem neb nickamínkem. — we vy
pudiš: Vezmi štěničné koření tak nazvanéa zvař,
neb také tak smrdí jako štěnice a tou vodou
obíliš, jako bys zeď omýval, neb můžeš také pru
bovat takovou vodou vápno rozdělávat, když ne
bíliti má. Jřem: Vezmi skopovou šluč, smíchej
8 olejem, vymaž tím všecky štěrbiny a žádná živá
nezůstane. Jčem: Uvař prášku ze síry ve vodě,
polej každé místo, kdež je znamenáš,pak takétu
vodu postav v mísce pod postel; sem se čtěnice
slezou a všecky pomřou — a mouchy
sopuditi. Zvař v mlíce tlučeného pepře, postav ve
střepinách, kde se nejvíce sletují a sedají ; jak
mile toho okusí, hynou a pozcepení. — Vit a

dy vypuditi. Upraž dobře vlaský kmín, udělejs něho lonh, dej dobře nim blavu zmýti a vši
ihned najednou pozbudeš. — Blechy všecky sa
bnati a vypnditi. Chceš-li všecky blechy z celého
doma ns jedno hromadu šehnati, vezmi hůl, namaž
ji liščím neb ježkovým sádlem, postav kde chceš
a všecky blechy kní přiskáčí a na ni ae posadí. —
Obsvlášťníprostředekšvábya domu ti. Vezmi
besový květ a všudy do všech koutů oastrkej;
nesdrží se dlouho, ale hoed jinam odtáhnou. —
Štěnice vypudití Jest prostředek je R. Vezmi
šalvěj, rozetři na prášek, emíchej dobřes olejem
a octem a namaž to místo, kde se drší; všecky
zcepení. — Pro lámání nb v nohách
z nastuzení, jeně také podagra nazývají. Do libry
másla 4 hrati šíhavek kamenem o kámen tetře
vých se vloží, přidá ee hrst soli, udemfaje ee to
na rendlíku a teplé vědy přikládá, co může se
strpěti; jak schledne, jiné tepló se přiloží, tak
dloubo se opakuje, až to odstoupí.

Dřívější duch v Bokelstvu. Prvníka
lendář českého Sokoletva, „Sokol“ z roku 1808,
obsahoje báseň: Večerní: Slunce sa horu zspadá,
noo temnou mocí k nám padá. Kriste, avětlo, rač
avítiti, nedej v temnostech ablouditi. Odpust, což
jeme hněvali tě; buďto zjevně, neb ukrytě, nedej
duši v tom hynoati, přej v pokoji nám usnouti.
Na stráž anděly své postav, atrachu pekelného nás
sbav, zraš všelikou dábelskou moc, a rač ném
dáti dobrou noc.“ A tehdejší zbožní Bokolové do
vedli mnoho učiniti pro společnou českon věc.

Nyní všsk, čím uilnějiSokolstvo majne úctak idetm Hosovým, tím více v jeho u bujíne
věra a hněv proti krvi české, která se sbožnosti

pevadává.Sokolstroaž na menšíčestnévstává se v národě štvanicemi lučavkon. A

ještě pronásledaje brabě katolické „Orly“ pro Jejich
svérásné aebeurčení, ačkoli přeceje samo nechce
přijati do sveho středu. Násilné choutky proti
Jedné části národa jsou Špatnou snámkou jak svo
body tak vlastenactví.

Dějeplsné vědomosti njeke
pokrokářské. PřílohaJihlavských Listů„Ceské
Besedy“ má rabriku zvanou „Historický kalendát“,
a tam se poučuje: „Srpen I. 1743 zemřel Alfons
Lignori, zakladatel jezuitů“ Sv. Alfons z Lignori
zemřel 1787 a nikoliv 1743 a pak nezaložil řád
Jesnitů. Jesnité byli založení sv. Ig2ácem z Loyoly
a sice 15. srpna 3534 a potvrzen byl tento řád
od papeže Pavla III. 27. září 1510; agrárnicko
pokrokář. dějepisec přičíté však jeho založení te
prve av. Alfoasu z Ligaori, který zemřel 1787.
Bv. Alfons saložil kongregaci Redemptoristů r. 1732.
Jestliže si dále agrárnicko-pokrkátský dějepisec
oiporuje, je mu jedno; píše dále: „14 srpna 1637
založen I « Loyoly řád Jezuitů“, Dobře víme, že
agrárníci a pokrokáři jsou s pravdou na štíru, a
proto nesmíme se jejich agráraicko-pokrokářským
Vědomostem na světlo vydaným diviti.

V / Důležité Va pro každého. mu
Následkem požáru v domě č. 141 v Diva

delní ulici a 2 toho vznikající nutné a neod
kladné přestavby domu jeme nuceni z nedo
statku obchodních místností Si celý svůj sklad
za každoupřijatelnoucenu Vypredati,
k čemuž jsme právě obdrželi úřední pavo
lení. Sklad porůstává vesměs £ modníbo, do
brého a čerstvého zboží,jako: prádla dámského
i pánského, modního ozdobného zboží, příprav
pro Svadleny a veškeré galanterie. — Važenému
obecenstvu naskytuje se BM“ velmi řídká pří
ležitost, při stoupajících cenách zásobiti se levně
a řádným zbožím. ©et Podotýkáme, že vý
prodej potrvá jen krátký čas, tedy dobře každý
učíní ve vlastním zájmu, když si s nákupem
pospiší a této vhodné a řídké příležitosti plně
využi je.

Fojgi A Byčiště,
Hradec Králové,

Divadelní ulice, proti kostelu Panny Marie.

i

Hospodářská hlídka.

Zdravá stavovská pýcha silně bylavyvinuta u neších předků, to dokazujínám dějiny
stavu selského i řemeslnického hlavně v dobách,
kdy byly pořádky a cechy v plném květu. Tehdy
bylo otoovou chloubou, když viděl svého syna vě
novati se stavu, jemuž sám náležel. Poměrně
zřídka kdy, a to když poměry k tomu douutily,
volilo se povolání jiné, ale i v tomto případa ble
dělo se vždy k tomo, aby ae syn novadálil příliš
od otcovského stromu, aby nestál jako stromek
bez kořenů, a vyvrácen byl prrnl větší bouří.
Dnes již pýcha stavovekéu rolajetva, řemesinictva
a malého měšťanstva je v tvrdém spánku, a jen
ta a tam probouzí se mezi roloictvem. Dříve přál
ni otec mítí syna tím, čím sám byl, dnesse však
e tím nespokojuje, choe, aby syn byl více nežli
on, ačkoliv toto „více“ často jest pouze sdánlivým,
ve skutečnosti však znamenáto méně. „Chci, aby
mě dítky měly se lépo nežli já“ — stalo se alóvem.
okřídleným téměř všech otcůi matek. Pochopi
telno, vědyt je to lidské a zdá se býti opravdu
otcovské, ale nesmí se zapomínati, že nejkrudněji
vede. se v životě tomu, který postaven jest do
avěta úplně cisího, a nestačí úkolĎus svého poro
lání. Odsouzen zůstane ku věčné a lopotné a
nusné práci. Na svém byť i malém statečku silně
vládnoucí rolnik,zdatný, dobře vyškolený, v pěkných
tradicích řemesla vyrostlý řemeslník i živnostník,
jest zpravidla šťastnější, a jest cennějším článkem
společnosti, nežli polovzdělaný, který se ve svém
povolání bídně protlouká anebo nikdy a nikde 0
pravdově nezdomácní.

Zaaky dobré dojmice: hlava jemná
s jemnou přiléhavou urstí; rohy jemné, hladké;
čelo ne Biroké8 jemným zvífeným chlapem: pobled
mírný; uši tenké; mulec Široký,jemný; kůže na
krku jemně zřásněná; koš praní hluboký a Široký ;
žebra úzká, od Bebe silaš vzdálená; hřbet rovný,
široký; kůže jemná, měkká; srat přiléhavá,hebká,
lesklá; kříž široký; nohy lehké, krátké, rorné;
paznehty malé, hladké; ohon dlouhý, jemný, se
aliným chvostem; vemeno velké, v před i v zad
rozšířené, avšsk ne masité; mléčné žíly nilné «
straky vyvinuté, často i pastruky; velká mléčná
jamka; mléčné zrcadlo v podobě lýry.

Počítejte, mož kompíte. Častoshánějíse

vaši vopkovanép koupi usedlostí selských na př.v Dol. Rekonsích, kde jest prý země úrodná a
laciná. Nedbajíce, v jakém stavu půda je,"sdaž je

vypiaaěná, zcela plevelem znehodnocená, suchépříliš anebo mokrem trpící, spoléhají se na chválu
vychytralého dohazovače a kupují bex rozvaby a
bez rozpočtu. Však se to nějak spraví — a boz
starostně kup podepisojí. Dají nepatrný sávdavek,
ostatní sepřipůjčía teďse začnehospodařitve
sele se smutným koncem. Místo očekávané sklizně

pře nedroda, mokro, sncho, pohromy. m u
iti úroky, daně atd.? pálěkou a kolikrátese to může opakovat? Proto, hospodáři,počítejte



dobfe, než koupíte, zejména véak nespoléhejte 83
na úvěr a přjští sklizeň. Nemáte-li vlastní jistiny,
nekupujte, leč byste získali půdu tak lacino za
podmívek příznivých. še se zs všech okolností na
slašný výtěžek z pilná práce vlastní lze těšiti.
Dříve tedy, než ae dáte ziákati, bedlivě uvažujte,
máte-li kupní ceou v hotovosti po race, jsou li
v místě dostatečné síly pracovní za mzdy přímé
řené,stačí-lirozumvlastolzkušenosta dovedaost
v nových poměrech. Vždy však asi lepším bude
zdokonaliti vlastní osedlost, nežli pouštěti se do
nových podniků hospodářských v cizích poměrech
nezvyklých. Zakopování v cisiné Be doporučaje
jencm těm, kdož z domova mus-jí a mohou-li
dobrou půdu získati lacino.

Jadrné krmivo pre slepice, poněmž
hojoě nesou v zimě, jinak-li vše je v pořádku na
kuřím dvorci, b-z výloh si pořídí každá hospo
dyně, když dobře usušenon jetelinu rozdrtí na
moučku a amícbá 8 brabě mletou moukou žitnou.
Občss pak bidí ae drůbeži breť vařeného a pak
na tuku praženého ovsa a pražené obiluiny, neb
kukuřice jednou denně.

Kyselina octová hnubíštěnice. Natřeme
jí trbliny a štěrbiny a Štěnice skapnou.

Plíseň ve sklepě odstraníme,popráší
me-li stěny sklepa prachem z nehašeného vápaa.

Brousek dobře kosa zbronsí, přidáme-li
do krbu (růžkn) octa.

Slimlční prach je dobrý proti dřepčíkům,
kteří vám obrožují zeleninu. Prachem tímto posype
se zelenina z rána.

Černé řetkev. Piloým pojídáním černé
řetkve Ise se prý zbavit močových kamínků. Dle
sápisů našich předků jest též černá řetkev výbor
ným prostředkem proti bolení na praou, proti kašli,
střevním i žaludečním katarhům

Rolníci a dělníci,
čtěte a rozšiřujte
brožuru, jež vyšla v Čas. Úvahách

pod názvem:

Příčiny sociální

nespokojenosti
Píše Čeněk Semecký.

Cena 16 hal. Při hromadných ob
— jednávkách značné slevy. —

Objednávky vyřídí administrace

„Časových Úvah“
— vwHradci Králové.

Školský obzor.
Bepublikám © Škele. V době, kdy bis

kupové francouzští vydali zákaz užívati ve Bkole
některých nábožensky závadných příraček, uveřej
nile avobodomyslná revue „Temps menillenra“ ná
sledující stať o škole: „My, staří republikáni, če
kali jsme mnoho od školy a jejich vychovatelů
pro osvětovou Činnost ducha lidského. Programy,
všeobecné rukověti, občanská morálka, reální na
uky byly čistě deistické a odnševnělé, Bůh a po
vionoati k Bohu byly na svém místě. Žádná cír
kev, ani církev římská neměla ve škole rozhodčí
slovo, žádná nedominovala (nepanovala), ale každá
byla respektována. Bohužel! všechny tyto krásné
představy o škole laické a jejím osvětovém poslání
— jsou ty tam. Valná část učitelstva — většinou
to šplhavci a křiklonni, nemajíce svého přesvěd
čení, ukládejí škole jiný ideál. A jaký ideál!
Vyrvati Boha se svědomí, učiniti z každého dítka
Francie bezbožce, materialistu, zavilého nepřítele

kočžstva a protivníka křesťanství. Takový jest
ten smutoý program, který posiluje leda protiv
níky republiky a nepomáhá nepřátelům demokracie.
«.. G> zde bez obalu pravíme, a byť by nás
kdo považoval za vše, Čím nejsme, pravíme proto,
že jemt to pravda a poněvadž jest krásné hlásati
pravdu. kepublika bezbožecká znamená konec
repobliky; demokracie bez Boha jest sesurovění
lidstva; národ bez náboženství jest jen e-ptěním
pekla 8- všemi vředy, se všemi zločiny a bědami
lidskými ze nejemutnějších dob ve světových dé
jinách“.

Česká zemská komise pro ochranu
dítek a póči © mládež v Čechách vydala
svou prvou výroční Zpráva, která svědčí o dobrých
výsledcích. V českém území napočteno 2006 dětí
potřebných ochrany pro tělesné nedaby, 1566
slabomyslných, 718 mravně ohrožených, 207 epi
leptických std. Hned prvým rokem přispívá ko
mise na výchovu 128 dětí a zřídila kolonii v Ubři
něvsi, kdež dostává ae vychování 24 dětem, kdežto
3 jaou ve výchovně královébradecké. Celkový počet
dětí komisi zaopatřených obnáší již 347. Rovněž

přes 150.000 korun, tak že zbylo celkem 141.649 K
čistého jmění. Hlavaím příspěvkem přispěl výnos
žákovských sbírek (přes 62000 K) a státní sub
vence (40000 K). Ukoltáto komise jest nejen
lidumilný, ale i bospodářsky, mravně a národně
velmi důležitý, poněvadě nál:žitóu výchovou těch
dětí, z nichž nepřízní osudu stávají se později
hlízy společnosti, odstraňuje hned u počátku pří
činy této vady. Komise bledí proto Činnost svou
příslušně propagovati, dokazujíc, že preventivní
opatření před pozdější mravní i tělesnou zkázou
zanedbaných dítek přináší dosud nedoceněný uži
tek. Vzrůstá nám tu středisko pro lidumiloou práci,
která vedle péče o mládež, prováděné zemským
výborem, jenž má k disposici 600.000 korun ročně
ze apolečné sirotčí pokladny, zajisté časem plně
bude moci konati avůj těžký a blahodárný úkol
za pomoci všech lidí dobré vůle.

Sociální besídka.
Sociální demokraté stávají se stále u

přímnějšími. Centralistům a antonomistům na
Moravě jedná se před volbou do Všeod. ne
moc. pokladny o uchvácení výnosných úřadů
a proto na sebe dorážejí se vší prudkcstí;
přiznávají stále více ty věci, které honževnatě
popírali, když seděli svorně u jediného bohatě
opatřeného stolo. Autonomistický Vaněk na
př. napsal 11. srpna v „Rovnosti“: „Dokud
byl Jura předsedou pokladny, konaly se volby
a valné hromady v „rodutě“, kde ge za jediný
den více zaplatilo za propůjčení místnosti a
nábytku, než kdyby volby trvaly v Besedním
domě celý týden. Remonerace, které sobě Ju
ronci kamarádeky imezi sebou odhlasovali,
k vůli čemaž rozhněvaným členstvem z po
kladny přímo byli vypráskání, obnášely 3 až
4 tisíce korun, ale v žádném z nich svědomí
8e neozvalo. Jako so neozývá zni nyní, když
v ústavech jejich německými kamarády říze
ných za peníze členů uspořádá se banket, dě
lají se výlety, na nichž dobře se mají lidé,
ko zdarma pohostění i zvláštní diety si dají
vyplstit. Slyšíte dělníci? Tohle Vám ti dobří
hospodáři neřeknou, rovněž jako Vám zamlčí
množství jiných zajímavých věcí, na příklad
příjmy vídeňských a německých sekretářů.
Nevyčítáme jim tobu, ale když oni zdravou
soudnost Vaší ovósti chtějí na scestí, je dobře
jim i toto připomenonti.“

O centralistech pak píče Vaněk dále:
„Letos vatupoje na kolbiště volební nová strana,
strana povstalců, lidí, kteří kdysi v českoslo
vanské sociálně-demokratické straně sice stá
vali, ne zásadami jejími ne však nestotožňovali,
a trvali ve straně jen proto, aby v ní připra
vovali půda politickému indiferentismu (lho
stejnosti) a preparovali dělnictvo pro ony či
nitele, hoří český lid hospodářsky $ kulturně ve
stálů, semí 4 obcí soustavně sanedbávali, politicky
4 národnostně jej smásilňovali. (Ale proč to Va
něk ně dávno dříve neřekl ?) Slepá zášť jejich
nezná mezí u proto vrhají ee ba správa po
kladny, vykřikojí, že správu tuto nabradí svými
lidmi. Víme, nač při tom spekulojí. Počítají
na pomoc německých fabrikantů a německé rad
mice,která rozomí 8e jako vždy i nyní jest 0
chotna ničiti a potírati všecko, co není opa=
třeno jejím cejchem.“ — Zde tedy „Rovnost“
znova obviňuje sociální demokraty ze spoje
neotví s fabrikanty.

„Právo lidu“ zase 17. srpna praví o ú
středním orgánu soudrabů rakoaských: „Ar

beiter-Zaitang“ vždy nepokrytějí ukazuje, že
centralistá obstarávají docela jiné zájmy než
zájmy českých dělníků. D> nedělního čísla
nechává si psát z Braa, ža Čeští soadruzi,
kteří nechtěli vydat německým centralistům
všechny své institace, jas0a volební Šviudláři ©
a dokonce jim upírá oázev sociálních demo
kratů. Dle toho by byl sociálním demo
kratom jen ten, kd) slepě poslouchá německé
soudraby vídeňské a nadává českým sociálním
demokratům, kteří ss odvažají mit svůj samo
statný názor na forma organisační a na 80c.
dem>kratickoa taktika... Ale tážeme se, jak
se chovali ve Vídoi němečtí ceatralističtí děl
nici obavničtí vůči svým českým kollegů m
při volbích do bromady pomocnické a nemo
censké pokladny ?... A jak se chovali při vol
bách do poslanecké sněmovny vůbec vůči čes
kým soadruhům? Tobdy prohlásil dr. Adler,
že nad právem minority (menšiny) stojí právo
majority (většiny) A touto frází omloovají
němečtí sondrazi zamítoutí kašdého sebe opráv
něnějšího přání českýchsoudruhů ve Vídni a také
v území zněmčeném v Čechách a na Moravě?
Ale kde běží o menšiny německé, tam se vý
rok Adlerův obrací ihned ve svůj pravý opak
a nArbeiter-Zeitung“ píše, „že nad právem
majority stojí pravo minority“ a kdo toma
nechce věřit, tomu nechává brněnským dopi
sovatelem upřít právo zváti se sociálním de
mokratem.“ Tak a podobně dále tepe „Právo
lidu“ teprve nyní šovinistickon nacionální za
ujatost německých soudruhů, 0 níž však přece
dobře vědělo už dávno dříve.

Okradii momocenskou pokladnu.
A tentokráte to stálo skutečně za to. „Gazeta
Narod.wa" uveřejňuje odhalení panamy, obje
vené v nemocniční pokladně v Drahobyči v Ha
liči, Pokladna byla spravována sve. demokraty.
Přes půl milioou dělnických penéz ukradeno!
Nemocenská pokladna drabobyčeká neujde vy
hlášení konkursu. Roku 1909 měla 689 400 K
příjmu a 79800 K vydání, mělo by tedy býti
vkase 609.600 K oa hotovosti, ale je tam, jak
sami socialisté přiznávají, sotva 66000 K na
hotovosti, z nichž bude třeba zaplatiti 70.000 K
dlabů lékárnám a nemoc.icím, tak že pokladna
má 4000 K aekrytého dluho. — Tedy přes pů!
milliouu koran rozkradeno! To už stojí za to.
Přikvapí aspoň nyol „Čas“ s nějakým mravo
kárným říkáním, jakým přímo plýtvá proti
příjmům kněžským? Masaryk nedovolí, protože
pro adržení své popularity potřebuje rudé po
moci jako aoli.

SPOŘITELNA

KRAÁLOKRADECKÁo

B“ Vklady na kníšky úrokujeme 4"/," ode dne
vloženífjdo dne vybrání. Vkladní knížky zdarma
T Pilady na běšný účet úrokujeme taktéž 49,

ode dne vložení do dne vybrání.
Pdjčky na hypotéky poskytujeme na úrok

4/,9/, a na úmor libovolný.
Zálohy ma cenné papíry poskytujeme na

úrok 59,.
Eskompt směnek sa nejmírnějších podmínek,

bez provise,
Sehůse ředitelství konají se týdně, zpravidla

v ponděli.

Prodej
DODO DOSPOUÁÍSÍNÍ,
11 borců melioračně zdrenovaných jest za příčinou
nezhojitelaé nemoci hospodářovy sa výhodných
platebních podmínek z volné raky na prodej.

Bližší zprávu podá majitel

Josef Touc
v ECrálové L.hotě.

Pošta Meziříčí v Čechách.

Doporučujeme



Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
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Veškeré rozpočty, akizsy | odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.
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BolAadaOV

ngutetajeně

Paramanta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, 4. Helkudiy, [aráře vo Yýpraohticleh)

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený 8 často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

sadaduči MIKICOU

pbněnění

PBob“dušu816":616$uS2676ný noěněoninujnávývývým"rudvěvě

Koberce|JAN | Záclony

STOUPA
| V PRAZE, Jinděišská ul. 1
| Haveloky. — Plášťě do deště.

Přikrývky
flanelové, se srati velbloudí.

Pokrývky
na stoly a lůžka.

Župany v každé volikcsti.

Deštníky. — ©— — Železný nábytek.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,.
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a el. patronátním úřadům k opravování

a přezlecování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

zlacení písma a rózných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardnbicích.
SEP- Závod založen r. 1898. "Saas

Šob, úvěrní společnosí,
zapsané společenstvo a ručením obmezeným

w Hradol Králové,
: (proti Grandhotelu) ::

pHjimá vklady na knišky
= za 449 až 59

úrok a to dle výpovědi,

SRB“ Složní lístky na požádání zdarma. “8

Uhlí nejlepší jakosti: 
00 nejlevněji. =0AP

UMešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium ©
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávém pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherskáa rakouská |
vínaza 1litr po60, 68,72, 80,90hala

výše franko na každou stanici.

velkoobchod vínem

V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

RTva snačně
enižené osny,
Z

Jasst Nlikules
w Hradci Král. č. 241.

(naproti reálce)

odborný závod pro

kostelní práce
doporučuje se uctivě ku provedení veškerých

pozlacovačských [S
a řezbářských prací
na oltářích, kazatelnách atd., dle liturgického
předpisu, v solid. provedení a mírné cemě,
čebvž dokladem jest množství vysvědčení vid.
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v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Máslodkomstěhováníceny značné snížené.

O90000|000000|0000|o00000
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První český katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání.
a zhotovení ko
stelních rouch.

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ L d.Vsdeň.
VII o., Kaiser

strasse 5., vedle La
saritekého chrámu

Páně.
Na uňíézku sasílá

se vše franco.

KTITITATÝTÁTNŘHTÍ
Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
wJosefově

(dříve EK.J. Saibert.)
Tamtéž Ise dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bonsle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahael i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, obos jen lepší,
řesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:

babvy, trabky, povelky, ponocovky. — Za člsté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

FOTOGRAFIE

Bojlepší při cenách nejpřiznivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf ;31j

J. F. LANGHANS
ma Hradec Králové, Adalbertinum.am

Velké obrazy od 10 korun výše..

Skupiny rodinné. 
Skapiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

O0 Kávu 0
zen SÍObrou=

'1kg. za 2 K 20 h.

F. Chrudimský
w Hradci Králové.
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Pohledy na národnostní otázku,
Nikdy se nepsalo o národnostní otázce

tolik, jako v časech nynějších; málokdy tolik

duševní onergie a hmotných obětí bylo vynaloženo jedoak na národní obranu, jednak na
útlak národa ciztho, jako v době přítomné.

Celým vzdělaným světem hýbe otázka ná
rodnostní. V Čechách na př. téměř při každém
kroku narasiš na stopu národnostního boje.

Rvavý boj vede se zcela nekultnrně, bar
barsky. A možno říci, že právě nacionalističtí
praoovníci národů kultarně nejvyspělejších
svrhají se v nejdrsnější barbary při útisku ná
rodů slabších. Toťdůkaz, jak zbankrotily právě
nejsilnější rosběhy moderní flosofle, která se
oblabila, še zavede nejryzejší, upřímnou bu
manita beze vší pomoci náboženství; ba prý
teprve tehdy bumanita vztýčí vítěznou svou
korouhev, až bude „klerikální“ církevnictví
úplně potřeno!

Chvastavosti bláhová! Jest anebo byl snad
nějakým velkým cirkevníkem Wolf,Scbónerer,
nebo Mommsen? Jaou snad církevníky ti ač
mečtí a maďarští volnoomyšlenkáři, kteří radí,
aby se zacházelo se Slovany jiko a němou
tváří? V tom se přední mod.rní filosofovéú
ploě srovnávají, že i malým národům má býti
dovoleno svobodně žíti. Kde však zůstává au
torita těchto vědců, jedná-li se o praktikování
takové zásady? I nejnadšenější stoupenci těch
filosofů zapomínají úplně na theorií svých o
blíbenců, jakmile dochází k národnostním tře
nicim. Počínají ei bezohledoěji než lidé neci
vilisovaní, A kdyby určitě vyslovené a bájené
sákony nepoutaly fanatikům race, docházelo
by k masakrům krvavějším, než jaké jsou
leckde v Africe.

Určité a nejsprávnější rozřešení národ.
práv pfineslo křesťanství. Žemáme vlast 8700
milovati, to nám dokázal příkladem Kristus,
když vída Jerosalem, plakal nad ním 8 srdce
ryvnými slovy želel jeho příštího páda. Prorok
Jerusalemem pronásledovaný pláče nad jeho
budoucím ztroskotáním! A jak ee měl národ
israelský chovati dle Kristových zákonů k ná
rodům jivým? Nejzarytější zášť jevili synové
Jadovi k Semaritánům. Proto právě užil Spa
sitel krásného přirovnání o milosrdnám Sama
ritánovi, poukazuje, že Zzaždýčlověk jest náš
bližní, kterého máme milovati jako sebe samy.
Nacionalistickou. přemrštěnou pýthu židovetva
krotil pochrálením nežidovského setníka, před
pověděním, še lidé od západu i od východu
stolovati badou s patriarchy, zatím co synové
Jadovi budou ovršeni do temnosti zevoitřní.
Otevřeně projevoval, še jeho evaogeliam bra
trské lásky nemá urovnati epolečenské a ná
bošenské poměry toliko mezi syny Abrahamc
vými. Přikázal apoštolům, aby učili a křtili
všecky národy. Listy apoštolské ještě podrob
něji vysvětlují, še lidé z růsných národů nejsou
více nebo méně před Bohem cenní, že všichni
věřící vůbec mají se milovati,

Zda hlásání takové nauky mohlo plynouti
box praktického výsledku? Vědyť mělo auto
rita nejvyšší, Boží. Autorita taková platila víc
než slova ata filosofů; bylato autorita od kře
stanů vřelepřijatá, Antický Řím z národů po
robených dělal otroky. Leč pokřtění zámožní

V Hradci Králové, dne 26. srpna 1910.

Římané netoliko se na cisí národy nehněvali,
ale i svým cizonárodním slobům věnovali láska
bratrskou. Nastalo stěhování národů. Zájmy
hospodářské vedly k bojům krvavým. Ale jak
mi'e stěhující ge národ přijal křesťanství, hned
nejdrsnější. divokost se zmlroila; bratřil se
8 poraženým nepřítelem, v mnohém 80 mu při
podobnil a hledal přátelství s pokřtěnými sou
sedy. Ovšem různé despotické výstřelky pro
pokávaly někde znovu. Ale tolik jest jisto,
že bez společné víry křesťanské by se bývala
stala Evropa na dlouhá staletí jevištěm nej
krvavějších národnostních bojů, rejdištěm lu
pičských kmenů, že by bývalo dlouho pano
valo výhradně právo pěstní.

Čím více papežská moc vzrůstala, tím
Jépe do pozadí ustupovala otázka militarismu,
poněvadž přemnoho národnostních a vůbec
státních sporů rozlnětila způsobem nekrvavým
autorita Petrova stolce. Rytířetví kvetlo, ale
strobý duch militarismu aotického zanikal.
Více energie válečné věnováno boji za osvobc
zení Svaté zomě a atiskovaných křesťanů než
vzájemným válkám.

O vlastenectví mlurilo se tehdy pramálo,
Nebylot potřebí umělého rozdmychování lásky
k vlasti. Každý pokládal láska k pokrevencům,
k rodné půdě za něco samozřejmého — jako
lásku matky k dítěti. A jako i moderní matka
pokládá zvlájtní ujišťování o své lásce k dětem
za největší zbytečnost, tak tehdy se pokládalo
za věc přebytečnou chlabení se patriotismem.
Proto jest holým nesmyslem tvrditi, že vlaste
nectví tenkráte spalo. Nacionální žár zaplál
prudce, jakmile byl drážděn. Podmínky k při
rozenému přilnutí k národu a vlasti byly ve
středověku daleko příznivější než nyní. Vo
spořádaných tehdejších rodinných poměrech,
kdy nudto členové rodia byli podmínkami ži
votními úžeji semknuti než nyní, vyvijela se
soudražnost pokrevenská přirozeněji než nyvi,
kdy děti z týchž rodin rozprchávají se houfně
do cizích zemí k vůli obživě. Kommaonikační
prostředky byly velice nedostatečné, tak že
scházela příležitost k rychlámu rosptylování
rodin a obyvatel jednotlivých obci. Obrovská
většina středověkého křesťanstva živila 60 ze
mědělstvím, které připontávalo nejmocněji lid
k ročně půdě. A šlo-li 6e do boje proti cizímu
vetřelci, dálo se to s upřímným nadšením a
zájmem, poněvadž každému nastávala povinnost
hájiti zároveň půda nejvlastnější, rodinný po
zemek. Ostatně v samých hrazených městech
dědila dům i řemeslo generace po generaci,
nebylo čivžáků, kde by Se střídali obyvatelé
každý rok.

Přirovnejme k poměrům těm osad nayněj
šiho dělujotva, které spěchá v davech od
města k města, od vesnice k vesnici, z jed
noho státu do dr-hóho. A teď stále množící
se intelligence, která jest nacena býti přelé
tavým ptactvem, jinoši odvádění k plukům do
cizích krajů, atd. V naší zemi ještě před ně
kolika lety měli zemědělcipřevahu; nyní však
již nabývají číselné převahy lidé, zaměstnáva
jící ae průmyslem. A ti jsou živlem velice po
hyblivým. Zkrátka protí středověkou jest ta
plno elementů, které rozptylují násilně pozor
nost věnovanou rodným místům a vlastní krvi.
Největší darová, mezinárodní michanice, která
řirozený vlastenecký cit utrrzovati nemůže
roto není diva, že se sahá k amělým pro

atředkům, že se svolávají tady krajanů do ná
rodní organisada, že pořádáno tolik národních
slavností k utvrzení citu, který při velkém
sociálním a hospodářském vlnobití se lehce
otapuje. .

Tadíž řekli jsme, že ve středověku bylo
ryzí vlastenectví úplně zdomácnělé, třebate
86 neprojevovalo záštím proti národnosti jiné.
Spořádané rodiny tvořily řádné obce a tyto
dobrý silný národ. Přispívalyk tomu jak pod
mínky náboženské tak tehdejší kultora. Nynt
však tolik škodných okolnosti dusí čistý ná
rodnostní žár a nejnutnější nacionální anášeli
vost, že celé davy 8 ohledem na veřejné mí
nění láska k vlasti s národnostní mírumilov
nost pouze předstírají. I při nepatrné prakti

Ingerty se počítají levně. p A .
Obnova vychází v pátek v poledne. | Ročník XVI

cké zkoušce tací „vlastenci a bumauitáři“ az
dobro propadají.

Lidé bubojící na militarismus zbrojí sami
ze všech sil jiným a to velice nákladným způ
sobem. Ministři každou chvíli prohlašují, jaká
dobrá shoda paouje ga státy sousedními a přece
zbrojí o překot, poněvadž ve skutečnosti mají
veliký strach před útokem. A podobně skoro
každý větší národ ujišťaje národy jiné o své
toaze po národnostním míra, nacionální spra
vedlnosti; ale žádný národ tomu nuvěří, po
něvadž ve pozoruje zřejmě, jak se šiky horečně
cvičí na přepad. A velký národ nevěří zase,
že by se menší národ spokojil 8 mocí svou a
hranicemi dosavadními, kdyby mu byla dána
plná svoboda. V obranném snažení menšího
národa čije příprava k «fonsivě. A protoi
sebeobranu usjvíce oprávněnou saaží se zmá
řiti. Tam jsme došli po „temném“ středověka.
Leckde více sil se věnuje nacionalistickému
boji než skutečné, všelidské kultaře, o jejímž
vysokém významu tolik mlaví právě nacionální
fanatikové.

Kdyby obě národnostně válčící strany od
ložily větší část zbraní (poměrně k číselnému
počtu), zůstaly by národaostaí hranice v témž
stadiu jako při boji nejarputnějším, při němž
i poslední zálohy jsou volány na bojiště. Na př.
žádný německý filosvf nedovede ani nejvybrou
Šenější sofistikou dokázati, že si Němci v
chách přejí mír spravedlivý. Německá menšina
proti všemu právu přirozenému i historickému
chce míti tahoa nadvláda nad českou většinou.
Zdo i nejprostší filosofe rozhodne zcela určitě.
Němci už vyplýtvali na boj miliardy, Češi na
obranu milliony. A. výsledek toho zápolení?
Po tři desítiletí národnostní čára mezi kmenem
německým a českým jest skoro stejná. 2 této
zkušenosti by se mělo vzíti naučecí pro bu
douenost. Leč fanatismas i velkých německých
učenců jest tak voliký, Zo také zde osvědčuje
se okřídlená věta: Z historie nančí se chápati
lidstvo jen tolik, že še z ni pro budononost
ničemu nenaučí. (Dokonč.)

Volné listy,
Roslévání kořalky. Před čtrnácti dny jsme

ukázali oa ona část slovatné naší české intel
ligence, která se nestyděla projevovati oká
zalé sympatie Španělskéma revolacionářči Fer
rerovi. Prapor v čele všech nesli ovšem pz
krokáři. kteří své souhlasící výkřiky ukládali
v „Času“, jenž v záhlaví svém vyzdoben jest
výrokem, že všeliký pokrok nenásilně se děje.

Že Farčer nebyl pravým bojovníkem za
svobodu,že vejménupokrokaa osvěty pustil
uzda všem dravým pudům a chtíčům, doká
zaly drancování a vraždy, páchané jeho stou
pencia žáky. Ferrer jednoduša následoval pří
klada oné luzy, která hrozné proslavenou pe
čet vtiskla revolaci francouzské a která velké
myšlenky člověčenstva pustě zhauobila.

Taine ve svém „Konci revolace“ mistrně
líčí ona chásku, jejímž dachem prosáknut byl
Ferrer. Uvádíme ta některé ukázky z Taing,
aby naše veřejnost jasněji posoudila, jaké ten
dence ona slovatná část naší intelligence do
vede schvalovati. Taine líčí průvod, jenž bral
8e nejprve do sněmovny francouzské a pak do
chrámu Matky Boží, aby tam prohlásil za nej
vyšší bytost: rozam. „Pohleďte na jednu kej
klovina“, prav: Taine, „kejklovinu z 20., 22.
neb 30. bramaira. Kejklovina se opakuje a to
uěkolikrát za týden, jednotvárně, skoro beze
změn.Průvodlíticačahounůpřicházíke dve
řím sněmovny. Ještě jsou opilí kořalkou, které
se napili z kalicbů, když se najedli makrel
usmažených na patenách. Ostatně cestou sa
ještě napájeli. Sedíce obkročmo na oslích,
které nastrojili v ornáty a které řídí štolou,
zastavovali se v krčmách a podávali kalich.
Krčmář e pintou v race nalil do kalichu, a na
každé zastávce vyloktsli ráz na ráz trojí dou
šek, posměšně napodobujíce mši, kterou prý
takto vytáhli na ulici po svém způsobu,

C



Rotes, která jest rosdováděna, přeje si
tančit ln, a sněmovna ©tím souhlasí.
Ba i někteří poslanci vyjdoo s lario svých s

ovyskočí si s pouličními děvkami. Za hereč
kou v krátké sukni a v červené čapce, které

představuje „Svobodu u Rosum“, poslanci krá
čejí také v Červené čapce; smějíce se a spí
vajíce, jdoa do nového ohráma. Jest to chrám
prkenný s lepenkový, který vystavěli os ohóra
chrámu Matky Boží. Sočmovne svou přítom
ností posvěcuje orgli jediného draha, ne snad
posvícenské veselí, nýbrž noční toulka, maso
pustní merenda vychrtlých a hrozněotrhaných

epíků.
PoP Tekto se zneřádit okatě a pustě, bratřit
se 8 opiloi pokoutními a běhnami bampejzo
vými, přijímat jejich polibky provázené ky
tavkou, to jest obtížnoi pro ochotnéposlance.
Větší polovice poslanoů měla předem již krajní
hnus z toho a zůstala domo. Nechtějí přijíti

" do sněmovny, ale Hora (radikální strana ve
sněmovně) pošle pro ně asoadní sluha je při
vede. Jest třeba, aby účinkovali svvu přítom=
ností a svým blahopřáním k znesvěcení a k
odpadlictví, které nastane. Jest třeba, aby
schválili a odhlasovali to, co se jim protiví,
nejen výjevy nevkusné a bláznovské, nýbrž
téš zločiny, vraždy nevinných lidí, vraždu
svých přátel“ — Zdali psk naši pokrokáři
nenatili svým tiskem, aby všichni lidé echva
lovali vraždy a zločiny ferrerské, zdali pak
nespílali zpátečníků všem, jímž ee surovostí
ferrerské hnusily?

Pisatel těchto řádků dal se do řeči o této
věci 8 jedním gymnasijním professorem, stou

encem strany Masarykovy 8 tázal 50 ho, jak
Jost možno,že zejména středoškolští pokrokáři

proti ferrerským orgiím svého tisku nepro
testovali. Onen pán odpověděl, še jednotlivci proti

ati nemohli. Tato odpověď podobá
ge oné, kterou dal jistý rozvážný revolucionář
francouzský, když mu vytýkali netečnost vůči
obecnému vraždění. Odpovědělvelmi vystižné:
„Co zmůže sklenka vína v tomto přívalu ko
řalky?“ Takovou kořalka rozlóvaly ve veřej
ném mínění českém všechny ty noviny, které
nestyděly se ve Ferrerovi hájiti všecky vraždy
a revoluční bouře španělské v Barceloně, Ve
jméno Ferrera žvanily o svobodě, ve jménu
Ferrera kejklařily o pokroku a osvětě, ve
jménu boje protiklerikálního šlapají základní
práva člověka a odpravají avobodu samu.

Na příklad „Čae“, tento výlapek všeho
kejklaření a nenpřímnosti, opovažuje se drze
terorisovati občany, kteří docházejí do kostela.
Aby drzost svoji nějak opentlil, vynalézá nové
obraty a nové kombinace savé probnané soflg
tiky. Jdou-li členové obecního zastupitelstva
do chrámu, podstrkuje hned spojenectví samo
eprávy acírkví. Radnice, třeba svobodomyslná
dle „Casn“, která neopomíjí úředně osvědčiti
avé poddanství, nebude míti nikdy dosti páteře
odepřít drobné úslahy sluhům církve a jejich
zájmům.

Rozumný člověk ovšem nevidí v tom žád
ného přislubování církvi, nýbrž jen ekutek
svobodného rozhodnutí a vlastního práva, ale
potřeštěný realistický novinář poznává v tom
evůj živel, z něhož posiluje svoji Btvavost a
zmocňuje příval své kořalky. Že toto rozlévání
kořalky rosamní lidé nemohou již enésti, uka
zuje příhoda aymburská, v níž srobodomyslní
Jidé vzepřeli se teroristické hantýrce, kteroa
„Čas“ opovášil se jim diktovati, co jest jim
činiti a co nikoli. Jest nejvýš potřebno, aby
svobodní občané důsledně odmítali toto roz
lévání kořalky a toto nestoudné dryáčniotví,
kteró směřaje vlastně k toma, aby každý jmin
byl zpátečníkam, kdo nechce býti katem evo
body katolických křesťanů.

„.
Kongres pro volné křesťansiví a
, Berlín jest tím místem, kam sjeli se

nčení i neučení, aby poskytli evěta zajímavého
divadla. Proneseny byly maochéřeči a mnohé
názory. Vývody většiny řečníků byly nejasné
a často si odporující. Bylo v nich mnoho volné
obraznosti a ještě vlce volného křesťanství a
proto nebylo ovšem také náboženského pokroku.

Nent zajisté náboženským pokrokem ama
tená teorie, která nemůže býti podkladem prak
tického náboženského života. Na ejezdu nebylo
vysloveno nic nového, co by mělo nějskou
cena, a staré myšlenky známy jsou po růsnu
z časopisů, novin a knih. Pánové rozešli 60
tak, jak se sešli, totiš s nenjasněností a zmatky.
Na nejvýš může z nich každý říci: „Byl jsem
na kongresu pro volné křesťanství e náboženský
pokrok.“ Nic více. Budou-li vydány všechny
řeči ve zviáštní knize, bude to zboší jen knišné,
určené pro zvláštní milovníky, nebo také De
milovníky, kteří budou čistí, aby z nedostatku
jiné knihy nějak strávili čas. Také nikdo z váš
ných účastojků nebude 6e moci atarati, aby
myšlenková látka sjezdová se rozšířila a úkol
svůj vyplnila. Nevěděl by, a čím začíti, nebo
obáral by se, že to, čeho se obápe, odporuje
myšlence jiné, která rovněž sklidila souhlas
všeho p:sluchačstva.

Ze mluvíme pravdu, dosvědčajedr. Simek,
dopisovatel „Časa“ z Berlína, který praví:
„Ocenit význam sjezdu fab svldělního a (ak
rommaniičhojest věc nemožná. Pouze bespro
střední dojem lse podati. Může-li protestant
dobře věc posoudit, řekl bych, že jít na takový
kongres, jest putovat na moderní — pouť“
Soublasíme úplně. Na pouti v krámech jsou
vylošeny také mnohé věcí a každý si může
koupiti, co choe, Že celý kongres neučinil ná
boženekého pokroku, patrno jest ze slov dra
Šimka, který nemoba nio určitého vytýčiti, vy
plňuje svůj posudek obebnými a prašnými
slovy, jejichž určení jest, aby si je čtenář dnes
ve svém listě přečetl a zítra na ně zapomuěl.
Jako kongresu, přihází se vždy těm, kdo vzdá
leni Krieta, oscilují o volné křesťanství..,.

A som jedna akd jemnost.
S letošní valnou hromadou „Zemského Učitel
ského Spolka“ projevoje nespokojenost část
učitelstva v „Přebledu“ těmito slovy: „Ale
ukázslo se přece, že dnešní směr vedení ne
spočívá již na půdě zcela pevné. Není důvěry
k hospodářství v ústředí. Projevy nedůvěry
nebyly sice hromadné, ale nedůvěřivé hlasy
jednotlivců json neméně závažné a příznučné.
Stálé tajení výsledků, jichž dodělávají se ho
epodářaké podniky, musí vyvolati nedůvěru. O
floančním hospodářství Z U. 8. se členstvo
nikdy nic zcela určitého nedovrí; nikdo —
vyjma zasvěcené — neví nio o skutečných po
měrech v knihkupectví, v zálošně, o skutečném
výnosu pojišťování atd. Jen zasvěcení vědí a
dávají na jevo, že vědí, a umoudřují nezasvě
cené zase neorčitými slovy . .. Ostatně vidíme-li,
že moravská organisace učítelská uveřejňuje
ve svém věstníku podrobné účty, že to činíi
německá organivace, že konečně beze Škody to
činí u nás „Dědictví Komenekého“, masi 80
konečně to stálé předstírání taktických dů
vodů sjeviti jako jakási vytáčka“.

Tak vida, páni od Z. U.S. mluví tolik
nejasně o klerikalismu, jimě se dávají neúnavně
pronásledovati, a rovněž povážlivá temnota
zakrývá i jejich finanční hospodářství. Snad
bylo by prospěšnější, apastiti poněkud od zdě
lávání válečného plánu proti klerikalismu, a
věnovati se více finančníma hospodářství, které
nemiluje taktických prostředkůat-jování, nýbrž
jasné denní světlo.

Obrana.
elf VelikouCe vymohli lidu agrární

porážku utrpěla agrárnická chrastavost při boji
řepařském. A pak byly otiskovány ve „Ven
kově“ správy, které svedly rolníky tak, še o
bílí neprodávali, čekajíce dle njišťování „Ven
kova“ na zvýšení cen. A hned na jaře ceny
vážaě — poklesly, čímž připravena rolnictvu
škoda obrovská, Chmelaři již dříve ztratili
mnoho tím, že sedli na lep tršních zpráv
„Vonkova“.

Vůbec vedení strany agrární oslepovalo
rololky velikým olibováním, příkrými útoky
proti těm, kteří ee odvážili kritisovati kotr
melce agrárnické; hned nastával pokřik proti
„nepřátelům rolnictva“. Agrární pohlaváři také
k vůli variaci dovedli si zabrati na veliké ra
dikály, jen aby byl lid udržován v domnění,
jak velikou starost agrární poslanci vyvinojí.
Po tři roky „Jep“ svým čtenářům namlouval,
že sgrárníci vymohou roloiotvu vyšší ceny do
bytka.

Loč jiš 6 června t. r. scvrkla se agrární
kuráž tak, že napsal „Venkov“ : „Lhář a pod
vodník je, kdo by tvrdil, že agrární cla neb
agrární politika by dovedly zvýšit cenu do
bytka a obijí.“ A dne 83.erpna v témže „Ven
kově“říšský poslanec agrární napsal tato slova:

„Věra vypadá to 8 tou agrární přemoci
v Cielajtanii velmi bledě| Chce-li se o ní mla
viti, pak může se tak činiti jen e ohledem na
agrárníky druhé, uherské poloviny říše, kde
jest agrární vliv činitelem rozhodujícím. Teké
jenom s ohledem na Uhersko byly stlačeny
kontingenty dovozu ramunského a srbského
dobytka na dnešní úroveň, protože by uberská
vláda nenalezla jinak většiny pro parlamen
tární uchválení obou těchto smluv. S agrárníky
naší poloviny říše si vláda blava nelámala,
neboť věděla, že ve své nacionální rostřiště
nosti neznamenají pranic, Jedno jest jisto: To,
že agrárníci rakouští vděčí sa každý agrární
úspěch agráralkům ahergkým. Nebýti jich roz
hodajlcího vlivu, měli bychomjiž nejen hra
nice otevřeny pro neomezený dovoz živého do
bytka z eizozemeka, nýbrž i ochranná cla o
bilní by byla bývala již dávno pryč. Takovou
pouze alla má totiž ta vynášená přemoc agrár
uíků na radě řišské|“ Tedy takto doslova při
znává ae v hlavním agrárním listě sém sgrární
poslanec říšský Špaček. Přiznává se, že čeští
agrárníci neznamenají na říšské radě pranic,
že vláda ae na ně pranic nechlíší, a pak-lí něco
te pro rolnictvo vymůže, že jedinou záslubu o

tomu tak, patrmo na poslední smlouvě ra
kousko-srbské! Kdyl ji vyjednávala vláda před
3 roky s Práškem, který byl ministrem, při
paštěno sem 105.000 kusů dobytka (70.000
vepřů a 35.000 volů). Když vláda letos smlouvu
vyjednávala (když Prášek v ministerstva nebyl),
přípuštěno sem jen 70.000 kusů (50.000 kosů
vepřů a 20000 volů), tedy o 35.000 kusů méně.

Ejhle, jak se přizoává nyní k malomoci
tisk ten, který dříve sliboval bory doly! A
tato strana že pomůže netoliko rolnictvu ale
českému národu celému?

HoKritický postup choroby syna
leva. Machar se ohání dále lomeným to
porem kolem dokola, jako by nepozoroval, jak
chudák z pola oddělenou půlkou hrobého dřevce
břická komicky do lebky vlastní. Staré nadávky
bez únavy opakuje a nové vymýšlí. Listy jiné
— 1 pokrokářské — s útrpným, upřímné sou
citným mlčením sledují, kam až klesá, jaká
polenová slova vypouští ,největ'í český básník,“
jakých triků se chytá, aby Be vymatil za to,
Ze 80 jiní opavatají volně myaliti. I katolíci
litají muše, který sebou lomouje tak divoce,
že zapadá do rosbředlého bahna stále hlouběji
a jenž v křečovitých záchvatech hází do větra
cetky, které na něho navěsíli oeupřímní, falešní
přátelé.

Nebožák ohňapá v pravo v levo po štěrku,
jímě by uaplašil příšeru čkytavého mnicha,
který mo hočí do svědomí ve dna v noci:
„Dokaž, nejlepší český člověče,še jest pravdou,
co 6i tvá báječná fantasie o moč vyčarovala.“
Syn Helitv s vlastní chytrostí jest v konofob
a místo beliovského vzletu hledá jsko ubohý
opěšalec opora u dachů podprůměrných, upírá
lačně zrak k novým surovým anekdotám, vy
vlečeným ze apodních stok.

Ejhle příklad! „Lidové Noviny“ semity
Stránského dne 12. t. m. přinesly zpráva, že
prý P. Kaván z Valaš. Mosiřící v pondělí dne
J. srpna večer stoupal po žebříku na cenník,
„kde spala kyprá děvečka.“ Prý byl však ve
žebříku sehnán hlídačem, který ho považoval
sa zloděje.

Tato zpráva byla ovšem vymyšlená na
potopu kněze, který jest moravským pokro=
kářům jeko katolický žarnalista velice nepo
hodlným.

Leč již dne 16. t. m. (r úterý) oapsaly
toto odvolání:

„Ku zprávě o P. Kavánovi z Val. Moziříčí,
kterou „Lidové Noviny" přinesly,ss dovídáme,
še obsah její se na provdě a Je » na
pravdě nakládati nemále, P. Kaván kri
tického dne ve Val. Memříčívůbecnebyl. Mysti
fikace, jejíž obětí jsme se stali, jest nám stejné
nepříjemna jako duchovnímu, jeboš čest jí byla
postižena a neváháme dáti nepřítomnému pro
hlášením zprávy dotyčné za nepravdivou dosti
učinění, na něž má právo.“

Přes to však s00. demokratický „Dach
Času" (jehož velikou oporoa jest chráněnec
Macbarův Jada) otiskl zpastlou vymyšleniou
o milostném dobrodražství znova 8 labušni
okým přidáním banebných poznámek.

Ale — mlaskl taky 8 velikým gastem
Jasyk Macharáv. Na takovém „básniokém ob
jekta“ přece si sotva kdo tak mé pochutnati
juko ideální básník. Natno k pečísce přidati
kaviár, omáčku a koření — ovšem všecko
traneportované přímo z Olympu. Pak taková
zprávička zachutná jiným (ovšem še taky bás

nikům) jako Appolonova ambrosie.Z to bylol Ko správě, která byla odvo
lána jiš 16. srpna, napsal Machar do „Času“ se
dne 21. ve své „Listárně“ na adressn
„Do Val. Meziříčí“tato slova: „Již jednou jsem
prohlásil, že na rubriku Zaso jeden nemám
místa. Zajímavá je pouze jedna věc: ten váš
páter lezl v noci po žebříku na seoník, žebřík
praskal a praskot přivábil ponocmého,který
ee domníval, že je to zloděj a stáhl erotika
dolů — historka udělala poplach a došla až
do Olomouce a p. Baner zavolal si erotika ad
audieodam verbum. A dle bezpečnézprávy řekl
mu: Až polezete podrahé, leste, prosím vás
po žebříku, který nepraská. Tak, tady máte
mé požebnání, jděte a řešte ve jménu pázě ty
nevěres a volnomyšlenkáře dál !“

Trpěliví čtenáři (i vy pokrokoví),jak se
říká takovému chechtotu? Jsounádherná díla
umělecká, která jsou svou velebností povsne- ;
vena nad každou kritiku. Jsou však také lite
rární skutky, pří nichž se ježí čtenáři vlasy
hnosem a údivem, při nichž ústa taky oněmí,
takže nepronášeji kritiky šádné. Na základě
správy jinde skroušeně odvolené Machar soaží
se ještě potřísniti řízu aroibiskupovu a zneu
tivá přitom jména Božího.

Před časy jsme se domnívali, žo synové
Holiovi valétají k zluoeným obláčkům, jakmile
sluneční paprsky mlšinu prorazí a naopak že

trání po mršinách přenechávají hyonám a
( v kanálech krysám. — —

Ale Machar pojel do článku také s Jač

nou ohtivostí „kašinku“a kněze, který iivyspáva! 80 hodis (to nezvyklé zdraví I) v jedné



ohradě svou veselost. Sebral to s „Ratibora“
ačep s 86 hodinamido , "|

Na tu zpráro však vábodou samy neklo
rikální „Orlické Proudy“ dne 20 £ m. odpoví
dají: „Ratibor“ přinesl v posledním čísle
správu pod násvem: „Co se stalo neboli Rab
a Ho.“ Ve zprávě té využívá návštěva dachov
ního v slušném restauranta a vylhanou touto
správou snaší se poukázati na nepřístojné cho
vání dotyčného kněse. Jako očití svědkové
můžeme potvrditi, že správa, jako by se do
tyčný epil do němoty a vyspával pak po 96
bodin v „obradě“ jednoho zdejšího stavitele,
jak píše „Ratibor“, je veskrze vylhaná. Ne

jeme žádnými „extra“ přáteliklera, ale měly-liy míti všecky historie pražské a kněžské ta
kovéto „hliněné noby“, pak by pánové z res
hietického tábora byli důkladně e pravdou „na
štíra“ .. . Sedi-li společnost pokrokových lidí
(realistů ne, ti do hostinců z ohledů abstinent
ních nechodí ...) v hostinci a pozve-li ku
evému stolu kněze a byť by se i zdržela do
noční hodiny, není tím řečeno, že by se stalo
něco, co dá eo (jsoucpřekroaceno) vyořívati
protiklerikálně. Takovýmtoreferováním nepo
aloaží „R.“ ani hostinci, nebot by se každý
musel poděkovati, aby dříve, neš sedne do
kteréhokoliv hostince, musel se oblížeti, zda
tu nesedí některý realistický Scberlock Holmes,
který sem přišel čerpati pro svůj žaroál ho
spodské bistorie. Jinak, jek jsme jiš uvedli,
Je takovéto vylbané referování zbraní dvoj
sečnou a nepoaloužilo by mnohým pánům z re
alistického tábora, sedícím často déle u děbánku,
než jak se sluší (zejmóna na „paedagogy“) a
jak káže heslo: „Všechen pokrok se na cestě
rozumové (|) nejlépe děje... .“

Jaká to ironie, když tu sami obyčejní
pěšáci nepřímo Olymského pěvce poučají, co
ee vyžaduje i od průměrných lidí a jak tedy
má říditi on — syn Heliův — svého Pegasa.

Snad konečně nalezne Machar upřímného
přítele, který mu poskytne velepotřebného léku
slovy: „Synu Heliův, sestavování kompostu ze
smetí a bláta, dodaného od Špiolů a denun
ciantů, nehodí se na mistra pěvce. To obsta
rají hrabé ruce lidi jiných, a to ještě jen
z existenčních důvodů, protože by se bez tako
vého řemesla něčím jiným užíviti nedovedli.
Považ, co by se mohlo snadno státi, až by se
„klerikálové“ a jiní lidé od tebe nakazili a
otevřeli by stoku pokrokářekou| Ani nevíš,
jský by začal mumraj, jak bys viděl mnoho
uplakaných očí, jak bys elyšel veliké bědování
Da „denanolanty“! Hra 6 ohněm jest nebe
spečná. Nepokrokáři mají taky srak i když
lačně po skopičinách noslídí a vidí bezděky
velmi mnoho. A konečně snad ti dosud nevy
miselo z hlavy slovo „Opočno“. Jen ohladnou
krev, móněfanatisma — a budeš nalezen zdráv“

Politický přehled.
Ministorskárada jednala o zdražování masa.

Rozhodnuto orychliti dovoz masa s Ramansxa
na základě nové obchodní smlouvy, aherská
vláda má připustiti dovoz masa se Srbska ve
umluveném množství před 1. říjnem, kdy ob
chodní smlouva se Srbskem nabude teprve
platnosti. Dovoz masa z Bosny a Hercegoviny
má se co nejvíce podporovati. Aby se pak do
prava dobytka po železnicích zlevnila, má ge
ihned zahájiti vyjednávání s uherskou vládou.
Obce vyzvány, aby přispěly k zlevnění masa

. DB př. dočasným enišením tržních poplatků
s dobytka a masa a ve Vídni třeba zříditi co
největší počet prodejen. Proti zákazu vývozu
dobytka za hranice, jehož si přejí řezníci i kon
Ssumenti, rozhodně vystapaje vláda, poněvadž
by to bylo proti smlouvě na př. s Německem,
čímž by vznikly i nemilé následky politické,
a pak také Uhry, které nejvíce vyvážejí, k to
muto zákazu by jistě nepřivolily. — Minister
ské porady ve Vídni ukončeny a mimistřivra
cejí se do svých letních sídel, kde zůstanou
do 6. září.

Poláci a vláda. Německé listy jásají nad
sdarem jednání vlády s Poláky v otázce prů
plavové. Nic si nedělají z toho, že stát, který
8e nechce vzdát ani několika milionů potravní
daně z masa, daruje Haliči na její vnitrozem
ské průplavy 120 milionů, jenom když dosa
vadní „většina“ a německo-byrokratická vláda
budoo zachovány. — Rozhárané poměry v Pol
ském kole snaží se vláda upravit ve svůj pros
pěch. Jako Stapiňski byl získán, tak má býti
neškodným očioěp Glombiňski, tento nejlepší

Be Slovanské jednoty mezi Poláky. Vedeníolského kola má ee dostati do rakou po
volnějších.

Dělnost českého sněmu. V německém tisku
se stále prohlašuje, še Němci v příčině děl
nosti sněmu českého nesleví ani puntík ze svých

dříve ať rákonem at mivisterským nařízením.
Němci jak vidět trvají na svém plánu provást

„ochranné sákony“ v Čechách ještě za nynějšívlády.

Ceskápolitika dle řeči posl. dr. Čelakov

noáooěbna: Jeho voliči pronesené jest krajněneúspěšná; týž odsoudil obstrakci, kterou se
jen připravoje německý absolutismus a pro
hlásil, še dnes jest hlavní věcí, aby vláda byla
donucena přiměti český sněm k dělnosti.

Sěttání lidu. Lotos resolucí Kramářovou,
již celá eněmovna echválila, vysvána byla vláda,
aby pří ačítání lida vedle „obcovací řeči“ sji
Šťováca byle národnost, aby početnost jedoot
livých národů byrokraticko-německým vyná
lesem „obcovací řeči“ nebyla zmenšována a
počet Němců nebyl uměle zvětšován. Ale za
dva iěsíce přijde vláda a přes usnesení sně
movny prohlásí, že se ačítání lida připouští
pouze dle obcovací řeči, ježto prý mateřština
jest určována často ryze nahodilými okolnostmi.
Tedy řeč, kterou dítku dají zároveň se živo
tem rodiče, je nahodilou okolností a pro stát
i jeho statistika nemá aktueloího významu...
Nařízení ministerstva vnitra masl nás roz
trpčíti každého. „Obcovací řečí“ rozmnožují se
řady Němců, ta zavedena poaze k adržení
primátu a nadprávnosti německé. Proto každý
Čech při příštím sčítání lidu do rubriky obco
vací řeč napíše nebo dá napsati svou mateř
ekou řeč.

Protičeské výtržnosti ve Vídní zahájeny o
pět. Dav několika get lidí v XII. okresu kol
hostince Grofova rozbil svítilny pouliční, okna
v hostinci a snažil se vedrati dovnitř. A po
divoo, z demonstrantů nebyl zatčen nikdo.

K Slonncům obrací ee nyní pozornost
Rakooska. Nepotvrzení dr. Hribara za starostu
v Lublani roztrpčilo Slovince všech stran.
Přes to v Loblani klid a obyvatelstvo varováno
přede věemi demonstracemi, jichž na straně ně
mecké tak by si přáli. Četnické bodáky a
vojsko jsou pro všecky případy pohotově. Roz
paštěny i organisace národních socialistů slo
vinských. Je vidět, vláda musí až také 8e Slo
vinci počítat, že něco znamenají, že se nedají
jen tak odbýt.

Císař Vilém o Pomami slavnostně z no
vébo sámku prohlásil Poznaň za sldelaí ové
město, čímě postavena tu tvrz německé kultary
na snazší potření Poláků.

Na Černou Horu, která 38. srpna bude
problášena královstvím, ojíždějí se už slav=
nostní hosté. Zavítala tam i královská rodina
italská, bulharská, ze Srbska jen korunní princAlexandr...

Zprávy organ. a spolkové.
Nový Hradce Králové. Křest.sociální

organisace v N. Hradci Král. pořádala ve prospěch
sařízení kaihorny v neděli 21. srpna v hostinci

U Dašků“ zahradní koncert, který Be nad oče
Řávání bojné návštěvě těšil. Hodbu obetaral p. V.
Studený, ředitel kůru. Meri hudebními čísly byla
tombola 8 cennými dárky a aólové výstupy členů,
a stejně pp. členové královéhradecké organisace
nemálo zavděčili ge účastníkům svými proslovy.
Věickni účinkující sehráli avé úlohy k pochvale
všeobecné. Všem, kteří se o zdar tohoto apolko
vého dae přičinili, a všem, kdof nás navětívili,
zvláště důst. p. Janu Širáčkovi, admioistrátoru
s Opatovic n. L. a členům organisace opatovické,
kteří nás slovenskými sborovými zpěvy pobavili,
vzdáváme srdečné díky. Díky vzdáváme i p. ho
utinskému Vosábloví za ochotu, s kterou nám
vatříc přišel. Končím křesť. soniálním pozdravem:
„Zdař Bůh!“ —b.

Libštát. V pondělí 15. srpna pořádalasku
pina Véeodbor. sdružení křest. dělnictva schůzi
mládeže, na níž přednášel p. Alois Petr z Nové
Paky o záchraně mládeže křesť. a jejích povin
nostech. Podáváme některé úryvky z jeho nadšené
řeči. Ačkoliv velký zájem mají všecky politické
strany o mládež, přece vzdělání její namnoze upadá.
Jest vůbec viděti zhoršení postavení jak nábožon
ského, tek národního i sociálaího. Sedláci ntíkají
ze statků a přece jest stav gelský jádrem národa,
A stav femeslaický? Dříve bývali řemeslníci sá
možoými, daes namnoze nechávají řemesla a jdou
do továren, poněvadž velkovýroba malé řemeslníky
ničí. A dělnictvu v celé apolečnosti lidské se vede
nejhůře, stát se o ně mnoho nestará; větší péči
věnuje militerisemo. A jsou snad lepší poměry ná
rodní? Oh nikoliv! Dříve jsme bývali národem
samostatným, měli jsme svého krále; dnea vyha
zují u nás češtinu z úřadů, Čechové v usavíra
ných územích musí vésti kruté boje o avé školství,
o Bvou mateřštinu a vláda k těmto poměrům se
chová netečně. Zákony jsou v.té věci mrtvou li
terou. Potřebí jest ve všem více náboženství, které

kostely plné, dnes avláště mládež namnoze raději
se baví svým způsobem venku, než aby se súčast
nila služeb Božích a tlm dacha svého znělechtila,
povsnosla. Bývalo naprosto nemožno, aby vystoupil
na řečniště člověk, který by urážel tak náboženský
cit lidu, jako se děje dnes pod pláštíkem boje
proti klerikalismu. A 8 náboženstvím mizí kázeň,
mravaoat, spravedlnost a epokojenost. A do těchto
poměrů přijde mládež. A jak se připravaje ku

vážné práci v budoscau? Různými špatnými zá
bavami a špatnou četbou. O vzdělání mnoho ne
stojí. Vyjdouc ze školy, stojí jako na rozcestí, ku
které straně se připojit. A ta — není-li dobrého
křest. základu z domova, soadno sedne na lep
různým politickým asvůdcům, v jejichžto progra
mech bychom zásady křesť. mravouky marně ble
dali. Proto povinností mládeže katol. jest do ta
kových organisací vstapovati, kde so její vira ne
tupí, v čemž jim ovšem mají rodiče býti přílkla
dem. Všeodbor. edružení křest. dělnictva zřídilo
za tím účelem LY. třídu, by mládeži dělnické po
skytlo příležitost jak k náboženské záchraně tak
i k evépomoci a ko odbornému vzdělání. Oběta
vému a neunavnému řečníku voláme z plna srdce:
„Zaplať dobrý Bůh“

Dvůr Králové m. Lab. V neděli dne
21. srpna t. r. sdejší katolický spolek za hojné
účasti (asi 500 osob) pořádul s připojením zábav
ního večírku členskou schůzi, na níž promluvil
výborný řečaík a horlivý pracovník na půdě krá
lovédvorské, místní katecheta dp. Stejskal, na
thema o sdružení české mládeže křestansko-soci
ální. V řeči bodinu trvající pádnými důkazy po
elucbače své překvapoval. Nadšeným doslovem
povzbudil pak přítomné ke zdravé reakci a k dů
slednému Šíření katolického tiska proti zlovolnému
tisku nepřátelskému. Vybízel mládež, aby veřejně
vystapovala pod praporem Krista a aby byla při
pravena v boj na život a na smrt za jdeu křes
fanskou. Dej, Bože, řečníků takových! Na to čilá
mládež připravila nám večer překrásný. Palma
večera odnášely si slečny: Karásková, Smíšková,
Brdlčková a Čerychová, které avým lahodným
spěvem získaly si rázem srdce všech. Další naší
práci na Královédvorsku mnoho zdaru!

Chluma a Hlinska. Konečně!Organisační
práci, pro kterou u nás na borách tak dloub> málo
bylo pochopení, začíná ae přece již dařiti. 3e
ménko zaseto bylo ve druhé polovici dubna t. r.
Dlouho nevzklíčilo, těško ae na světlo Boží jako
útlá rostlinka propracovalo; jakmile je však svěží
jarní vzduch trochu sesílil, již utéšeně rostlo a
roste. Máme u nás „Sdražení venkovské mládeže“.
Schásímo ae jako skupina v členských schůzích,
kde pořádají se přednášky, pěstuje vzdělavací
četba, přednášejí žertovné básničky a kuplety,
spívají rozličné slušné písně, kde oživuje i naše
národní pohádka. Pracujeme sice posud 8 před
godky; ty však pomalu padají, zájem pro skupinu
našeho Sdružeuí roste, což patrno z toho, že členů
stále přibývá, a což ukázalo Be nejlépe při naší

rvní taneční zábavé, která se konala 21. srpna.
jsme poměli strachu, že pohořímel Strašáky

se napřed pouštěly, a zatím účastenství bylo veliké.
Búčastnily se i sousední skupiny z Kracemburku
a Studnic, posledu: přijeli na ověnčeném voze,
děvčata skoro vesměs v národních krojích. Váude
ploo diváků a v hostinci nabito. S večerem přes
polní skupiny se vzdálily, přesto však účastenství
v zábavě bylo veliké až do noci. Mládež potře
buje zábavn; nužo ať se baví, avšak slušně, aať
respektuje náboženství, základ mravnosti! Tím ga
lišíme od těcb, kdo nábotenství igaorají nebo do
čela ai z něho posměch tropí.

Do Vys. Hýto a okolí. V nedělidne
28. t. m. o 10. hod. dop. konati se bude důvěrná
schůze okr. křest. zem. sdružení. Pořad: 1. Volba
okr. důvěrníka. 2. Pojednání o politické situaci
(promluví řečník « Prahy). 3. Volné návrhy.

První ojezd křesť. socialmihe děl.
mletva ze středmích Čech z arcidiecéso
prašeké koná se v Praze dne 28. září, ua av.
Václava t. r. Učelem jeho je, přehlédnouti vyko
nané již práce na poli odbor. organisací křest.
dělnictva ve středních Čechách, dále vyhledati
nová místa pro založení těchto organisací vhodná.
Místnost, kde sjezd bude konán, pořad jednání a
ostatní podrobnosti budou zavčas oznámeny. Sjezd
v první řadě budiž obeslán delegáty odboček a
skupin „Všeodbor. sdruž. křešť dělnictva v Če
chách“ ze středních Čech! K účastenství na sjezdu
jsou srdečné zváni všichni ti (at kněží, ať laici),
kdož se o rozkvět hnutí dělnického zajímají a
chtěli by pro rozkvět jeho spolupůsobiti. Přihlášky
a dotazy buďtež řízeny oa adresu: V. Šťastný,
předseda pražského okresového představenstva
»Všeodborového adruž. křesť. dělnictva v Čechách“,
Praha II, Spálená ul. 9. (Českoslovanská záložna).

Umělecké výrobky
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Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, zirova třída



chůze městeké rady dne 22. srpna
t. r. Pann Fr. Soačkovi, řezníka, povoleno bylo
sřízení elektrického motoru v jeho dílně v domě
čp. 206. — Dáno bylo povolení ku překročení po
lioejní bodiny v domě čp. 292 p. Václava Nery
hoštěnému. — Dne 4. září t. r. zašle se blaho
přejná depeše do Hořice ku slavnosti oderzdéní
pomolku Dra Ant. Drořáka do vlastnictví měste.
— Odbora zemské jednoty soukromých úředníků
v Hradci Králové bylo sděleno, že přistoupíme
ku pokladně nemocenské soukromých úředníků,
bude-li pro zdejší politický okres sřízena. — Po
Jicejnímu úřadu bylo uloženo, by příště veškerá
trestní ozpámení činil přímo c k, státoímu ná
vladnictví, nikoli více okres. soudu. — Žádost
p. Čeňka Vančury sa koncessi bostinekou pro dům
čp. 340 postoupena byla živnostenskému odboru.
— Občanské Besedě ve Lhotě Malšové dáno bylo
povolení k výletu do lesa u „zděné boudy“ na
den 28. t. m. — 8 obchodní, živnostenskon a
průmyslovou ústřednou v Hradci Králové bylo
sděleno, že přistoupíme ka svazu Českých elek
tráren. — Osnova prohlášení stran zřízení slu
žebnosti cesty přes pozemky obecní ve prospěch
pozemků ve Střebešských koutech, vypracovaná
právnickým odborem, byla schválena a zašle 60
erpositaře c. k. řiditelství pro stavbu vodních cest.

Dikůvadání. Stavební dělnictvo,zaměst
nané u p. stavitele Fr. Plesnivého na novostavbě
kaple Rožberaké, vzdává uctivý dík Jeho Exc.
nejdp. biskupovi, velecténé Mariánské kongregaci
a avému panu staviteli za šlechetné obdarování.
Zaplať Pén Bůb!

Obchodníci z celé české země, žns
měte!l Kdo chce si uvědomiti, jaké plazivosti
před měšcem je schopen placený tisk, přečte si
v „Rutiboru“ článek „Čínská seď — padla.“ V
Hradci Králové zbohatlý židovský obchodník Ganz
staví nový obchodní dům a.„Ratibor“ prohlašuje
stavbu tuto za div světa superlativy, arážejícími
ostatní obchodníky, kteří ai podobný podnik a po
dobnou reklamu zakonpiti nemohou Ganzův dům
prý bude „nejnovější vymožeností Hradce Králové,
nebude mu rovno v širokém okolí... obecenstvo
bude se v něm cítiti jako doma . . výkladol skří
ně budou pozoruhodností města... v dešti i-v
noci elektrické evítilny budou jako maják ukazo
vati cestu k tomuto stánku píle a obchodní zdat
nosti.“ Hno8 zmocňuje se českého člověka nad
byzantinismem pokrokového tisku, jenž tak neoma
leně nadhání voda na cisl velkokapitalistický
podnik, kdy celá řada českých enaživých obchod
níků stěhuje se s Hradce Králové, protože ne
mohou nalézti krámu pro vyvinatí své píle a ob
chodoí zdatnosti. Toť 8e rozumí, že v příštím
čísle přinese „Ratibor“ dloubé výklady nějakého
professora, jským příznivcem malých živnostníků
Jsou pokrokoví lidé. Když se měla stavěti resi
dence O0. Jeanitů, „Ratibor“ nakvap varoval, aby
nepřečaívala ostatní domy. Nyní však dům Gan
sův právě pro tu vlastnost jest veleben dryáčni
ckým způsobem. Zkrátka peníze dělají hotové
divy. Křesťanětí obchodníci, zastrčení v postran
ních ulicích, mohou živořiti dále, ač mají zboží
mnohemlepší. Katolíci, podporujte snaživé našince|

Reformace v „Ratiborm.“ Nějskýta
tík hloupé dcery naříkal v „Ratiboru“, že jeho
dcera v obecné dívčí škole málo se prý naučila.
Považte vi jen: Děvče « Lochenické venkovské
školy počítá, čte mnohem bbitěji a píše mnohem
správněji nežli jeho dcera! A touto nevědomostí
není nikdo jiný vinen než učitelky řeholnice. Nikd.
si prý v Hradci ani nevzpomene, jak se špatně
vyučuje na klášterní škole. Těžce zkoušený otec

trně spadl s měsíce a nečte „Ratibora“, jinak
y byl nenapsal, že si nikdo na klášterní učitelky

v Hradci Králové nevzpomene. Když však již chce
tento bolestín osobovati si prioritu, že první uká
sal nám na hlavní pramen bradecké ubohosti,
musíme mu poskytnouti také vysvětlení jeho ro
diuného problému. Milý tatíku[ Jestliže nemůžete
pochopiti, proč vaše dcera je hloupější nežli ven
kovská děvčata, nemusíte hnedle ze zlosti vytloukati
okna v klášterní škole, že nemá trychtýř pro va
šeho potomečka, nýbrš vzpomeňte si na fysický
zákon, že jablko nepadá daleko od stromu a pak
snadno pochopíte, že hloupý tatík nemůže ani
miti chytré dcery a nebudete zbytečně vynášeti
na veřejnost slabou stránku zdejších pokrokářů,
Přestal byste také býti malicherným Aanovolal
byste svobodomyslné poslance na pomoc tam, kde
ani lék čemeřice nepomůže. Ovšem tolik anad ča
sem docílíte, že obec pro děti pokrokářů zřídí
zvláštní školu, protože duševní pochod pokroko=
vých tatíků volá po bezodkladném léčení. — V ná
sledujícím čísle zase pokračování: „Vzpomínám
rád na Hradec, a jenom to, jak mi tam vklášteře
vychovávaly dvě dcery, kalí moje vzpomínky.“ Ale
proč jete jen tu chatrnou výchova dívek, moudrý
otče, nedoplnil? Jest před počátkem roku škol
ního a proto nastala pro pokrokáře obvyklá trhací
sezona. Jen, dobráčkové, si připamatujte, jak sami
pokrokáři tranoouzští spínají ruce nad chatrným
výsledkem moderní volné školy. Ptejte se Japonců,
proč bese všeho „útlakn klerikálního“ volné školy
zrušili a pak snad nahlédnete, že horlivá výchova
svědomi teholnic platívíc než novodobé fráze.
Na štěstí zdejší |gentní občanstvo srovnává
stále více výsledky výchovy v lyceu a na škole,

v níž působí řeholnice. Zákořný a Ibavý útok na
+ Pankracil vyjasnil obecemstvu, jakých nízkých
zbraní užívá pokrokář, aby se dostal k cíli. Ani
nejostřejší útoky zdravou rozvahu intelligentů ne
zmatou. — Na tyto útoky jakož i na nesbedný

osobní výpad proti Sahaloví jsou „Retibora“ nejpříhodnější odpovědí řádky pokrokářské „Osvěty
lida“, které napsala dne 16. t. m.: „Mooho na
šich novinářů jeat samonků nesmírně jednostran
ných a nesmírné úzkých, uekulturních, routinenrů
vykonávajících své povolání bez vůdčí idey a bez
myšlenkového fondu. 8 malou erudicí duševní bývá
skoro vždy spojena nepatrná výchova mrarní —
býti does pokrokářem, sítra mladočechem, a po
zítří klerikálem — tof takovému novináři jedno,
poněvadž novinář ten vždy dovede nějakým sofis
matem ospravedlniti avé jedaání zrádné, prodejuá,
nízké. Chce-li žít, mual novinafit, — v jiném za
městnání umřel by blady. (Co plše, co haní a co
chválí, jest našemu novináři jedno, jea když píše,
spílá a brodí se blátem. Bamoucí tito nemají urči
tého světového názoru filosoficky podloženého, po
něvadě neměli času a příležitosti názor ten si
osvojit . . . A tito venkovětí novináři mohou býti
pohromou naší české kultuře, jako byli sofisté
pohromou Řecka.“

Výlet ma Kumětickou Horu pořádá
jednota katol, tovaryšů tuto neděli dne 28. t. m.
Vyjede se ae o půl 11. hod. dop. od Adalbertina
va okrášlených vozech.

Výstava obrazů J. Panočky a plastik
Vlčkových v modelovně c. k. odborné školy apl
nila očekávání, jež do ní bylo kladeno. Přes 109
obrazů a 25 plastik sneseno a vystaveno v neve
liké místnosti, ale přebledně tak, že všechny při
cbázejí k platnosti. Odporačujeme návštěvu vý
Stavy zvláště odpoledne, kdy obrazy přímo hý“í
barvami, kdy i strašidla malovaná nepůsubí tak
děsivě jako za mirnějšího světla dopoledního. O
statně netřeba se nikomu lekati; Panuška jest
mistrem i v podání krajiny a pobádkové kresbě,
z nichž zejména obrazy „Mlýn na baby“ a „Za
jatý obr“ působí bumoristicky. — Boh. Vlček vy
stavuje řada pěkně modelovaných sošek v sádře.
Poprat „Dětvance“ jest nejlepší. Velice dobré jsoa
i kovové plakety Sv. Čecha, Smetany, Fibicha a
Kar. Světlé. Řezanéstudie ve dřevě dosvědčují,
že Vlček ovládá dobře i tuto práci. Výstavka
doplněna byla portrétem idámy a dítěte. Odporu
čujeme vřele návštěvu výstavy.

Dar Badeolfium. Místo věnce na rakov
+ €en. vikáře Frýdka daroval spolek křesť. soc.
paní a dívek „Anežka“ 37 K 30 h na pořízení
šatstva a prádla pro jednoho chudého chovance
zdejšího ústavu ku vzdělání hluchoněmých. Ředi
telství ústavu vzdává sa dar tento vroucí dík.
Zaplať Bůh! — Kéž nalezne tento šlechetný čin
hojně následovníků!

Ze Všestar de Ponchova. Čekalijsme
ve Všestarech, že pouchovské některé slečinky po
ohlubí se v novinách, co se jim nedávno přihodilo
u nás o poutním dni chlumském. Hezké tři děvy
pouchovské šly k nám ne pouť vyšňořeny odhlavy
do paty a jistě byly by u našich mládenců velice
dobrý dojem udělaly, snad i některého u srdce
chytly, kdyby se jim byl cestou u Věester nepři
hodil malér. Pomyslete! Pouchovské agrárnické
děvy, s nichž jedna jest horlivou sokolkou, uviděly
na stromku pěkné ovoce. Jako pravé dcery Eviny
dostaly chuť na jablíčka, přiblížily se ke stromu
zapovězenému a škub! Jablíčka sotva ocitla ne
v děvušských račičkách pouchovských krassvic a
již tu byl strážce sadu a veřejného pořádku.
Všecko domlouvání panenských úst nepomohlo:
přísný strážce zákona uebrai děvy a vedl je na
obecní dřad, kdež byle jim diktována peněžitá
pokuta za atržená jablíčka. Ubohé děvy měly po
radosti. Utjkaly domů, ani neslyšíce, jak sló jasyky
sa nimi volaly: „Slečinky, natrhejte si jablíček
na Pouchově a ne u nás ve Všestarech, abysto po
drubé zase nemusily na rychtu!“

Dobřenice. Výmmamnýden 80. narozenin
Jeho Veličenstva oslaven i u nás neobvyklým způ
sobem. V zámeckém parku aspořádán 17. t. m.
velkostatkářem p. Weinrichem stkvělý ohňostroj
s hudbou a slavnostní večeří pro úředníctvo;

přístap do parku Dovm všemu občanstvu. Veslavný pak den sú ili se slavných služeb Bo
ších p. patron se svou ušlechtilou paní a svými
hosty, jskož i někteří vrchnostenští úředníci, ú
ředníci dráhy, učitelé a muoho jiných osadníků.
Kostel, fara, škola i zámek byly ozdobenypřápory.

Dobřenický farář Aug. Novák ye
lectěnómu u, p dru. Jamu Vrabeovi,
profesoru dějepisu při ce. k. vyš. gým
masiu v Hradci Králové. (Pokrač.)Také
Jste, pane profesmore, pověděl muaochéó,co noní

správné. Ba odporoval jste sám sobě. Neníprav
dou, že bylo po bitvě Bělohorské vyjednáváno s
sugsburským dachovenstrem, aby se přizpůsobilo
katolictví, že ženy jejich smějí u nich zůstati
sjsko kuchařky.“ Pronesl jste ta alova takovým
způsobem, 8 takovou sarkastickou tvářností, že
bylo každému zřejmo, co tím myslíte. Loč z dějin
ofrkve naší jest známo toto : Již v nejstarších do
bách církev naše nežádala od těch ženatých lidí,
které k stavu duchovenskému připustila, aby řád
né manželky propustili. Chtěla pouze alib, že a
nim! jako „se pestrami“ šíti budou. Podobně jed

pávale cirkov, když vrozbauřaných dobách masho
kněží vstoupilo v neplatné maoželství. Tém, již
vysnali svou chybu a u církví i s Bohem smířiti
se chtěli, byl návrat ulebčen sárazným olibem,
Že a dosavadními družkami tivota jsko se aestra
mi badou živi. Nebylo od nich dádino, aby je
od sebe zapadili a enad bídá a nouzi je vydali.
Touto nejkrajaější míraostí chtéla církav katolická
slskati i mnohé bývalé sré kočze, odpadlé ku
aogsbarskému vyznání, Nechtěla jim nijak trpěti
nemravný poměr, který by zasluhoval úštěpku přís
ného moderního karatele. — Vypravoval jste, jak
český lid — hlavně venkovský — necítil 89 vsbou=
řeaci, po výtce 6 protessantskou úlechtou a po
probrané bitvé napovstal proti císařským vojům.
Při tom jste řekl: „Národ byl sláb avou výcho
vou. Po 200 let Řím a vlády pracovaly na jeh>
seslabení“ Jak jete oe-bratné chtéltak podstrčiti
naší církvi to, co v Čechách zavinil basitisma8
a protestantismus! Jak mohl probůh Římdešlabo
vatí výbojně národ ten, j-hof státaím nábašen
stvím v XV. atoletí byl husitismus? K busitatví
ae tehdy blácila valaá většina národa českého.
Katolíci uepřipouštění do řemesinických cechů, za
kazováno jim státi ve údy skomírající university.
Tato byla právě od basitů oloupona o své statky.
Husitští šlechtici ustanovili zákony proti selské
svobodě, husité sami savinili, že zaaikla Da uai
vorsitě fakulte boboslovecká, takle někdy sama
prostá Čeládka se smála náboženské ignoranci
husitských dachovních. Husitátí chamtivcí otebra=
čili svó vlastní kašze, takáe tito pak byli hmotné
i mravně sávislí na apopných boháčico, kteří s
nimi jedoali někdy hůře, neš se nynl jednáa tre
stancem. Obchoda průmysl právěza husitství ža
lostně poklesl. Výdyť sám Žerotínna to naříká a
praví, že kdyby země Česká nebyla tolik úrodná,
valná část obyvatelstva zemřela by hlady. A tohle
všechno páchali busité tenkráte, když byli přece
od Říma odtržení, když jim církev ani v nejmen
ším nemohla poroučeti, jakou mají míti univer
situ, jak mají zvelebovati cechy, koh> mají voliti
do méstaké rady atd. Protestautismem pak nastalo
jen ještě veliké zhoršení. Tohle přece vdeckojato
professor dějepisu máte dokonale zaáti. Jak tedy
ve můžete odvažovati avalorat | slabost národal
sýchovy na církev katolickou? Náboženská anar
chie, jaká vznikla u nás svlášté v XVL stoleti,
podlamovala bezobledně kaltura, kterou tolik roz
šitil v Čechách právě věk za Karla IV. Hle, jak
sám jste si podrazil nohy! Ve dvou předaáškách

be se snažil dokazovat, že prárě ta dobe, kdyyly Čechy „proti Říma“ (r oněch 200 letech),
byla nejslavnéjší dobou českého národa. A v před
nášce následující musíte doznati, že slabost ná
rode byla výsledaicí oněch „200 let slávy.“ Ná
boženskon anarchii jste naznačoval jako „volnost“
náboženského smýšlení. Nejevu pravdou Vaše
rčení: „Čech si odvykl myslit, pověra horší stře
dověku panovala v Čechách. Zavinili to Jesnité
ovon úzkostlivostí a přímo tím, že pracovali 8e
zázraky, kterým sami nevěřili; účel jim posvěco
val prostředky.“ — Tímnařkl jste tehdejší kněze
Tovaryšatra Ježíšova = podrodu, z klamání lidu,
ale ničím, ani jediným případem jste nedokázal
pravdu tvrzení svého. Povězte, prosím, jen jediný
případ, kdy jesuita pracovalso zázrakem, kterému
sám nevěfill A pak: Účel jim. posvécoval pro
středky! P. Roh S. J. asi před BO lety aložil ve
likou odměnu tomu, kdo na sákladé církevně
sobrálených spisů některého jeanity. pravdivost
toboto výroku dokáže. Asi před 5 lety býv. po
slanec „německého centra kaplan Dasbach učinil

obně a když odpadlý kněz jesuita hr. Hoens
roech Dasbacha na vydání odměny žaloval, byl

německým soudem odmítnut, poněvadé důkaz o
pravdivosti této věty ae mu nepodařil. Zkuste,
prosím, své štěstí; ale předpodáním důkazu tuto
nepravdivou věta neopakujte. Nooškodíte tím Římu,
ale v očích vzdělaných lidí sám sobě. Pravdou
jest, jak se samého spisu Denisova vysvítá, že
děsné pověry převalily se přes hranice české s po
stupem protestantským. Jen skoumejte, zda takové

příšerné pověry (na př. o četných druzích ďáblů)
panovaly u nás ve století XIV.l A že právě pro
testaatům účel posvěcoval prostředky, na to je
důkazů víc neš dosti.

Hrádek u Nechamje. (Oslava80. naro
senin Jeho Veličenstva.) Bylo to jásání nejen
mezi školní mládeží, ale i mezi dospělými dne
15. srpna, kdyš Jeho Osv. Olto hrabé z
c. k. komoří a čestný rytíř svrchovaného řádu
Maltézského, se svou Šlechetnon chotí s J. J.
Karolinou hraběnkou s Harrachů dali správou školy
rozhlásiti školní mládeži, aby přišla dne 18.
do zámku, kde na oslava 80. narozenin Jeho Veli
čenstva pohoštěna bude! — Prapor na škole již
ráno hlásel slavoý den a o 10', hod. konány
v sámecké kapli služby Boží za přítomnosticelé
hraběcí rodiny a personálu, ješ sloužildůst. pán
Jos. Hlavsa, farář v Nechanicích; byly ukončeny
s Te Deum a hymnou — Školní dítky sešly se
o 2. hod. u školy. O 321/, bod. bylo slavné po
žehnání v sámecké kapli za přítomnosti všech
dítek a vys. urozené rodiny; po něm zapěna
hymna, při níž každému tanuls na mysli slova:
„4 úst maličkých připravil jal ohválu svon.“ Nato
dítky seřadivše se, odešly do zámecké obory, kde
stoly a sedadla byly zvláště připraveny. říd.
učitel Frant. Ryba uvítaj jménem dítek vznešenou





vodem dělnickým a trvalo půltřetí hodiny, neš
průvod ve čtyřstapu a šestistupa kráčejících katol.
mušů došel do slavoostní dvorany. Účastníků bylo
85 tisice,příblášenok nému 780 apolkůs 636 pra

a 46 hudebními kapelami. Pozdrav z Ra
ouaka přinesl říšský poslanec a bývalý ministr

dr. Ebenhoch, který na sjezdu pojedosl o katoli
ckých názorech světových.

Hiladoagrárnická kontrola. Bergma
novy „L Hlasy“ vytýkaly agréraímu Meliorační
ma svazu nečinnost a zbytečné výdaje. „Venkov“
na to odpovídal úhořovitě. To tytéž „L. HL“ dne
19. t. m. táží se určité: „1. Navrhoval jednatel
M. 8. pan vrobní inženýr Jánský, aby byl za ta
jemaíka Svazu přijat právník 8 polodenním za
městnáním? 2. Jest pan tajemníkJareš inženýrem
s rozumí melioraeim? 9. Byl pan tajemník Jareš,
neš byl jmenován tajemníkem M. 8., agitátorem
strany, nebo nebyl? 4. a) Vykazujese ve zprávě
M. S. na účet pano tajemníka: alažné K 5.180—
pojištění K 2340-46,cestovné K 2.229 80, úhrnem
K 7.650:25? b) Co znamená obnos 925 K 25 b,
uvedený ve zprávě jako konto „různá vydání"?

o) Co snamená obnos 171 K, uvedený pod pološkou „msds a práce“/ 6. Není pravda, žestojí
M. 8. jedna nekvalifikovaná síla kancelářská ná
aledkem součtu v předu uvedených položek 9346
K 77 b.? 6. Není pravda, že doplácí M S. na
jednoho úředníka ještě 359 K 27 h, když státní
subvence pro M. S. obnáší 8987 K? T. Není
pravda, že pokladniční účet vykazuje zálobu 10.000
K bez udání, na co sálohy té bylo použito? 8. A
není konečně pravda, že %zcelé subvence a s Ce
lého vydání, vykázeného za rok 1909 obnosem
96.750 K 57 h, nedostaly podniky a organisace
ani haléfe?“ — „Venkov“ k těmto otázkám
i k určitým otázkám o Zázvorkových 21.000 K
neodpovídá; jen oznamuje, koho rárníci pro po
dobná tvrzení žalovali, „Lounské Hl“zase proje
vují potěšení, že jsou šelovány.

Tak te chodí ve straně agrární.
Venku jako v Praze. Hubenický zaslonžilý starosta
Fr. Voltr při valné hromadě dobytkářského družstva
pro okres pardubský) dovolil si jako předseda kri

tisovati činnost jednatele a pokladníka Kabrhela;
tento sanedbával schůze a zápisy jak schůsovní
tak pokladní, takže nadešly veliké zmatky. Do
konce tento agrárník Kabrhel musil být žalován,

aby vydal pokladní a dražetevní knihy. Voltrnvalné hromadě na dotaz starosty Kramáře vylíčil
„velikou atarost“ Kabrhelovu dle pravdy. Pověděl
i tolik, še předložil Kabrbel družstvu účet za kozy
a psy, které koupil pro sebe a proto že účet od
mítnut. Kabrhel žaloval u soudu, že Voltr pronesl

vý ve smyslu urášlivém. Voltr odsouzen, vyslýchání některých vývodních svědků zamítauto.
Leč odsouzený 8e odvolal. Soud odvolací připustil
výslech všech zamitnutých svědků vývodních, zrušil
rozsudek pardubského soudu okresního a Voltra
osvobodil. A tak pokrokářský agráraík prohral
proti agrárníkům kongervativnějším. Ovšem v Praze
udávají tón posud ti pokrokoví. Na jak dloobo a
s jakým úspěchem pro venkovský lid, ukáže no
daleká budoucnost.

Hlavní epera jihlavského němec
tví. Po nemilosrdné řeži, spáchané proti ům,
zapomněla valná většina českého tisku vysvětliti
otevřeně jihlavskou národnostní situaci. Citry
mloví! Jihlavské němectví jest udržováno židy.
Reálku německou tam navštěvovalo 200 žáků,
z nichž bylo dle přihlášené národnosti 148 Němců,
51 Čechů a 1 Ital; dle náboženství pak 138 ka
tolíků, 5 evangelíků a — 67 židů. Tedy bez
židů, kteří se vesměs hlásili k národnosti německé,
by tam bylo pouze 91 Němců. Kde vůbec ve
amíšeném území šidé blásí se otevřeně k národ
nosti čoské? — Město Žďár uveřejnilo zázný pro
test proti německým násilníkům. Věru těžko se
ubrániti útrpnému úsměvu, jestliže povážíme, jek
se titóž zástapcovó města chovali k vlastní krví
u příležitosti missií. Dav poštvaných fanatiků byl

ker k randálům proti českým miBaionářům.akazovalo Be jim kázati v českém kostele. A
otcové města ami proti miseiím protestovali. Fa
natikové pak miesionáře insultovali, před faraim
domem řvali. Tak byla vítána Česká krev v Čes
kém městě, která šla hlásat Krista. A oyní otcové

projevují najednou bluboké rozechvění nad nášil
nostmi podobného drůlhu, které se staly v jiném
kraji.

Jak se vyrábějí „klerikální“ skan
dály. V Berlíně zatčen byl rektor katolické školy
jménem Bock pro hrubé nemravuosti páchané se
školními dětmi. Liberální listy hned psaly vosvr
hlosti v katolických ústavech, o klerikalismu v ú
stavech, o klera (učkoliv Bock nebyl knězem) atd.
Bocka lčily jako „fanatického katolíka“ a „cír
kevního“ mute. Ale „počestně“ listy ae zlou se

potázely. Německý list „Germanis“ nemilosrdně
odkryl nyní pravou tvářnost domnělého „fanatic
kého katolíka“ Bocka. Zmíněný list na základě
nezvratných důkazů prokázal, že pan Book četl
jenom liberální listy, že říkával, 6 katolické List;
jsou dobré na vařty. Každý nemravný klep o katol.
dochovních v liberálních listech modře posaamo
nal a dal čistí ostatoímu učitelstva. Oproti učitel
stvu často posměšně .se vyjadřoval o církvi kato
lické a duchovoím nadával „pfsffů“. Bock byl
dále členem „liberálního volebního adružení“ a

dále „přináležel berlinskému liberálníma 8
učitelskéma“. Proti spolků katolickýchačiteté bo

za rektora jmenován byl tento proti vůli katolíků.
Berlínský liberální magistrát jej na zmíněnou Škola
dosadil. — Po tomto odhalení všechny berlínské
listy nápadně umlikly.

Koraelité jsen v Rakonsku uticko
vání. Ioraelité v „zklerikalisovaném“ Rakousku
tvoří Ď procent všeho obyvatelstva. Tedy by se
někdo domníval, že ne 95 křesťanů, odměněných
fády, přijde vysnamenaných židů pět. Ale mathe
matika praktická jest v Rakouska jiná. Při po
sledním udělování řádů totiž do rytířského stava
povýšeno s křesťanů O, ze židů 1. Tedy 100 proc.
u židů. Šlechtictví . . . křeštané O, šidé 4. To je
400 procent u židů. Želorná koruna křestané 4,
židé0. KomthurníkřížFrantiška Josefa s hvězdou:
křesťané 1, židé 1, 60 procent u židů. Důstojnický
kříž řádu Františka Josefa: křesťané 3, židé 6 —
200 procent u židů. Ž.dovaké listy nad tím v za
nícení jásají. Pro Rakoasko je to skutečně pří

Vrobol židovské reklamy. To tu ještě
přece nebylo! Těžko si předetaviti drsost větší,
než jaké se dopustil k vůli popohnání svého
kšefta ženevský žid Vilém Goldenberg, kterf ro
zesílal reklamní listy tohoto zoění: „Zvláštní bi
storickonuudálost oslaví národové rakousko-aherské
Hše v blíských dnech. Náš (1) nejmilostivější
momarch slaví 60letó avé narozeniny. Všecky ofi
cielní a oficiosní korporace, všecky spolky ...
chystejí se k oslavě tohoto svátku. Také já jako
bývalý(|) konsulátní úředník obci svou skromnou
dávku přinésti ve formě, která pozvedne nálada
dne a mně Vaše usnání získá. Od mnoha let exi
stuje ve Francii známka Champagoeského vína
svaná: „Marguis de Romevie“, která není známa
« reklamy novinářské, nýbrž spíše francouzskou
aristokracií, vysokými důstojníky německé armády,
anglickými lordy, americkou platokracií a něko
lika (I) raskými bojary je vychválena atd. atd. —
V důsledku přátelského zakročení podařilo se mi
omezené množství za výrobní ceny alskati, takže

Husitské zbraně nalezeny při ke
pěmí. Nedaleko Miškovoů v Uhrách jsou zříce
niny hrada Di6+Gyčr, který prý byl Žižkou ztro
skotán. V rozvalinách byly nyní při kopágí nalo
seny husitské sbraně a hásecí koule válečné.

Stáří pamovníků habsburských. Náš
panovník je drahý z celé řady panovníků habs
burských, pokud jde o vysoké stáří. Nevyššího
věku dožil se císař Ferdinand 82 let. Po něm
přijde nynější panovník 8 80 lety, Bedřich III
8 78 lety a zakladatel rodu Radolí s 73 lety.
Ostatní panovníci s rodu habsburského dosáhli to
hoto stáří: František II 67, Leopold I. 65, Ma
ria Theresia 63, Matbiáš 602, Ferdinand I. 61,
Maxmilián 60, Ferdinand IM. 69, Karel V. 68,
Karel VI. 55, Maxmilián II, Ferdinand III a
Josef II 49, Albrecht II. 42, Josef I. 33 let. Na
trůnech evropských sa panování avého viděl císař
váš tyto panovníky v Anglii: Viktorii, Eduarda a
Jiřího; v Ruska: Mikuláše I, Alexandra II. a
JIL a nyní Mikuláše II., na prnském trůně 5e

vn BedřichVilém. cisař Vilém,Bedřichailém IL Ve Francii byla 2. republika, ješ se pro
měnila v drubé clenfství, pak přišla třetí repu
blika, která má nyní osmého presiden.s. V Italii
vládli Viktor Emanuel, Hombert a Viktor Ema
puel. Na trůnech sedí již pravnuci těch panov
níků, a nimiž císař pán v prvých letech své vlády
panoval.

Zpět k eírikvi. Nedávoooznamovalyno
viny, že protestantský professor na universitě v
Halle Dr. Albert von Ruville stal ae katolíkem.

„Zorůck zar bl. Kirche.“ (Zpět k církví). Nový
potěšitelný případ se oznamuje z Ameriky. Prote
stantský kazatel Aebelhoer v Tintay, Minn. Sev.
Amerika, stal se katolíkem. Aebelhoer narodil se
r. 1874 v Německu, studoval na aniversitách
v Heidelberku a Bonnu a jako protestantský mi
sionář přišel do Ameriky, kde byl snám svou hor
livostí a učenosti. Nyní zamýšli ještě letos vstvu
piti do St. Jobns College, C llegevilte Minn., aby
se připravil na kněžství. — Jiný případ návratu
do církve se oznamaje z Portugalska. Vynikající
portugalský spisovatel a politik Gomea Lesl, který
dosud, kde mohl, potíral křesťanství, přijal ve
výročaí úmrtní den svó matky, která mu v loni
zemřela ve věku 90 let, po dlouhé době opět sv.
pvátosti. Veřejně oznámil v novinách svůj návrat
do eíritve a odvolal, co proti církvi byl napsal.
„Oznamoji, že zavrboji všecky ové spisy a básně,
které obashují věci e nynějším mým vědčením
ge nesrovnávající, jako rouhání proti Kristua jeho
ofrkvi. Ode dneška cesta má jest vytčena jasně:
sastávati se tupeného učení Kristova a jeho pro
následovaných stoupenců. S toutéž otevřeností,
8 jakou jsem tyto vznešené idee potíral, chci je
ode dneška bájí. Mým největším štěstím by bylo
mezi pronásledovanými zemříti jako mačedník.“
Toť několik vět z jeho odvolání.

stává se důležiton a velkou starostí pro kostely
chudší. Mnozí učitelé hudby znalí dali se zastra

učitelských a místo regemechoriho — úřad to tel

by vnovinách některých učitelských za totupeni,
snad i z orgacisace vyloučeni. Některý s učitelů
snad vyženil peníze a nestojí o tea plat mnohdy
velmi malý a ačkterý nasáklý četbou nevěroc
kých novin nechce zasednonti k varhanám z ne
chuti buď ko koózí aoebo s nochuti ko kostela
vůbec Láska k budbě přecs ta s tem některého
z učitelů drží k varhanám, nejvelebnějšíma tomuto
nástroji budebnímu, ale jsou to případy již řídké.
Téžko někoho nutit a dochovní eprávce masís pa
tromem kostela pomocí ai jinak a když nelze ji
nak, krochtu svěřit třebai domácímu kapelal
kovi. Jsou mezi nimi snalí hry oa piaao nebo
barmoniam. Při takovém stavu věcí však nikdo
ať se nediví, že vážoost stavu učitelského u vě
říelho lidu kiesá; vidí se totiž, jak páni učitelé,
kteři přece ve škole musí dle předpisu učiti děti
též kostelním písním, píseň tutéž a těmitéž dětmi
nechtějí v kostele provázeti hrou na varhany.At
se vymlouvají jsk chtějí, věřící hodnou, proč
nechtějí.

Millleny, miliardy e militonářií.Vy
alovi-li se slovo milionář, obyčejné si každý haed
vzpomene na rodina Rotsobildovu, jejiž majetek
ee odbaduje na 10.000 millionů německých ma
rek. V těchto dnech zavítal do Prahy též jeden
« členů této millionářeké rodiny a při té příleži
tosti mnohde bylo rozmlouváno o majetkových
poměrech velmožů kapitalistických. Aoy 61ótonáť
mohl učigiti představu o jejich majetku, dložao
si děíve avědomiti, co je to millioa a millarda.
Kdo má millioa korao (1,000.000) pohromadě a
chtěl by je přepočítati, potřeboval by k tomu,
kdyby počítal rychlostí 60 jednotek za miautu,
přesně 11 dal 13 hodin, 46 minut a 40 vteřin.
Co je milliarda? Millierda minut uplynula dae
29. dabna 1902 před polednem od narození Kri
sta, tedy po 19 stoletích. Od roku 1. do roku
1902 po Krista, počítaje v to i roky přestapné,
uplynulo do 28. dabna 1902 604.44 dnů a 1440
minut — 999,990.360 minut. Od půlnoci do 10
bodin a 40 miant dae. 29 dubna 1902 přibylo
k tomu ješté 640 minat, což činí dohromudy tisíc
milionů či.i miliarda minat. Mnoho lidí se ne
dožije ani milliardy vtefin, t. j. necelých 32 let.
Kdo je po Rotschildech nejbohatším velmožem,
nelze přesné říci. Londýnsky David Beit, chef svě
tového obchodního domu Beruher, Beit 4 Comp.
má jmění 2000 mil. marek. Známý „čloský Bi
marck“, místokrál Li-Hung-Čang měltéž asi 2000
mil., ale nerad o svém jméní mluvil. Jinak však
užíval svého bohatství velmi rožamné A nebyl
skrblíkem. Milionář Robinson, majitel jihoafric
kých slatodolů, má 1600 mil, ameri „D
Rockteler 9000 mil, londýnský žid ur 800
milionů, americký Vaaderbildt 200 mil., Pier
pont Morgsn 1500 mil. Nynější rodina Rotachildů
čítá 20 mužských a 20 ženských členů a dělí se
ne4 větve: vldeúskou (chef baron Alber Salomon
Rotacbild), londýnskou, frankfartakou a řišakou.
Tento malý počet lidí vetapuje v aha až na
skrovné výjimky stále jen mezi sebou. Mužský
člen rodioy Rotaobildů bere ai se mantelku vády
Jen některou svou příbuznou, takže se jmění ne
drtí a nepřechází do cizích rukou.

Lesní pošéry v soverní Americe.
Město Wallace ve státě Idahu bylo lesním požé
rem s polovice sničeno. Četné osoby při tom sa
bynaly. Dosad pochováno bylo 26 mrtvol. 180
08.b se pohřešuje. Počet při požáru zabyaulých
odbaduje se na 100 osob. Lesní požár zničil také
několik osad.

Harpuna v šaludku velryby. Parník
„Pallanza“, jenž připlul « Hamborku do Filadel
fie, vneal světlo do tajemného zmizeníkanadské
velrybářské lodi „J. T. Dancan“, která se pohře
šujo již sedm let. Plajío plnou parou, arazila se
„Pallanza“ 8 ohromnou velrybou, která 86 aabodla
ns její příď. Zvíře zemřelo po hrozném smrtelném
zápase a námořníci rozsekévali| *Olu, Vjejíž
žalodku nalezli barpunu s nápisem „J T. D. 19025.
Kapitáu Fendt hledal v sesoama pohřešovaných
lodí a dospěl k přesvědčení, že je to harpune
malé velrybářské lodi „J. T. Duncan“, která dle
všeho byla obrovským zvířetem po jeho zranění
zničena.

Podzimní konforence Moravského
Zemského svazu clslnockého. Širší vý
konný výbor Moravského Zemského Svazu cizi
neckého, čítající 73 členů, s nichž polovina jen
voleni z P. a polovina virilisté jako zástupci kor
porací státalob, semakých i samosprávsých, Sejdo
ge koncem měsíce září ku podzimalm konferen
cím, na nichž probrány badoa dieposice pro jed
notlivé akce směřující ku povznesení návštěvy ci
zioců ne Moravěi ve Slezsku pro rok 1911. Kon

ference tyto spojen budou s poradami všech turistických a okrašlovacích korporací z Moravy a
ze Slezska, při čemž svoji účast přislíbily i in
stitace, které přímo neb> nepřímo mají zájem na
zvýšení freguence cizinecké u nás. O tento sjead
jeví se na Moravé i ve Slesska patraý zájem,
tekže jest možno očekávati volmi pěknou účastí
Užší výkonný výbor pilaě takó pracuje a3 při
pravách k témto poradám, takže i po stránce
věcné stanou se tytv konference důležitým moz-,
kem v těchto hospodářsky důležitých snabach.



Agrárník ©agrárním tisku. Bývalý
poslanec agrární Bergmanu přaví v brožuře „na
rozloučenou“ oagrárním tisku: „Na místě vážného

Í s odpůrci provádí se v tisku agrárním
pravé kejkle novinářských nadávek, novinářakého
sprostáctví.“ — Kdo čte „Mor.Venkov“ a „Selské
Listy“, ten by se vyjádřil ještě oattejí.

Vudělánípolských rabínů. Českožidovaký časopis „Rozvoj“ dne 19. t. m. píše:
„Otázka rabínů jest v Haliči v každém směru
Bepříjemnou. Jak známo, rabín každý musí dle zá
kona míti jistý stupeň rzdělání, později stanoveno,
že při nejmenším vzdělání gymnasijní. Poněvadž
však nebylo možno ustanovení to uvésti v život,
byla poskytnuta přechodná lhůta. Po nějaký čas
mob! místodržitel udíleti dispens od zmíněného
sávasku a mohli tak i rabíni úřadující zůstat na
svých místech bez průkazu vzdělání. Přechodná
lhůta již minula, dispens se více neudílí, ataří ra
bíni pomalu vymírají a nové nelze přijmouti, po
pěvadž vskutku vení rabínů orthodoxních, kteří
by odpovídali požadavkům pobožných vratev a
měli současně gymnasijní vzdělání. Muoho veli
kých měst haličských jest již dnes bez rabínů a
stav se rok od roku horší. Otázka jest dnes ob
svláště aktualnou, poněvadž koncem roku 1910
lhůta přechodná končí a také staří rabíni budou
se mositi vykázat průkazem o vzdělání. Možno
býti nevím jak pokrokovým, ale přece nelze na
lebkou váha bráti náboženské potřeby širokých
mass židovských a vnutiti jim rabívy proti vůli“
Z tobo patrno, že stát šel vatříe židům se věí
úslubou, če vsdělání rabínů jest nepatrné a —
že i pokrokoví židé starají se o pravidelný chod
života náboženského u svých vlastních; zato však
naopak pokrokáři (i se židy) se starají o vylou
čení našeho náboženství ze škol, nazývajíce ika
tolické doktory theologie spátečníky, rabínské
moudrosti 8e neposmívají.

Církevní. humamita nebyla v katoli
cismu nikdy jen tak něčím náhodným. Soustavně
pracováno v církvi o zmíraění bídy, kněžstvu při
kazováno, jak má humanitu prováděti. Na př.
při svěcení na biskupství klade avětitel avěcenci
tyto otázky: „Chceš tomu, z3 Svatého Plsma vy
rosumíš, lid, pro nějž mvěcen býti máš, slovy a
příklady nčiti? — Choeš se vždy věcmi Božími
saměstnávati a světekých věcí neb zištnosti ha
nebné se vzdalovati, jak ti při křebkoati lidské
jen možno bude? — Chceš k chudým a pocest
ným a ke všem potřebným býti pro jméno Páně
přívětivýma milosrdným? — Na tyajiné otázky
odpovídá svěcenec: Chci. A biskupové také svého
jmění ožívají výhradně pro dobro věřících a pro
rozmnožení slávy Boží. Zdaž syn židovského mili
omáře přejímá veliké jmění také se sliby podob
nými?
' Taky svobedomyslnost. Soc.demokraté,

kteří silně a se vší kuráží otřásají křesly liberál
ních notáblů, měli jiš několikráte v Liberci svůj
ujezd; proti tomu nenamítala městská rada mic.
Leč když se tam měl konati I. krajský sjezd ka
tolíků, ihned pospíšila s protestem proti sjezdu
tomu. Tedy katolík už nyní strácí v „zklorikali
sovaném“ Rakousku právo na svobodné jednání a
to protestem samého samogprávného úřado. Pak
prý není potřebí katolické organisace|

loraelská assimilace. Na Smíchověpřed
přásdoinami navštěvovalo 14 českých škol všeho
všudy pouze 19 židovských děti; ale zato do 3
německých škol chodilo 140 židovských dětí. A
přece tamější židé jsou výhradně odkázáni na pe
níse českých komsumentů! Zvláštní oportunite
k českému národu! Na — o národních alavnostech
vyvěsí se červenobílé prapory, dá se nějaká ko
runa na národní podniky; v hostinci ae zazpívá
(ovšem jenom mezi Čechy) vlastenecké píseň a
— „národ jest spokojen“; zapomene, že děti
„českých“ židů navátěvojí výhradně školy německé
a křičí dále, že největším nepřítelem národa jeóu
ti čeští „klerikálové,“

Učený slavista © „klorikaliemu".
Dr. Fr. Konečný ve smémém měsíčníku krakov
ském „S'wiat Slawiaňski“ (1910 č. 4.) píše:
„Hledíme-li na dějiny české XIX. atoletí a ová
žíme možnosti století XX., docházíme k přesvéd
čení, že onen „klerikalismus“ moravský byl nej
větším štěstím obrožených Čech ; neboť kdyby ne
bylo jeho, celá práce a celý zisk baditelůmobly
přijít na smar“.

(Zasláno.)
Lotošní pouť, kterou jeme poprro vykonali na

8. Horu u Příbramě ve dnech 17.—19. arpna£. r.
vedeni dp. Janem Benešem, horlivým kaplanem Chra
steckým a dp. Váciarom Bartošem, kapinnem Žam
berakým, bude nám dlouho radostnou upomínkou na
toto sázračné místo Matky Boží. :

Z té příčloy projevujeme vřelé díky dp. Jaan
Benešovi za zdařilé uspořádání této pouti, zvláště pak
a jeho velikou obětavost a námahu, kterou nám
čas pouti prokázal jako průvodce Prahou, Příb .
k tamním dolům.

Odplať mu to Bůh mnohonásobně a dopřej nám
„ abychom rokem m sa jeho vedení vy

BOYOG.DOUČ..nAm nd UPa . police

„Tržní zprávy.

té
konali
těší

E 9*10—0000, prosa K00'00—00"0, vibve K 00-00

ad 00:00, hrachu K 00-00—00'00, ona K 6 74—17-06,
K čočky 00-00—00*00, jahel K 25*00—-00'00, krap K
20-00—4000, bramborů K 4-00—440, jetelového
someone červeného K 118:00—12000, 1 hl. jetelového
semínka rask, K 000'00— 00000, máku K 3300—
00.00, lněného semene K 00:00—0000, 100 kg
titofch otrab K 13'50—00-00, 100 kg pleničných
otrab 13-00—00,00, 1 kg másle čerstvého K 3-00
aš 820, 1 kg másle převařeného K 0-00 — 0-00
U bg sádla vepřového K 1-93-—000, 1 kg tvarobu
©40—000, 1 vejes K0*06—-0-00, 1kopa cerele K 0-00
aš00), 1 kopapetrželeK1-20—1-80,1kopakapusty
K 1'60—2 80, 1 hl cibule K 6-00—-6-00, 1 kopa drobné
teleniny K 1:09—800, 1 pytel mrkve K 2-40—3-00
1 kope salátu 0:0—000, I kopa okurek K 0'60—13930, 1
bečka švostek K 00*0--0-0, 1 hl jablek K 2- 30—6-00
1 hl brašek K 400--5-930, — Na týhodní trh
v Hradci Králové dne 20. urpna 1910 odbývaný při
veseno | bylo: 1) obilí: pšenice 518 hoktol., dita
178, ječmene 236, ovsa 304, prosa 00, víkvo 0, hra
chu 0, došky 00, krap 10, jahel 5, jetelového so
mlnka 10, olejky 00, máku 0. — 2) Zeleniny:
petržele 27 kop, cerele 00 kop, kapusty 180 kop, cibule
160hl, okurek000 kop, salátu O kop, mrkve 300 pytlů,
brazabor 62 bl, aelí 500 kop, drobné weleniny 96 kop.
— 8) Oroos: švestek 00 beček, třešní 00 hl, jablek
62 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů 0 knsy,
podevinčat 496 kusů, kůslat 0 kusů.
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Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířskáEarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
Sstelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů,od nej
jednoduššího do nejakvostněj.
šího provedení, v každém

vaorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovnje se v mé vlastní dílně
Jen ročně, čímž umožněno
mi dodati vejedůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou au ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsen Jeho

Piakupskou Hilestí rovide
Mešní nádoby jen + ohml

alatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se rychle, řádně a
levně vyřisují,

Vše zazílám jen posvěcené.

Vzo: rozpočty, i
hotovésos nauklákupanko

se zašlou.

Chudším kosielum možnosplácet bes přirážek.
SR“Staodporučeníačestnýchummáníporuce,“jj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeňa důvěruzávododomácímu.

Spolkůmdoporučuji rychlé a levné odeníodznakůspolkovýcha"
2000000606660000000G6€

Veškeré plechové

hudební náslry
vlastní výroby, nejnovější osvědšené Boustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bonsle, smyčce, pouzdra, podbradalky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběr. Klarinety, pikoly, fétny, oboa Jen lepší,

přesně laděné drahy. Pro slavné obce a spolky :ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ruší. Správky se rychlevyhrají.

v č, 221 (re ville p. Nováka)

nabízísvéglušbyctánýmrodinámzdejším
venkovským.ad

Paramenta.

V. Noškudla syn
protokolovaná firma)

Ignáce
(

(bratr P, J. Belkudly, [aráře vo Yýprashtieleh)
doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

svůj osvědčený a Často vyznamenaný
výrobní závod

všech kostelních paramentů, |:
praporů a kovového máčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
se na požádání franko zašlou.
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kretonové, Srepové: ripsové, gobelinovépolo- i celohedvábné v nejmodernějšíchvzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přísně k nábytkovým látkám seodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd. — — — — —

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« za nejlevnější cenu nabízí firma 

JAMOTODEAVPRAZL,Jadiské |

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný
—umělecký závod — Makumámůummní
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okenkostelních,P
PRAHA-I, anot (44226

lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
; ý / i ole "

budodání okenohrá- ODO ÁS
movýchodnejjednoduž-(Mn: išíhoaš k dohatémufi- B SKASN

guralnímu provedenía 5 .- DE
Sice1 36 Šelesnými| |Z8d

rámy, sléču, v i. :
Veškeré rozpočty, „odborná rada bezplatně, beze

setíkl Žátitivat ohjedanoe

VV
“ Vo

Založeno roku 1880.
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Vklady přes 12,000.000, Peněžní obrat za rok 1909 K 972,000.000.

Akc. kapitál o... Akc. kapitál
K4,000.000. .BEu K4,000.000.

V nejbližší době zahájí svoji činnost

ESKÁ BANKA
filiálka v Hradci Kralove

v domě p. Skuherského u Pražského mostu, proti hotelu „Merkur“.

Provádí veškeré obchody

bankovní, směnárenské, úvěrové a bursovní. ===

Vklady na knížky zúročí 4.)
Důchodkovou daň platí banka sama.,

Vklady na pokladniční poukázk Vklady naú běžné
zůročí při 30dennívýpovědi4 a na účty žírové„„ 60Odenní 99 zúročí dle dohodnutí.

Složní lístky poštovní spořitelny k bezplatnému poukazování vkladů zasílá banka na požádání.

Eskont směnek. Koupěaprodej všech
Obstaráváníinkasatu- i cizozemských druhů cenn. papírů.
směnek.
Proplácení domicilů. Výměna kuponů. Inkaso tažených hodnot.

Úschova cenných papírů v pancéřových
Úvěry bankovní všeho pokladnách.Správacenn.papírůa evi
druhu dence slosovatel.hodnot.

jako: nákupní, saisonní, akceptační,zji- h nné ir
štěné,celní,daňovéatd. Zálo y na ce papiry.
Financování průmyslových závodů. Pojištění slosovatelných hodnot proti
Čeky, poukázky, úhrady, zásilky a po- ztrátě kursovní při tahu s nejm. výhrou.
věřující listy na všechna čelnější místa
tu-| cizozemska. Promesy ke všem :

Vadia a kauce. tahům.
Koupě a prodej devis, valut a mincí Obstarávání vinkulací a devinkulací.
za nejlevnějších podmínek.

Eskont pohledávek Příkazy pro veškeré
nápodkladěpostoupenýchúčtů. í bursy tu- i cizozem.

Prodej losů
| na mírné měsíčnísplátky !!

Velkoobchoduhlíma koksem.
Skladiště a prodejna ohmele v Žatci.
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Příloha
Besídka.

Hubařské historky.
I

Domkář Povříslo potrpěl si na dobré pa
pání. Smaženice z bub byla jeho obavláštní
pochoutkou. V honbařské saisoně tndíž rád si
„taskočil“ do lesa, uby si na smaženici při
nesl. Po kursu, — který u nás vloni byl —
odvážil se za příkludem jiných houbařů i na
ty „neznámé."

Jedenkráte zašel si také na houby a pc
něvadž břibů bylo poskrovnu, nasbíral samé
„nehřiby.“ Doma poručil si všecko usmažit,
Šelka, vidonc podivnou habařskou „sebranku“,
zpoazela 8e houby asmařiti. Nic naplat —
Mosela|

Ovšem sama do úst uedala a dětem to

zakázala. Kapitální omašenici enědl Povříslom.
Na — a po dobré, syté večeři byla ží

zeů. Sebral čepici a hajdy do hospody. U „Lí
py“ bylo neobyčejně živo. U hlavního atolu
gešli se ramělisti a „mydlili“ raměla. Povříslo
byl na raměla zrovna posedlý. V minatě byl
v práci. Dařilo 6e mu výtečně. Popřál si tedy.
Pivko „bralo“ a než ponooný tronbil půlnoc,
měl 19 piv.

Teď honem něco navrh a půjde domů!
Poročil si víno a po čtvrté sklenici „větší sli
vovici.“ Štěstí počalo se ponenáhlu obraceti.
Povříslo na větší Karáž hodil do sebo několik
eSlivek“ a když padla drahá hodina, ramělisti
Pozutekli se jako vrabci. Povříslo ze zlosti
hodil do sebe sedrnon. slivku, zaplatil a vrá
voravým krokem čtrachal ge domů.V síni zal
boty 8 že žena náhodou tvrdě spala, dostal
ge Šťastně do postele.

Než co to? V malé chvíli počala se s Po
vříslem točiti postel, udělalo se mu nesmírně
NHna nic.“

Selka se probadila a vidono muže v „ne
snázi“, vyskočila jako tur. „Pro Boha, moři,
co je ti? Není ti Špatně po honbách ?“

„Ba myslím je“, zaskuhral sedlák.
Selka vzbudila děti i čeládku. Děti daly

ee du křiku, čeledín musel okamžitě zapřá
hnoati a jeti pro doktora do města 2 hodiny
vzdáleného. Selka v těžké sitoaci ohřála voda
a dávala muži ještě pro dávení.

Sedlák nepotřeboval ani vlažné vody; u
levilo se mu až před napitím. Černá káva u
dělala mu tak dobře, že ei ji poručil dvakrát.
Konečně se zcela atišil,

NZaplat Pán Bůh“, že to tak dobře do
padlo“, libovala 8i selka.

V 6 hodin přijel doktor, obhlédl situaci,
usmál se, oznal domácí léčebné prostředky za
úepěšné a při rozchodu Šeptal delce: „Tak,
panímámo, ještě jednu černou, mužíček ať spí
až do poledne, v poledne připravte dobrý obídek
a Lade dobře.“

Selce to vrtalo mozkem, že ta otrava tak
rychle přešla, Vzala „luchtuši“, láhev pro ko
řelkn a — k „Lípě“, Kořalka byla jen záminkoo.
Selka Šla na zvědy. Hostiosxý spal dosud
spánkem spravedlivých. Když bostinská odešla
pro kořalku, ohytla selka hostinského lejstra
od večera — ležela tam zcela klidně na skle,
mrekla zrakem a ejhle — účet Povříslův ležel
před ní jako otevřená kniha.

Ty čárky, to je pivo, čtrnáctky víno a
šestky kořalka, pomyelila si celka. 19 piv, 4
vína a 7 kořalek! To by vola porazilo!

Tak, to je ta otrava| Tynádobobezedná|
Já ho neřáda „karýrojn“, že je otráven bou
bamí a on ta „potvora“|

Více Povříslo neslyšel. Jak žena spnstila,
sebral katě a čepicí a pelašíl z domova. V po
ledne nebyl dobrý obídek, bylo jen podmáslí
a to Povříslo tak tuze moc nerad.

u
Kostelník Lorenz nesmírně rád chodil na

houby. Pro přílišné zaměstnání denní chodíval
na houby aš po práci.

Jedenkráte šel na bouby kuncem červen
ce ně po 6, hodině. Zašel si hezky daleko a
sdržel se v lese až do úplného soumraku. Lesy
snal dobře. Tentokráte věsk nemohl se z lesa
dostati na pruvou oesta. Byla již úplná tma
— Lorenz nevěděl vůbec, v kterém místě je.
Nu, jaká pomoc? Lehl si do mecha a v krát

kosti spal spánkem sprovedlivých. Když eeráno probadil, vyskočil a — domů. Trvalo to
hezkou dobu, nešli se mohl orientovati. Při
Bel domů o půl 7. hod. Toho dae neslyšeli
vP. klekání; Loreno prý saspal, říkali občaní.

Když „lov“ bývalskrovn
baři často „do hotelu Z.* ve V.
leží zapadlá v lesích, nemá se světem silnič

ního spojení, má jen málo chatek, ve kterých

před 50 lety kolomazníci zabývali se výrobouolomaze. V této vísce zřídil si Z. „botel.“
Nemůže být primitivnějšího hostince nad teato
v celém království. Chatrč — v ní místnost
— tu stůl jediný se dvěma lavicemi a dvěma
židlemi, v koutě 2—3 bečata s kořalkoa, něco
skla — a inventora „hotela“ skončena. Hlavní
prodej záležel v kořalce, míval blavně dva
droby: slabší a silnější — vlastní výroby —
a jen někdy zvláštní „barernon.“ V ueděli bý
valo pivo, přivezl si bednu lahví z blízkého
pivovara a neprodalo-li se za neděli, zbyla
nějaká láhev na všední den.

I trafika ta byla. Ovšem prodalo se ně
kolik kol tabáku za rok, doutníky jen o po=
svícení. Hotelierem byl stará vojna; byl ve
válkáchv Italii a rád si o „Netálii“ pohc
vořil.

Do této hospůdky rádi jeme zapadli —
ne sice pro požitek tělesný, hlavně pro le
graci. „Máte pivo?“, bývala první otázka,
když jsme sem vkročili. — „Nemám“, odpo
vídal „hotelier“ po většině. Jaká pomoc? 0.
koušeli jsme samožitnon. Kus chleba, vejce na
tvrdo — na měkko neuměl — jsme přece 86
bnali a pak nastala vlastní veselá zábava. A
jak uměl filnta počítat! Jedenkrát poračili
jsme si 15 vajec. Když jsme platili, vzal křída
a počítal takto: Kopa vajec stojí 1 zl 50 kr,
půl kopy stojí 75 kr., čtvrt kopy 37 a půl kr.
8 5 chlebů 10 kr. Dohromady 2 zl 72 a půl kr.
Hobařský spolek v P. zanikl. Škoda toho!
Návštěvy u Z. ve V. přestaly úplně. — vb.

Věda a umění.

Olázka Královédvorského rakoplsn
posud není definitivně rozlnátěna. Vyšlo nové dílo
M. Žunkoviče (Die Slaven, ein Urvolk Europas,
V. vydání. — A. Píša, Brno), v němž autor proti
odmítavým slovům Masaryka, Gebaura a jiných
staví pozoruhodné protidůkazy. Nyní pak nastává
tém, kteří prohlašují onen rukopis za padělek,
vážná povinnost, aby Zankovičovi věcně odpově
děli. Zajisté že celá česká intelligence čeká 8 dy
chtivostí, jak boj dopadne nyní.

Vsácemýliterární objev. Vědeckýobjev
prvého řádu učinil berlínský znale: sanuskritské
literatury, prof. dr. Jindř. Lůders, při prohlížení
nálezu turfanského, přivezeného dr. Albertem šl.
Le Crgem ze střední Asie. Podařilo se mu pře
čísti dramatické scény v sanskritu a příbuzných
nářečích, jež jsou atarší neméně než o 500 let
než nejstarší známá dramata Kalidasova. Tím po
sunnta je hranice st:ří indického dramata o půl
tisice let,

+ Mogr Vladimir Šťastný. Zemřeljeden
z nejpopulárnějších publicistů moravských, který,
věren jsa odkazu Sušilova, vzdělával český lid
mistraým perem neúnavně a stále kráčel s ušlech
tilým pokrokem doby. Narodil se 17. března 1841
v Rudíkově na Moravě. Věnoval se stavu duchov
níma. Jako katecheta nebyl pedantem; byl otcov.
ským přítelem žactva a nadšenými slovy rozné
coval jako pravý žák Sušilův v žácích lásku k ná
boženství, rodné zemi a ke všemu krásnému. Žáci
jeho 8 úctou na něho vzpomínají, stejně jako bý
valí jeho kollegové ve sboru profesorském, jimž
vždy byl dobrým kollegou. Jako básník a spiso
vatel projevoval zesnulý katdým svojím veršem a
každou svojí slokou něžnou zbožnou daší a snahu
Po mravním zušlechtění. Básně jeho mají velikou
cenu didaktickou. Oč menší byl snad jeho rozmach
básnický, o to větší byla jeho ušlechtilost a po
vznešenost nade všecko všední. A kdyby nic ji
ného nebyl slošil než velehradskou hymnu „Bože,
cos ráčil“, trvalou byla by jeho památka mezi
námi. Básnických sbírek jeho jest však celá řada:
Kvítí májové (r. 1869), Dárek vánoční (1879),
Kytka z Moravy (r. 1879), Drobné květy (r. 1887),
Hlasy a ohlasy (1892), Hory a doly (1694), sepgal
dále několik melodramat, kantát a písní dachov
ních, veršem překrásně přeložil Tomáše Kempen
ského „Čtvero knih o následování Krista“. Četné
jeho básně pojaty byly do čítanek školních, četné
jeho písně v hudbu uvedli skladatelé Jos. Chme
ličok, Al. Vlk, Fr. Musil, L. Janáček, J. Sychra.
Pro své Záky gepsal takó učebnici náboženství.
Založil r. 1878 a do r. 1906 redigoval čtrnácti
denník zábavně-poučný „Obzor“, v každém pak
čísle voršem uveřejňoval časovou „Besedu“, z nichž
mnohé byly pravými porlami. V moravském „Hlasu“
a kalendáři „Moravanu“ započal zesnulý literární
Bvoji Činnost a od založení družstva „Hlasu“ byl
členem jeho výboru. Od smrti Sušilovy do avé
emrti byl starostou „Dědictví av. Cyrilla a Me
thoda“. Nehbynoncíčest budiž avětlé památce to
hoto ušlechtilého a skromného pracovníka|

Kulturní jiskry.
Rozmary staročeského léčení. „Zkniby

lékařské“, sepsané r. 1597. (Přepsáno r. 1629.)
Lékařství proti bolesti subův. Věděti jest, že jeden
každý dokonalý člověk má 32 zuby. — Aby dětem
suby rostly. Moskem zaječím dásně dítěti poma
suj a budou jemu tím spíše růsti. — Na bolest
sudův. Přikládej kořen husí nůžky a přestanou
boleti. — Na odevstalé maso od subův a viklající
sudy. Vezmi dubové listí a diviznový květ, vař a
vymývej. — Item cibali stluč a tou smahou ob
kládej. — Item také celidonia bolest zubův akro=
ouje. — Na rossedané pysky. Pomazuj pyskův
sádlem slepičím, kde jsou rozsedané. — Na prým
o hrdle. Liliovou vodu drž v hrdle, zhojíš tu i
jinou bolest. — Na nežiť v hrdle, pro nějš by
mluvič nemohl. Routu, peluněk a bílé pal lejno
vař v silném octě, to vlož do pytlíku, polož na
temeno; kdyby tři neděle již byl nemluvil, bude
mluviti. — Proti kašli. Vezmi z ječmene vařeného
vodu, pij oaladě ji cukrem ráno a večer; veškeren
kašel zahání. — K témwuš. Vezmi lekořici a hryž
ji ráno, kašel staví, 8vou mocí mrzkost vyžene
z hrdla a kdož ji a vínem hořce pije, srdce iža
ludek od zlé mokrosti velmi čistí, a toť jest, věř,
zkušeno. — Protá dušnosti. Vezmi hořec a ten
vždy jeden den jez naštitrobu, a druhý den pu
škvorec, a třetí don česnek. — K témuš. Vezmi
Jitrocel a vař slóvaje jako zelí a omastě jej jez,
a budeš zdráv. — Proti bolení okolo srdce | také
v prsech. Vezmi routu, brotan a jablečník, jedno
stejně každého a vař u víně a pij teplé ráno a
večer. — K témuš. Vezmi mleko teplé od krávy
a vař je pak ne strdí, ale ať je méně medu, a
učině flastr, kladiž, kdež tě bolí a 8 pomocí Boží
budeš zdráv. — Na uštknučí od hada. Sveřepý
semenec stluč, routu a mladé holoubě po vylíh
natí, to přikládej a pomaznj; brzo oplaskne tobě.
— Jinak na uštknutí. Mouchy stluč s vínem a
máslem, tím maž to místo a veškeren jed vytáhne.
— Jinak. Česnek s monchami etluč a po tfi dny
přikládej. V. Pra.

Cesty mohou býti rouličné. Jenkdyž
se uškodí! Jaký příval slov o blahobytu kněžském
vychrlí každý týden protikatolické listy| Ale nyní
se diví, že to nepomáhá, že zdravý zrak těžko lze
zalepiti rozbředlým klihem vodaatých frazí. Proto
nyní koyf zrovna opačný zkoušejí agrární „Selszé
listy. L'čí živými barvami velkou bídu duchov
ních. Snad ze soucitu? vždyt přece znáte agrár
nické dietáře. Ten článek jest narafičen z té pří
činy, aby abiturienti nechodili do seminářů. Tedy
stejný účel jako při „Volné Myšlence“ — jen'
cesta jest cbytřejší, úhofovitější.

Odborná lesnická Iitoratara Josefa
W. Honmary. Jost známo, že stav lesnický
skládá se většinou z lidí kongervativních. Leč p.
R zmara nutil se poačovati leaníky v odborném
tisku o náboženství. „Lidové listy“ npozornily,
že listy Rozmarovy píší proti vyučování nábožeu
ství v lesnických školáchatd. Rozmara totiž začal
prositi o podporu literárního svého podniku kraby
katolické; a taky 89 mu podpory značné dostalo.
Rozumí se, že upozornění „Lid. Listů“ kapse Roz
marově nepomoblo, Proto posílal časopisům, která
o jeho náboženském stanoviska psaly, úřední 0
pravy. L:č „Lid. Listy“ dokázaly znovu, že 8
Rozmara namáhá opravovati — náprosto zjištěnou
pravdu. Na př. v „Rozmarově Týdenafku“ ze dne
2. ledna 1908 (který byl překřtěn na „Losnický
týdenník Háj“) napsáno: „Rádi bychom věděli,
proč na školách lesnických mezi ohromnou řadou
učebných předmětů se nachází též náboženství ?,.
V moderních státech odstraňuje 88 náboženství ze'
škol obecných čili národních a ponechává ae ko
stelůám a u nás zavádí se na školách čistě odbor
ných... . Najlépe by ovšem bylo, kdyby předmět
vůbec odpadl proto, če poslochači mají mnoho
práce s předměty odboraými.. .“ V č. 30. avého
Časopisu r. 1907 poctíval Rozmara členy katoli
ckých spolků názvy „studení bratři“ a „nebeské
kozy.“ Rozmara opravoval, že prý úeobdržel od
arcibisk. les. úřadu z Kroměříče na předplatném
42 K a od les. úřada král. kanonie praemonstrátů
Želivských 100 K. A přece v tomtéž „Háji“ v č.
13. z r. 1910 napsal, že předplatné na tři ročníky
„Háje“ zaslali: lesní referát v Kroměříži a lesní
úřad král. kanonie praemonstrátů v Želivé. Atd.
atd. Nyní p. Rozmará, který jest rozhodně proti

zaslal svou „Lesní Stráž“ i našemu listu 8 prosbou
o odporučení. Zaznamenáváme to jako ukázku po
krokářské důslednosti k informaci našich kruhů.
Prosit, útočit a pak zapírat a sas prosit, tohle
přece není ukázkou vyšší stkvostné morálky. Pa
trno na Rozmarovi, který diol náboženství pod
ceňuje, že výklad desatera na školách lesnických
nikomu neuškodí.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!



B.Melichar,
datelství, alikvarišt

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

antikvárních
i nových k doplňování i zakládání

knihoven.

Velký seznam pošle se na
požádání sdarma a franko.

Hospodářská hlídka.
Zpráva o stavu zelnic. Po loňskére

kordní aklizni hlávkového zelí, jež měla za ná
sledek nízké ceny, možno pozorovati letos značný
úbytek plochy osázené zelím. Přispělo k tomu
vedle této okolnosti zajisté také to, že vyšší ceny
cukrovky lákaly více k oseva řepnímu. Plochu
zelbé sadby zmenšila we v hlavních výrobištích
Čech okrouhle o 20*/, proti stavu loňskému. Také
na Moravě možno pozorovati zpačnější úbytek
zelné sadby. V Čechách ze začátku utrpěla sadba
místy značné škody kronpami e červem, bylo
nutno znovu vysasovati, takže byla přímo nouze
o sazenice. Později následkem deštivého počasí se
stav zelnie většinou podstatné zlepšil, takže podle
dnešního stavu se dá čekati dobrá úroda. Na Mo
ravě neměla hlavní výrobiště tak příznivého po
časí jako v Čechách a se strany prodacentů opa
kovány stesky do nedostatku vláhy. Stav zelpic
na Moravé jest podprůměrný. Celkem možno če
kati jakoatně dobrou aklizeň, ovšem značně menší
než roka loňského.

Ne mnohé, ale mnohe mosímochovati,
pěstovati, chceme-lina trhu obetáti. Uži v ho
epodářatví nastala doba rozdělehí práce. Nelze
nyní již zabývati se všemi odbory hospodářskými,
chceme-li obstáti a vynikbonti, Chceme-li těžiti,
musíme se chopiti kteréhokoliv odvětví hospodář
ského ve velkém rozsahu. Chovati 20 has, 20
kachen, 20 slepic, 20 krůt, 20 holubů, 20 perlin,
20 kohoutů, 20 králíků, 20 včelstev — mnoho
neznamená. Chovati však 160 hus, anebo 150
slepic atd. znamená v rodině snačný, jistý, stálý
příjem. Totéž platí o dobytku. Chovati 2 vepře,
2 ovce, 2 kozy, 2 dojnice, 2 voly, 2telata, 2 krá
líky, 2 koně — což to znamená? Mnoho práce a
starostí — málo užitku. Ale cbovat 10 prasnic,
anebo 10 dojnic, to už znamená mnoho. Míti
v zabradě 100 stromů s růsným ovocem, znamená
hodně dožer a málo peněz. Ale míti 100 stromů
jadrniček aneb jiného drohu ušlechtilého ovoce
znamená několik set korun příjmu. Zařiďme se
podle toho.

České lesy v Americe. V„černýchho
rách“ poblíže Deadwood, So. Dak., budou v nej
kratším čase „české lesy“, vypěstované se semene
z Čech importovaného. Do New Yorku přišlo právě
6000 liber smrkového semene s Čech, a o amrku
Be již dříve dokázalo, že by se v této krajině
daříl. Nyní se začne vysašovat v jižní části hor,
kde požáry zničily mnoho lesů. Letos se má osít
semenem 1500 akrů půdy.

Staré nemáky stanou se moučnatými,
když oškrabané přes noo močíme v čisté vodě.
Ráno 8e postaví na krb v čerstvé vodě. Jakmile
začnou vříti, scedí se a čerstvou vodou vřelou
trochu osolenou znovu zalité se vaří dále. Když
opět začnou vříti, opět se voda obnoví. Z uvaře
ných se voda zcedí a zemáky pod pokličkou po
staví se do horké tronby, aby v páře zmoučnatěly.

Čistou voda pitmou si opatříme pro
kapováním vody obyčejné. K tomu účelu stačí
nový úplně čistý květináč alespoů 20 cm vysoký,
Na dno se položí přiměřené sítko šíněné, velmi
jemné. Pak se narovná asi 8 om vysoká vratva
hrubě tlačeného popela dřevěného, na ni pak 8
cm vysokou vrstvu několikráte přepraného hru
bého plaku říčného. Vodu na pití určenou zvolna
Jejeme na písek a pod květináčem do čisté nádoby
zacbycujehe. Květináč drátem ovinutý zavěsí se
tak, aby voda do postavené nádoby volně stékala.
Docílime tímto filtrováním zdravé vody pitné.

Výroba medu. Nejvíce medu se vyrobí
v městě Harrisoně v Kalifornii. Je tam 6000 úlů,
z nichž se vytěží 1000 metr. centů medu. Vcelém
Řecku je celkem 300000 úlů, z nichž každý dodá
V/, kg. medu. V Dánsko se vytěží z 80.000 úlů
as 1 milion kg medu, v Raska ze 110.000 úlů je
medu 1*/, millionu kg. 240.000 úlů v Holandsku
dodá 3 miliony kg. meda. V Německu je 1 450000
úlů a vytěží se medu oa 20 mil. kg. Nejvíce úlů
v Evropě je však v Rakousku. Je u uás celkem
1,550.000 úl8, a tyto dají 20—-21 mil. kg medu.
Spojené Státy severoamerické mají 2.900.000 úlů,
Jež patří 70000 včelařů a tito ročně vytěží 31
mil. kg. medu.

Proti ohadokrevmost! působivýmlékem
je odvar kopřivy velkolisté (Urtice divica) | Pří
pravuje ne z jara, když kopřiva pačí. Na dvace
tinu litru vody bere se href kořípků a stonků
8 polorozvitými lapeny. Odvar pije se několikráte
za den. Také se kopřiva zelená přikládá ua bo
lavá místa hostcem zacbvácená,

A
Důležité

B B oprokaždého. BBE

Následkem požáru v domě č. 141 v Diva
delní ulicí a z toho vznikající nutné a neod
kladné přestavby domu jsme nuceni z nedo
statku obchodních místností [i celý svůj sklad
za každoupřijatelnoucenu vyprodati,
k čemužjeme právě obdrželi úřední povo
lení. Sklad pozňstává vesměs z modního, do
brého a čerstvého zboží, jako- prádla dámského
i pánského, modního ozdobného zboží, příprav
pro švadleny a veškeré galanterie. — Važenéma
obecenstvu naskytuje se B“ velmi řídká při
ležitost, při stonpajících cenách zásobiti se lerně
a řádným zbožím. © Podotýkáme, že vý
prodej potrvá jen krátký čas, tedy dobře každý
učíní ve vlastním zájmu, když si a nákaupem
pospíší a této vhodné a řídké příležitosti plně

využije. . .
Fejgl A Byčiště,

Hradec Králové,
Divadelní ulice, proti kostelu Panny Marie.

Školský obzor.
Zápis žáků do I. třídy ©.k. roálky

v Hradei Králové konati se bude po prázd
ninách v pátek dne 9. září, a v sobotu due 10.
září t. r. od 8—9:/, bod, dopoledne v ředitelně
ústavu; zkoněky přijímací odbývají se hned po
zápise. — Žácí ze ško: měsťanských přihlásí ge
k zápisu v úterý due 6. září od 8—10 hod. dopol.;
bned po přiblášce bude každý žák zkoušen (ze
všech předmětů tříd předcházejících). Zápis nových
žáků z jiných veřejných škol atředních díti se bade
v sobotu dne 10. září od 9!/,—12 hod. dopoledne
v ředitelně. — Bližší zprávy oznámeny jaou na
návěstní tabuli v budově ústavu.

Ředitelství e. k. ústavu ku vzdělání

pisu ani přijímacích zkoušek do I. roč. po prázd

ninách nebude, poněvadž údlešitý p-čet chovanců
se přijal na počátku prázdnin.

Svědeectvío náboženské škole s pro
testantského Saska. MinistrkultaBeckfekl
letos v řeči o vyučování na obeených školách
mozi jiným toto: „Vláda saská stojí na stanovisku,
že Škola moael býti státní ústav, ale že mnsl míti
náboženský ráz. Tento náboženský rás obecné
školy schválila drahá komora saské sněmovoy
všemí blasy proti pěti, pro náboženský ráz školy
vyslovili se také všichni lospektoři školaí. Učite
lové světští nechtějí se vzdáti vyačování nábožen
ství, chtějí Jen míti méónévěrouky a méné učení
nazpamět. Jinak jsou pro to, aby osoba Ježíše
Krista atála ve středu dkolotin vyučování“ —
Doporučujeme našim vychovatelům mládeže.

O proudech v pokrokovém učitel
stvm napsala neklerikální „Moravská Orlice":
„Kdo delší dobu sleduje politisování a madrování
veliké organisace učitelské, nemůže uevidét několik
věcí, ktere vybízejí ke kritice každého, kdo ví,
jak snadno zvrbuje be idealismus ve faoatismus,
není-li na pevných opratích nestranného rozumu,
a jak se pak teo fanatismus stává smóšaým, vídí-li
v zelí místo zajíců Ivy, místo lvů pak čerty. Uči
telstvo takořka bezvýhradně vzalo od Masaryka
názor náboženský, názor o katolícísmi a pokro
kovosti ... . přijalo je úplně nekriticky a již ve
Spatnějším odvaru — už jako dogmatisující fana
tismus. To už nebyl Masaryk mudrující a hledající,
ele Masaryk, co kfičí „černá banda“ a „denunci
anti*. Mimo to pokrokový učitel sábl do rudé
církve pro důvody dělostřelecké, pro všechny ty
klacky — přijal pavědecké křiklouaství. Kdo Bi
věc promyslí, musí vidět, v jakém bezradoém ma
terialistickém patokářatví brodí se naše (t. j. po
krokátské) učitelstvo. Nejvíce na radost semitisma.
Učitelatvo se klame, myslí-li, že tím vede národ
k osvětě. Vede jej — ne cBstou přirozeného vý
voje — ale po katostrofálních stráních a tam, kde
zas jen oa nášúčet ai badou pomábat blavně Němci.“

Nábošenství v Německa pokroku
školskému škodí? Po válce r. 1866 povatalo
okřídlené slovo, že nezvítězily vlastně tak „je=
hlovky“ nad oaší armádou, jako spíše učitel
pruský nad rakouským. A pokrokové učitelatvo
naše ústně i tiskem Dejedoou nepokrytě se takto
vyslovuje. A ble, prapodivná to véc! Z těch uči
telů něm. říše dns 20-000 je členy právé kato
lického spolku učitelského v Německu, jehož valná
hromada konala se letos o svátcích svatodušních
v Bochumě. Na ní též ustanoveno pracovati o 8vě
tový svaz katol. učitelstva všech zemi a uárodů.
Valné schůzi přítomní bylí zástupcové katol. uči
telatva z Vídně, Luxenburku a Hollandska. —
Učitelům z „říše“ tedy nevadí jejich katol. víra
ve skvělém, zdatném působení školním. V Ra
kousku však táž víra „odporaje, (!) „učitelské“ (')
„vědě“, „poškozuje“ a „snižuje“ školu, a proto
„řádný“, „důkladný“ a „vzdělaný“ učitel nemůže
již rozhodně se blásiti ke katol. přesvědčení, musí
propagovati „Volnou úkolu“ a óleny katol. spolku
učitel. boykotovati! Inu, jiné klima, jiný mozek!

Telegram!
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Národních a měšťauských škol jest
na Moravě 2826. Z těch jsou 2002 české a 824
německých. Hledime-li k číselnému poměru obou
národností na Moravě, vidíme, jak se úžanně ve
školství Němeům padržuje.
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KONKURS.

Při městeké obci Královébradecké
obsadí se nejméněna jeden rok provisorné

dvě místa

policejníchstrážníků
II. tř.

každé s ročním platem 600 kor., 209/,
drahotním přídavkem, svobodoým bytem,
po případě 8 ročním příbytečným v ob
nosu 240 K, služebním oděvem a jiným
příslošenstvím dle zvláštního ustanovení.

Žádosti za udělení míst těch, vlast
noručně psané, podány buďtež podepsa
nému úřadu purkmistrovskému do UG.
září 1910, opatřenéprůkazy, že ša
datelé jsou úplně zdrávi, statné postavy,
zachovalí a ne starší 27 roků.

Přednost bude dána těm, kteří po
dají důkazy o chvalné činnosti své u ně
kterého sboru basičského ve větším městě,

Osobní představení jest vyloučeno.
Po osvědčené, nejméně jednoroční

sužb č, stane se postoupení z III. do II.
třídy služební ae zvýšeným platem K
760-— a pošitky výše zmíněnými.

Pur úřad král. věnného
města Hradce Kr.,dne 17. srpna 1910.

AOSEFJELÍNEKUHRADCIKRALOVÉ
apřesvědčíte56,žeanilavydhualovanámj

das zvířalysemu vna

lojakosti,lácea opory V aš

O00000000000
První e. k. místodrž. konces.

hudební ajipěvecký
ústav

M Nepeřeného
v Hradci Králové.

Nový školní rok počíné 1.Jzáří 1910.
Zápis donně

od 8 de 12 hod dopol. a od 23do4
hod. odp. v místnostech ústavu, Dlonbá
ulice čís. 200, proti městskéma divadlu.

Vymčovacípředměty:
Zpěv, piano, housle a violoncello. Všichni
žáci přidrčování jsou k hudbě sborové

orchestr. a hlavně k hudbě komorní,

MH.Nepeřený, -i
varhaník při kathedrálo a státně

skoušený učitel hudby,

8
8

|

Vyhláška.
Kurateriam ohleposkévýchovnyčes. zem.

komise pro ochranu dítek zadá veřejným ofert
ním řízením:

1. Dodávku 29 kusů šel. postelí, slamníků,
klínů a žípěnek, 30 zimních a 40 letních příkrý
vek (houní), 45 m bavlněného grádlu, 50 m látky
na košile, 70 m látky na podvlékačky, 180 m

jee látky prostěradlové a 36 m simní oblekovéátky. —

2. Dodávku 4 různých skříní, 47 skřínek na
šaty, 7 stolů, 10 škol. lavic, 27 aedátek z obýb.
dřeva, 27 stolečků k postelím, 1 pracího stroje,
1 mandlu a 1 ždímadla.

3. Zařízení trahlářské dílny na 4 hoblice a
doplňky kucbyňského a ústavního nářadí.

Veškeré informace jsou k disposici v kan
celáři ústavu (č. 62.).

Oferty všem podmíakám vyhovující buďtež
dodány do 31. srpna 1910 do 12. hod, dopol. ve
smíněné kanceláři.

Kuratorinm vyhražoje si právo zadati práce
buď v celku nebo v částech anebo vůbec jedno
tlivé práce nezadati.

Z kuratorla chlapecké výchovny
čes. zem.komisepro ochranu dítek.

V Hradci Králové, due 18. erpna 1910.

Dr. Frant. Ulrich m.p.,
předseda.

0:O Kávu
dobrourn

i kg. za 2 K 20 h.

F. Chrudimský

zelenou

v Hradci Králové.
VA 0, db, 0,90,00,0A

k

Jo T.

M

Doporučujem

sg

První český katolický závod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„* t d.VidE,
©| VI o., Kaiser

strasge 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

ne

1860. Štltní cena na výstavě v Hořicích.

umělého kamonoprůmyslu
ná českém zeverovýchodě
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graniton,
kameniny,český výrobek,

ramorové zařízení

pro koželuhy atd.
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Českoslovanská záložna VPraze
Spálená ul. č. 8.

přijímá
wklady na 4'/,/, úrokbezvýpovědi,

„ 49, „ s30denní výpovědí
43/,9/, „ 860denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a knpuje ::

cenné papíry. Zvenkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které
zašlou ee na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisá Jednoty záložen.

KYSSVEAlda

| Mešní vína!|
Nejdůstojnější| Biskupské | konsistoriati
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

n :
sá
Ade v

ravá přírodní vína k obětem mše 8v.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI. u
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

KEODX CODXEOIX GEDX GODX

ÉJan Horák,*
i soukenník
% v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tus i cizo=
o zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Welejemnělátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XGE 663 X 663 X 663XC63

EB3XGODIXIX683KXE85

X
CP683XIR85IXX

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
ruělti veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky,paténky, paciikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. svd © výroby, předpisům

* etrkevním vyhovující. Staré před
měty opraváje + původní intene, A
v ohni alatí astříbří nebo proti do
platku za nové YYTenuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
káabkr franko bex závaznosti koupě.
Vášese pozíld posvěcené. Prdes ruční

95 litrů výše:Lissánská,uherskáArakouská
vínaza i litrpo 60,68,72, 80,90hal.a ]Sb 6 S ýakP jakoif

výše franko na každou stanici. Brstomy, tab ji PŘorjper“ Kostříbra pravého
1 čínského vědy na akladě.

Staré slato, stříbro a drahokomy kupuje na nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a oleeleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.NOU
Jasol likuleo

v Hradci Král. Ču 241.
(naproti reálce)

odborný závod pro

kostelní práce
doporačaje se uctivě ku provedení veškerých

pozlacovačských
a řezbářských prací
na oltářích, kazatelnách atd., dle liturgického
předpisu, v solid. provedení a mírné ceně,
čehož dokladem jest množství vysvědčení vld.

duchovenstva.RB
+

ovární sklad lněnéhoa bari. zboží!

O——
ý

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kosk, parameniů
prádle, praporů. příkrovů, kobercůa
kovového máčimí ve výrobnách jnejstaršího
závodu v Čechách, o. 's k. dvorního dodavatele

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

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

Adrepování vždy doslovné se vyprošuje.

a
KL

SA STOJVE) OSE

H. RICHTER,
pohřební ústav
+a zasílatelství:

Hradec Králové,

SSE BZ ZBSBABNSAAA DVA NÁ

Přesídlení!
MB-Sklady "S

ty KV. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Náslodkom stěhování cenyznačnésnížené.

šeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho=
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, knaszatelen,křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venka se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávámcelá.

nová chrámová zařízení
© kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a.
k ústnímu j Í dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailio s výstavy v Pardubicích.
ORP>Závod založen r. 1808. "JM

Obsluha naprosto reelní !
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Pohledy mnanárodnostní otázku,
I.

Leč národnostní zápas nemá jen stránky
stipné. Nacionální zápolení vede národy k hlnb
šímu přemýšlení, k inteneivnějšítou pěstění
kultury. Z národní žárlivosti pilně stodají u
čenci, cvičí se umělci, aby dokázali, že oárod
jejich není méně cenným než národ sousedaí.
Vědecká, umělecká, průmyslová i obchodní
konkurence bývá často zdravá, notí líné kapry
k větěl čilosti, zabraňuje bnití, provádí sou
stavnoa kontrola práce své i cizí.

Když francouzský stát za Ladvíka XIV.
velice zmohutněl, překáželo ministerstvo jeho
dovozu cizího zhoží. Náseledek toho byl, že
francouzští prodavači mohli odbývati domácí
občanstvo všelijak, ježto bylo odkázáno jen na
trh vvitrozemský. Jiní národové teprve tehdy
začali si Čileji všěímati obchodu, když seznali,
jak dovede z jejich výrobků znamenitě těžiti
bez tělesné práce židovatvo, jež ce přistěhovalo
z krajů cizích.

Český národ začal se oddávati v šir ím
rámci průmyslové práci tehdy, když poznal,
jak bohatnou velice z řemesel německá města,
jež byla v naší zemi od Přemyslovců zaklá
dána.

A menší národ, vyniká-li značným vzdě
láním, nebývá mnoho poškozován od silnějšího
utiskovatele, bdí-li dostatečně. Tlak badí proti
tlak a čím silnější útisk, tím více ohrožený
lid dbá národnostní discipliny, tím pevněji se
staví do ozbrojeného šiku za přirozená práva;
právě v místech, kde jest útisk veliký, poznává
ge, že nejde toliko o práva jazyková, nýbrě i
o zájmy hospodářské jak národního celku tak
jednotlivců. V tom jest právě osobní blad
mnohých lidí národnostně lhostejných, že ei
myslí, jako by v nacionálním boji šlo pouze o
práva jazyková. — Nikoli — nespravedlivý
nacionální šovén přibírá do svých služeb všeckc;
zneužívá gvá moci finanční, plodí zmatky 80
ciální, zneužívá i snah oměleckých ba i sále
žitostí náboženských, aby dosáhl svého despo
tického cíle,

A naopak: menší národ, který netrpí žád
zého příkoří od mocnějšího souseda nebo od
národa, který nad ním vládne, zapomíná lehce,
jak velikým pokladem jest jazyk po otcfch
zděděný, co snamenala a znamená pro něj kul
tura svérázná, národní.

Na př. v Americe vládnoucí kmen nečiní
evobodnému vývina národnosti české žádných
těžkých překážek. Národní naše sdružení od
vlády netrpí útísků. A následek toho? Žeee

echové velice snadno „ussimilují“, ve drahé,
třetí generaci jiš mluví americkou angličinou
jako čistokrevní „Jankeové“, aniž by ae starali
o to, jak mluvili jejich dědové, Navětíví-li vla
stenecký občan našeho království Ameriku,
nevychází při epecielně českých národních
slavnostech tamějších « údivu. Slyší, jak ami
čeští Sokolové v stejnokroji mluví řečí mí

Obamou,K pněktoří hovoří Sooela mesi sebonaoglicky. Pokladnelou „pekraden trádá
bdělýchstrážců. poj š pos

Pokud ve Vídni nezačalo soustavné a zá
sadné utiskování veliké české menšiny, pokra
čovala české „ageimilace“ k radosti Němců

V Hradci Králové, dne 2. září 1910.

hravě. Po útocích — zvláště posledních —
skontroloval český živel obrovskou svoa síla;
i prostí lidé, jimž bylo zpola lhostejno, jakou
řečí mlaví jejich děti, uvědomili si řádně, že
vlastně ani v Praze tolik Čechů nebydlí jako
ve Vídni — tudíž že Vídeň jest «lastaě nej
větším českým městem, třebaže v něm Němci
mají převahu. A následek nvědomění? Němci
s kyselým obličejem pozorovali, že příspěvky
Da české menšinové školství se zvýšily, že
čeští lid) vídeňští přestávejí ukládati peníze
do německých peněžních ústavů, vypovídají
německé časopisy, přerašují epojení s vídeň
sko-německými firmami obchodními atd.

Poláci v Poznani a v Rosku právem na
říkají na značné národnostní útisky. Poláci
haličtí projevají jim vřelý soucit a podporu,
protestajíce proti útlaku; sami však — jsoace
v Haliči pány — pronásledují jiný slovanský
kmen, totiž Rasíny. Pokud útlak Rusínů děl
se drobnou prací, bylo proti tomu málo prc
testů. Když včak v časopisech a schůzích pol
ských vysloveny jasně zásady velice osndné,
nespravedlivé, podřimojící Rusín vstává oká

zale, opevňuje své tvrze Aoemonstračním způsobem žádá, aby jeho přirozených práv bylo
šetřeno. Národní zápas se přiostřoje, Ruslní

Stávají se avědomělejšími, než jest Polákůmmilo.
Právě barbarské násilnosti maďarské ny

nější natí slovácký lid k rmanifestační obraně,
Dřív se „assimilovali“ Slováci snadněji.

Tedy svérázné národnostní bnotí sprave
dlivé jest národním přílsazem a nacionalismas
nespravedlivý přesvšecko spousta, kterou prc
vádí, nese sebou — třebaže bezděčně — i
stránky dobré.

Němci z říše touží vpraviti pod vláda
piklhanbny celou Evropu. Až by skutecně nad
všemi jinými národy zvítězili, až by se jim
nebylo co obávati národnostní katastrofy,
zemdlel by i u nich značně zájem národnostní
a vypukly by pro vystřídanou mezi nimi spory
rázu jiného,

Čím dále kráčíte do srdce Německé říše,
tím více nacházíte Němců snášelivých. Leč na
hranici Čech, Francie a Roska žijí nejfanati
čtější Švvéní. Zjev to lehce vysvětlitelný. Uvnitř
říše není co jiným národům bráti, Němci zde
žijí v plné bezpečnosti. Na hranicích však se
hlásí i jiní národové o svá práva ; přední stráže
ovičí se v urputném boji. A v našich menši
nozých krajích zápas nejtažší! Pýcha německá
posílena vítězstvím německých vojsk a Hradce
Králové a Sedano, pýcha národa většího z1
slepnje tak, že tento nechce 80 spřáteliti 8 my
Šlenkoa, že by národ slabší měl se tějiti právům
stejným. A — kdo jest v držení moci třebas
zřejmě nespravedlivé, tolik nerad se vzdává
avých privilejíl

Leč přes všechen poplach německých šou
vénů má státi každý Čech pevně na stráži.
V době, kdy Němci celé davy českých dětí
uchvacojí do svých šalfrajaských škol, tím ča
stěji se má ozývati zásada: „Výchova řečí ma
teřskou jest nejpřirozenější a ve Škole nej
úspěšnější. Hřeší těžce proti základním pra
vidlům vychovatelským takový německý po
krokář, které cpe české děti do německých
škol. Takový sebeučenější Němec brzdí sku
tečnou kalturu bezohledně, odnímá již děcku
lásko ke škole a choť k sebovzdělání. Jestliže
se mnoho mluvilo proti barbarům dávoověkým,
-rozhodně notno protestovati i proti moderním
pokrytcům, kteří ve scbůsích z plných plic
vykřikojí potřebu vyšší kultury, ale u českých
dětí snahn kultarní dusí již v počátka. Není-li
láska k národu vypěstována již v srdci dětském,

pok selhávají prostředky, jimiž se snaží apcečnost větípiti uměle vlastenecký cit do erdce
člověka odrostlejšího. Proto hajme národní
práva ve školách ze všech sil, poněvadě Školy
v předaířadě mají vychovati ty, kteří budou
hájiti česká práva po nás.

mmm iKKupiesi za K 1-70důkladný ople mmm
»>ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřizuje Bisk, knihtiakárna v Hradci. Králové.

Ročník XVI.Inserty se počítají levně.

Rozvoj křesí. sociální české
svépomocí.

Chce-li kdo, aby idra zdárně zkvétala,
masí odstraviti hmotné strádání, které se jí
staví na překážku. Jen v zdravém těle zdravý
dach! A v účle nespravedlivě hladovícím jeví
80 stísněnost ; energie, nesoucí se k cílům vyš=
ším, umdlérá, nenachází-li idealista pevnou
půda existenční. Nikdo nemůže chváliti zištné
chlebařství, ale zajisté na druhé straně přísným
příkazem hamanity jest, aby každému i
v hmotaém ohledu bylo dáno to, co dle své
práce a schopnosti zaslouží.

Pozorajeme-li nynější spletité sociální
poměry, které obepínají jednotlivce jako silné
dráty, uznáme, že často materielní bída pudí
zvláště v těchto časech železuou mocí chuďasa
i k mravní závislosti na lidech bohatších. Ať
už dělník či intelligent k vůli záchraně nejnut
nější «xistence zemdli v ideálních rozbězích,
jeu aby proti sobě nepopudil vlivné kruhy,
které h> mají materielně v Lrsti

Jako přílišné spolehnutí na hmotné pro
slředky, protekci a pod. vede k pohodlí, ne
Činnosti, k byrokratismu a tak k pozvolné
zkáze, tak na drahé straní veliké strádání
kazí povahy, demoralisuje wěrou ještě vátší.
To jest faktam nepopěrné, třeba že se nikdy
nedá určiti přesná wez, kol:k jest potřebí pro
každého člověka, aby ani v zápase neklesal
ani nezlenivěl,

Učí nás drasticky již dávná historie. Hu
sitští šlechtici a měšťané pobrali duchovenstva
statky; prý nyní začne kněžatvo haositské žíti
střídměji, prostěji, dokonaleji. Kněží ti, kteří
sam konfiskaci schválili, ani aepozvrovali, do
jaké pasti, do jakého chomoutu lezcu. Chlsbo=
dárci duchovenstva byli skoapí; div že kněz
husitský neamřel hla:em Chudáci pomáhali
si čevcováním, truhlařením, krejčováním atd.
A chtěli-li se-na farách udržeti, musili zacho
vati patolízalskcu oddanost k bohatým patro
nům. Ujařmovaného lida selského se rázaě z1
stati nemohli, poněvadž největšími despoty
bylí právě kollátoři. Praktické křesťanské zá
sady směli hlásati jen potad, pokud „podací
pánové“ dovolili. Ti směli točiti s citlivým a
samostatnějším knězem hodně zkrátka. Za rok
vystřídali na fate třebas kněze tři, čtyři; a
někdy nechali fary dvcela dlouho neobsazené,
„by se důchod vzpamatoval.“ A za takových
okolností mělo si kněžstvo husitské zachovati
ryzí idealismus! Hmotná ožebračení přivedlo
husitské kněze v tuhvu mravní odvislost na
bozohledných byrokratech. Hasitská konsistoř
marně vydávala různé r.formačaí rozkazy, pro
tože neměla vůči zpapné plutokracii žádných
vlivných prostředků. Kněz „dal se pod pána“,
který byl bezprostředně jeho p ručníkem. Proto
není divu, že právě ideálal lidé přestávali
do otrockého chomoutu lézti a přenechávali
správa far husitských nevzdělaným, zkorram
povaným lidem, kteří za kus chleba byli bo
tovi poslouchat a sloužit buržoům do úpadu.

Ostatně sám českožidovský „Rozvoj“ dra
stickými liniemi nastínil, zda veliká hmotná
odvislost rabínů působí na utváření individu
elního, silného charaktera ideálního. Pověděl,
jak rabíni před bohatými židy se klaní, jak
byzanteky jim poslubují a na druhé straně
jak nevščímavě ba drsně se chovají k židům
nemajetným.

Bůh sám ví, jak tahá poroba by nastala
biskapům a kněžstva vůboc, kdyby hmotná po
třeby jejich obstarával zcela samostatně stát
anebo tak zv. „národní církev“. Stěžoje-li si
samo pokrokové očitelstvo vytrvale a silně na
nespravedlivé © protekcionářství, ©zabolzděné
v krazích zcela neklerikálních, co by nastalo,
až by byla vydána existonce kněžstva v šŠanc
agrárníkům, pokrokářským městským radám
nebo byrokratismu centralistického, s vládou
úplně spokojeného úřednictva! Nelze ani do
mysliti. Nad „svobodou“ církevní i politickou
kodžstva by musil každý přítel svobody zapla
kati. Proto ten vášnivý pokřik, aby dachoven



stvu byly statky odňaty | Cbytří naši nepřátelé
vědí, že by pak svištěl po zádech kněšstva tak
důkladně karsbáč, až by ee £ pastýřů stali o
troci, tak še by pak počet kněžetva stále klesal;
katolický Sion by osiřel. A tohle jest vlastní
tužbou ujařmitelů ideálního ducha, kteří ci dá
vají přezdívati „volal myslitelé“ nebo „svobodo
myelníci.“ Uloupiti svobodu a tak přivésti ná
boženství katolické k zániku!

Aoož postup národnostních ideálů vašich ?
Ví se všeobecně, jak jediný šidovsko-německý
fabrikant dovede v kleštích držeti několik
českýchosad, jestliže zaměstnává ata dělníků.
A což přicházejíi velkostatky do rakon ně
meckých! Pak se krásně vlastenecké řeči po
slouchají, ale málokdo plní pak slova, která
na národních schůzích do duče hřímají. Při
patření na bezohledný cizí kapitalismus ocha
buje energie chudých vyděděnců. Když pano
valo v Čechách mladočesko-liberální samodr
žaví, naučili se čeští lidé horlivě hejslovanit,
chválit husity, tapit české koncervativce a bo
spodářská práce spala žalostně. Provokační
činnost zaměstnávala mladohasity tolik, že
přímo před zrakem jim unikaly milliony ná
rodního jmění do cizáckých kapes. A možfno
Mci, že v době dvacetiletého třepetání frázo
vitých fargliček zcela zbytečně národ přišel
bospodářako-finanční liknavostí o milliardy.
Kdyby ty peníze byly zde dnes, kdyby posud
naše podniky nebyly závislé na cizím kapita
lismu, nacházely by se ideály národnostní na
reálnější půdě, bujely by v úrodných brázdách.
Nebylo by tolik nářku na útlak českých menšin,
který v různých krajích provádějí nejvlivněji
majitelé velikého kapitálu.

Proto také naše katolické hnutí těžko by
vyrostlo v době dobledpé z dětských plen,
kdyby mu nebyl zaručen svobodný vývoj bc
spodářskými podmínkami. Křesť.soc. zemědělci
při všech svých protestech proti straně agrární
byli nuceni dále platiti do pokladen, ovláda
daných agrárníky. Bylo nutno sábnouti k ra
dikální svópomoci, neměl-li zůstati katolický
rolník pariou, věčně odatrkávrným od bobatých,
vlivných agrárních zemanů.

Pokus o hospodářské osamostatnění če
skébo katolického rolnictva zdařil se — dík
svědomité práci bystrých činovníků — nade
všecko očekávání stkvěle.

Dne 30 arpna r. 1908 na valné hromadě
politického Sdružení katol. zemědělců v Bu
dějovicích usneseno vybadovati katolickou or
Ganisaci hospodářskou. Založeno

hospodářské sdružení českých zemědělců
pro království České,

které neúnavnou pílí chudého faráře Prokopa
Holého bned z počátku zdárně prospívalo. Proti
zakládání odboček vunul ostrý severák z tá=
bora sgrárnického a židovského, A když ko
rečně ustavená odbečka začala prováděti spo
lečný nákup věcí nejpotřebnějších, den nciační
apparát našich protivníků nespal. Každou chelli
předseda nebo jednatel udbočky byl volán
k hejtmanství, aby se zoipovídal z nějaké for
mální maličkosti jako z přestupku parografu.
Sekretariát hospodářského sdružení měl zvlášť
značné svízele. Právě ústředí českých spole
Ččenstevse staralo horlivě o to, aby našinci ne
vešli ve spojení s nejvbodnějšími firmami. Se
společným nákopem skutečně započato teprve
na podzim roka 1909. Výsledek docílený (pc
něvadž přirozeně z jara se objeduávalo velice
nepatrně) jest vlastně výhradně dílem 6 měsíců
(od 30. června do 31. prosince 1909). A přece
do konce r. 1909 objednán) : 438 vagonů ublí,
161 vagonů snperfosfáta, 116 vag. thom. strásky,
55 vápna, 120 sudů petroleje, 122 centů ma
zadla, olejů a vaselina, 150 centů domácích
potřeb hospodářských, 34 strojů hospodářských
a moobo drobnějšího zboží. Celkový peněžní
obrat činil 617642 K 94 h. Odboček bylo do
konce minulého roku 347.

Dne 13. dubna 1909 konána ustavojící
valná hromada

Zemského Svazu českých hospodářských
družstev a společenstev pro král. České,

Svaz nepovetal náhodně —ani z nějakého
chvilkovébo justamenta. Zakladatelé věděli,
jak vážnou s trnitou práci va sebe berou. Loč
z ústřední korporace, ovládnató agrárníky, 0
zývaly ae zpupné, pohrdlivé výkřiky proti na
Šincům; když byli sgrárnici zmámení svým
úspěchem v říšských volbách, vydanou heslo:
S klerikély z Raiffoisenek ven Agrárnici pro
hlašovali majestátně, že ústř. jednota jest a
zůstane agrární. Na valné hromadě zástapci
našeho rolnictva byli provázeni posměchem,
odepřeno jim poměrné zastoupení v předsta
venstvo. Todíž naši lidé se zcela přirozeně
postarali o to, aby heslo agrárnické stalo se
skutkem; rozhodli se očistit jednotu od „kle
rikálá“ úplně, uby (die nejapného přání agrár
víků) tato se stala agrární úpluě,

Leč kdyš ustaven Sraz, honem se vítr
obracel. Již agrárníci nekřičeli, če musí zůstati

jednota agrární, už celými balíky letáků šířili
tvrzení, že jest tato iostituce pro všecky aza
přísabalí katolíky, aby z ní nevystopovali.
Maroá námsha| Urašení exalanti s energií žu
lovou zalošili si útulek vlastní. Počátky byly
ovšem velice skrovné. Leč pouplynutí nece
lého roku (od 18. dabna1909 do 29. března
1910) Svaz vykazoval 97 fangojícich epole
čenstev.

Práva revisního dosaženo dne 18.prosince
1909.Zemský výbor vyhověl přání Svazu, přijav
je) 28. prosince pod svojí revisi.

Představenstvo roshodlo se též zaříditi
nákupní odbor; ten mohl teprve v září zshá
Jiti činnost a přece docíleno slašného obratu
ve zboží. Peněžní obrat 2,055.968 K 66 h jest
velice slušný.

Agrárnici dostali pro své odborové hnutí
obrovaké subvence, náš Svaz byl „podporován“
nesnášelivými kopanci, denuocováním, podezří
váním. A přes ty všecky útrapy vyhovoje po
třebám lidu líp než ústř. jednota. Velký stroj
jest v majestátním chodu, jejš nikdo již ne
zastaví. Katolíci, majíce v race vydatnou své
pomoc vlastaí, nepoblížejí nedůvěřivě na před
vášeče, kteří hlásají, že katolicism staral se
dříve a stará se posnd horlivě o prospěšné
řešeníotázkysociálnía hospodářské,Praktická
jest očividná. A proto také lid, vida v kruzích
věřících lidumiluost opravdovou, Ine tím více
k víře po otcích zděděné, Jeho náboženský
idealism není zatéžován trapnými rozpaky ma
terielními. Osvobození hospodářské jest zde
osvobozením duševním zesvěrací kazajky, frágo
vitého, rozbředlého liberalismu.

Našinci však nemíní 8e spokojiti a tím,
co posad dosaženo, chystají ee pracovati na
základech širších. V poměru k institucím agrár
ním naše poduiky jsou finančně i počtem svého
členstva dosti skrovné, Ale poněvadž jest již
zasazen kořen velice zdravý, snaží se naši lidé'
aby ze zrna hořčičného vyrostl mohutný etrom,
který by nutil respekt na všech stranách.
Jedná se nyní o volby do Zemědělské rady,
kterou nemají agrárníci spachtovanon na věčné
časy. Židovské, zištné aprostředkování nákupu
jest valně obmezeno, jiní obchodníci, vidonce
uvědomělost našeho roinictva, střeží se pro
dávati zboží podprůměrné a neurčají přemr
štěných cen. Jest však natno, aby se katolíci
vschopili všade. Tisíce našinců posad jsou
poutány místními ohledy na Raiffoisenky a jiné
podniky agrární. Děje se to často proto, že
v sousedství se nic nepracoje. Jest potřebí
bustější síťě našich Raifeisenek a odboček. Pak
teprve na poli hospodářském se budeme atatně
měřiti v rozhodné bitvě a těmi, kteří rostli a
mohutněli spíše příznivými okolnostmi a ka

Pitalietickou přemocíneš bystrostí a horlivostívinstní.

Dopis z Prahy.

Spy do nekonečna o represontační důmobceprašské. D> pražské veřejností pronikla
opět „potěšiteluá“ zpráva, že stavitelé repre
sentačního domu obce Pračské u Prašné brány,
architekti Schlaffer a Šebek, překvapili radu
městskou písemným požadavkem o náhrada
458.000 korun — za „zdražený“ matoriál gta
vební, ku stavbě upotřebaný a nucené prodlo
žování stavby, zaviněné tiim, že nebyly v čas
dohotoveny různé detajlní plány budovy. Žs
požadavek nezpůsobil v radě městské zvláštní
radost, jest samozřejmo, tím méně pak nyní
před nadcházejícími volbami do obecního za
stupitelstva. Rada městská žádost prozkoumala
a shledala, že jest odůvodočna, a že nutno
pánům stavitelům vyjíti vstříc,

Tím způsobem budou pražští poplatníci
míti potěšení dopláceti dále oa obromné již
výdaje domu repregentačníhu, který stal se
přehnaným a nepromyšleným způsobem pro
vádění stavby skutečným postrachem obyva
telstva pražského, Jako v minulých dopisech
tak i tentokráte přimlouváme ua, aby výslovně
jednou již bylo konečné prohlášeno, zda-li jsou
tyto požadavky poslední, a zda-li co nevidět
opět nedostaví ge z některé strany nové po
Zadavky za „více práce“, „zdražení materialií“,
„opomenutí“ různé a podobně. Mají-li páni na
Staroměstské radaici na té či na vné straně
ještň v tomto ohledu něco za labem, pak nechť
raději to řeknou ihned, aby přestalo konečně
trapné a do nekonečna se protahojící „překva
pování“ nejen pražských kruhů poplatniokých,
ale i všech přátel rozamného rosvoje Prahy
vůbec. Doposud se věří, že největší rány za
sabují pražskou autonomii se Staroměstské
radnice.

« .
*

Strach před „klerikálními“ lycey. Z frázo
vitých alov, uterá vžila 80 do davu a jsou vy
slovována osobami, jež nemají pravého ponětí
moobdy o jich významu, nejčastěji snad v růz
ném také tisku a v ústech při denních hovo
rech možno saslochnonti slova | „klerikální“

lycea v Praze rostou. Ano, rostou a kéž by
vzrůstala ještě četněji. Zatím, co i obscní
starší řeší otázky komunální politiky zájezdy
za hranice s representačním vysíláním sta
rosty dra Groše na výstavy, pracají ti nená
vidění „klerikálové“, aby Velké Praze opatřili
moderní Školství. Tak vzniká opět nejnověji
jedao lyceum při klášterních školách u sv.
Voršily na Novém Městě Pražském, a še ho
byla naléhavá potřeba, o tom svědčí, že hned
po vyhlášení o zápisu nahrnulo se tolik žada
telek, že moobé z nich bylo outno odmítoouti.
A pak obecenstvo prý nenávidí klášterní školy |
Opak jest pravdou; obecenstvo, právě to nej
vnímavější, klášterním školám dává v Praze
přednost před školami, v nichž vyučují „mo
derní“ ačitelky, jichž hlavní starostí jest pa
rádění podle rosamů pověstné Yvony, kterýchž
starostí jest lítání po ulicích a různé poměry
se škaredým pozadím. Znalci poměrů výchov
ných prohlašují, že lycea, vedená řádovými
sestrami,vykazojí mnohem zdatnější prospěchy,
nežli lycea ovládaná moderními vychovatel
skými duchy, a proto není se co diviti, še i
lyceum při klášteře pražských Voršilek záhy
bylo naplačno. Žejeho rosvoj pro budoucnost
bude zajištěn, rozumí se samo tím více, že
známá jest enetgie, s jakou tento řád školství
své řídí.

Obrana.
Pins X proti „Sillemu“ Vatikán vy

dal k episkopátu francouzskému list v příčině
censury a reformy „Sillonn“, velice rozvětve
ného to katoiicko-demokratického sdružení
mládeže. Vytkl, které rozběhy organisace této
nelze srovnati s katolickou vírou, kázní u spo
lečenským spořádaným řádem. Pokrokářské
listy ihned vyjely s výářiky, jak jest Vatikán
despotický, jakými pouty svazuje papež svo
bodu lidí věřících atd.

Nikoli, pánové, jen přemýšlet! Pravou,
čistou demokracií není demagogie, jak vás ně
Havlíček poučuje. Katolíci, kteří si dříve Bu
ciálních proudů nevšímali, kteří sójěli za
pecí, když celé davy cbuďasů prohaly od pra
pora křesťanského k prapora radému, nejed
nou se stali v „Sillonu“ až příliš demokra
tickými. Jest to zjev a vývoj přirosený? Vy
počítali si ti lidé přesně všechny kroky? Na
podobování demagogie800.demokratické, která
ostatně posud končila bankrotem v samé Fran
ci, jest vyhánění ďábla belzebubem. Církev
musí dokázati, že kýženou reelní rovnováhu
sociáloí zjedná oa osvědčených zásadách vlast
ních, že jí není potřebí noemyslivé pupouško
vati po lidech demagogiokých, jichž sliby kon
čily a dosnd končil zuufalými ziatky.

Co přehnaná demokracie všecko dovede
spáchati, jak zbrkle žene Širó davy vyděděnců
do propasti, patrno z tobo, že užito proti ka
tolictvu i lupičekých apačů a že po konfiskaci
statků začal tyranisovati repobliku despota
Clémenceau. Domokracie ocitla ge ve Francii
ve smyčce, z níž marně se snažila krk v5
prostiti.

A naši soc. demokraté? Nyní lid srovnává
Lděle jejich volební sliby se skutky, vidí dry
úšnictví jejich v plné nahotě. Nyní by se je
jich demagogii při volbách špatně vedlo.

Jen demokraciel Ta je neomylná, ve
všem svatá, ona brknouti nemůže, Takové fráze
odsouditi mosl i ovážlivý dělník. Zajisté jest
natnou potřebou, aby živly demokratické byly
povolány ve státech k spoluvládě, ke kontrole;
Jinak by zpupný byrokratismas přivodil hni
lobu. Leč nesmí se myaliti, že člověk, který
sám sebe za demokrata na veřejném náměstí
prohlašaje, má uš patent na vlastnosti nejlepší
a že člověk konservativaějšího smýšlení, který
ei k majetku dopomohl pernou prací, jest již
čosákem, ziskouchtivcem a mužem obmezeného
rozhledu. Lidu prospívá často vío štědrý lo
věk, který s obudoby se vyĎioul, než sadlu
žený zběhlý student, který maje race prázdné,
dává si za své domagogické řeči od chuďasů
tučně platiti.

Vždy jest potřebí zachovati náležitou ros
vahu, nedat se omámiti radikálním heslem,
které už stokrát ae stalo osudným velikým
davům proletariáto.

Luther sačul kézati evoboda, lid na po
kříky náboženských demagogů anažil 80 ná
silně svrhnouti včeoka pouta. A výsledek? Ti
síce povstalců rozvěšeno po atromech, tisíce
jinak trostáno za souhlasu téhož ILothura a
ojařmení přituženo. .

Rovnost, svobodu| Tak křičela demokra
Cie zu voliké revolace francouzské. Zatím však
lidé svobodomyslní, kteří se jen málo odvá
žili nesoublasiti s krvelačnými „demokratic=
kými“ tyrany, po tislcích ztráceli hlavy pod
gaillotinou. A na konec pa všem běsnění vy
sllený národ ověřil osudy Francie oamovlád
néma despotovi Napoleonovi. Drahá republika
padla teké za kořist vypočítavému, ještě ratl
novanějšímn vládci.



Brotes chtěl sabitím Caesara vzkřísiti
republikánské sřízení —ale lid shledán k de
mokratičtější vládě nezpůsobilý. Po Caesarovi
přišel Caligula, Nero.

Proto elrkov nemůže tu nebo ona formu
vládní usaati za neomylnoo. Pod jakýmkoli ú
tvarem vládním může se provésti mnoho do
brého i spáchati mnoho zlého.

Á jakým způsobem má demokratického
docha jeviti kodžstvot Zase otázka velice kom

půkovaná, choulostivá. Jediný chybný krok aed plno černých bolů. Francouašti kněží vo
Jali svého času po větší nárední samosprávě
úatolictva francouzského. Dostavila se „od
měna“ od vlastních dřív, než se kněží nadáli.
Representace francouzského laictva kněze olou

ve a ajsřmila. Ruský pop má církev národní.jte ee ho, jak se mo daří, jakou svoboda
a eamostatnost může jeviti vůči synodu, vládě,
vlastní osadě. A což kněší jihoslovaněti? Mu
cečeky se zachovala národní církev husitská
ke svým kněším, ktoří se stali ubobými slu
Zebníky byrokratů. A čtěte v dějinách, jak již

zaMivvy Lutherova pastoří masilí otročitišlechtě1,
Čím dále se kde kněžstvoocitlo od íma,

tím se stávalo úslušnějším nástrojem evětských
cílů mocných laiků. Zdravýchlidových proudů
musíme ai vášiti; svatí apoštolé přece také
nebyli aristokraty. Leč o demagogii u nách
není ani slechu. Bdíti musíme nad tím, abyce
křesťanské demokracie nestala pašalíkem lidí
zmámených slavomanem nebo vypočítavých příživníků.

Proto právem a v pravý čas Sv, Otecpro
nesl varovný hlas proti zhoabným názorům u
autoritě, epravedinosti, rovnosti a lidské dů
stojnosti. Papež požádal biskupy, aby zblondi
lých sillonistů se ujali; nevystonpil proti nim
s bezohlednou přísnosti. A tak nastane zdravé
čistění. Ti, kteří vířa měli za pouhou záminku
a za prostředek k demagogii, odejdou dřív,
bež se začne vyčítatí stádci Petrovu, že vedlo
stát do zhoubných vírů. Také upřímní katolíci
veřejné v tisku projevají ve Fraacii úplný
souhlas s nepomenutímPia X., osvědčajíce,že
„Sillon“ není povolán sám sebou určovati dráhu

prvy dogmaticea morálce.Pravdou k čisté6v0

Politický přehled.
Společný český klub na říšské radě jest tuž

bou všech vážných českých politiků, po němvolali i radikálové, poal. Klofáč a zvláště posl.
dr. Baxa, svolýna k tomo cíli i parlamentární
komise Českého svazu na den 2. září do Prahy
s tu máš, najednoučeští radikálové prohlašají,
že pro případ vetoupení Českého klubu do
vlády by s něho vystoopilí, ačkoli ovšem právě
ve vládě by jednotný klub potřeboval jednot
nosti měnou ještě větší, než v oposici. Ukázalo
ve, že ze strany radikální bylo blásání jednot
nosti zase jenom — frasí.

Vláda a vodní cesty. Vláda Bienerthova dle
všech okolností jest rozhodnota, že průplav
dunajsko-oderský stavěti nebude. Chce se však
vyrovmati 50 zeměmi, ktorých se stavba prů

Biavu nejvíce týká, s Dol. Rakousy, Moravou,lezekem a Haličí. 8 Poláky již vyjednávala.
Prý nynější matný stav financí státních zoe

obje provedení zákona o vodníchcestáchs r. 1901.

Politika hw. Aehrenthala, rakouského mi
nistra zahraničních záležitostí, upoutává -na
sebe pozornost politického avěta. Poslední
schůzka jeho s italským ministrem San Giu
Jianem v Soloobradě dne 30. srpna t. r. za
městnává zvláště Rakousko. — O politice hr.
Aehrentbala se stanoviska českého pravil v ne
děli na echůsi v Nymbarce posl.Hrázský:
»Vodení záležitostí zahraničních konsekventně
zůstává rázu protislovanského, tedy i proti
českého. Vjakých rukou se správa zabraničních
záležitostí nalózá, posondíme i £ toho, že ny
nější ministr vnějších záležitostí, bývalý za
hraniční poslanec v Petrohradě, tehdy jošté
baron Aehrenthal, promlonvaje tam kdysi a čel
ným českým politikem, dal průchod svému
podivení, kterak to možno, že Češi žádají
v Rakousko větších práv než mají Poláci
v Rasku — to přece (dle názora p. Achren
thalova) prý každému občano, kterýž nezná
státního jazyka, plně stačí, když se s ním
u sonda a úřada jedná pomocí tlumočníka*

Dr. Hribar svolen opět starostou lublax
ským. Ve schůzi dne 30. srpna t. r. z 23'členů
zastupitelstva odevzdalo hlasy své pro Hribara
92. Týž vyvracel výtky jemu se strany vlády
činěné, pro které předešlá volba jeho nebyla
odporačena k sankci. Vláda jest proti němu
proto, že prý zejména nevykonal svoo povin
nost, jak toho vyžadovalo jeho postavení park
mistra, který jest zároveň okres. hejtmanem.
Na opětné zvolení Hribara starostou odpové
děla vláda rozpuštěním obecního zastopitelstva
lublaňského a jmenovala již zeměpanského

komisaře pro Lablaň. Zprávy o vládním za
kročení vsbadily v celé Lublani snečný rozruch.

Car v Němechu. Dae 30. erpoa přijel car
8 cárevnou a rodinoa do Friedberku — do
bývalého domova carevnina. Na uádraží byli
uvítání velkovérodskými manžely hessenskými
a odjeli pak v aatomobilu do zámku. S cfsa
tem Vilémem se car vůbec nesetkal a nesetká,
Zájezd carůr do Německa nemá rása politic
kého. Carevna chce so podrobiti několika tý
denní nervové koře v hessenských lázních. Je
to poprvé, co se car odhodlal na delší doba
opastiti svoa říši. Že pro bezpečnost carských
manželů byla učiněna rozeáhlá opatření, ne
třeba ani připomínati.

Hora ve slavnostní schůzi skapětioy
dne 28. srpna problášena královstvím. Gratu
lace sypaly se na ČernouHoru se všech stran.
Krá) Mikoláš poslal císaři Frant. Josefovi tele
gram: Za celou dobu mé dlouhé vlády zahrno
valo mne Vaše Veličenstvo důkazy dobroti
vosti a Šlechetné blahovůle, ale zvláště projev
V. V. při prohlášení Čersé Hory královstvím
je mi drahý. Račit V. V. přijmoati erdečný dík
za blahopřání, jež mojí zemi jistě přinese
Štěstí. — Rakouskému vyslanci Gieslovi udělil
král velkokordoa řádu Danilo. — První blaho
přejný telegram dostal král Nikola od krále
anglického. — Památná tato pro Černou Hora
udalost oslavena položením základního kamene
k nové chirurgické klinice a dětské nemocnici,
V Bělehradě vypískali krále Mikuláše drama
„Balkánská carice“. Také projev srbské, elo
vanské jednotnosti.

Spenčlsko a Vatikán. V napiatém poměru
mesi Španělskou vládou a Vatikánem se nic ne
změnilo. Svatá Stolice trvá na svém oprávně
ném požadavka, aby odvolána byla napřed
předloha zákona proti kongregacím, než začne
se dale jedoat o revisi konkordáto, k níž ev.
Stolice jest ochotna. Naproti tomu prohlašuje
předseda španělské vlády Canalejas, že svojí
předlohy proti kongregacím neodvolá. Napětí
tedy zůstává. Rozhodaatí nastane arci, ašsejde
se Španělská snémovna.

Připojení Koreje k Japonsku stalo se akut
kem na základě emlonvy obou císařů, dle níž
Korea přestává býti samostatným státem. Císař
korejský « celon rodinou musl ce spokojiti
Pouze e pěknými tituly a náležitými příjmy.

Zprávy organ. a spolkové.

Věem milým orgonisacim katolickémládeže, všem vášon stoupencům
české strany křosť. sociální ma Čáslav
sku a v bližším I! vzdálenějším okolí
sdělajeme radost svoji, še dne 18. září 1910 ko
nati budemo ve Žlebích slavnost posvěcení společ
ného praporu všech čtyř skupin organisace kato
lické mládeže farnosti Žlebské. I zveme vás, mi
lení druzi a dražky a vás, statečné a uvědomělé
příslušníky strany naší české křesť. sooiálal co nej
srdečněji, abyste nás v tento den, pro nás tolik
významný navštívili, nás i sebe posílili, aby slav
nost svěcení praporu katolické mládeže ve Žle
bích stala se velkolepou a 8vornou manifestací
katolického lidu z Čáslaveka i dalšího okolí. —
Pořad slavnosti bude: V neděli dne 18. září od
půl 9. do půl 10. vítání bostí cizích j domácích
v knížecím parku naproti bostinci NNaHrázi.“
O půl 10. seřaděnía průvod ke kostelu. — V 10.
hod. slavnostní kázání vsdp. kanovníka Dr. Fr.
Šulce z Hradce Králové. Pak posvěcení prapora,
zatlonkání břebů a odevzdání praporu, bymna
mládeže: „Rozviňme prapor červenobílý '“ O 11. b.
mše av., při níž se zpívati bude píseň Velebrad
ská: „Bože, co's ráčil.“ Po měj av. průvod ua
náměstí, rozchod a uložení prapora ve faře. O
12:/, společný oběd přihlášených. — Od 1.—2.
promenádní koncert na náměs:í. Před 2. bodinou
seřaďování oa náměstí a průvod do knížecího
parku, kde zapěje se poslední sloka bymay mlá
deže. Nato řeč p. Václava Špačka, řídicího učitele

va v. bs L sloka písně „Kde domov můj“ a řečp. Fr. Šupky,red. „Štíta“ v Hradci Králové. Po
tom koncert v kníž. parko. -- Večer v 8 hodin
věneček. V případu deštivého počasí odloží se
celá slavnost na neděli dne 25. aáří. Přijďte tedy,
druhové a družky, přijďce přátelé naši astoupenci
strany české křest. sociálof! V množství svém u
vidíme svou sílu a najdeme všickní povzbuzení ku
dalším pracím, bojům a obětem pro víra sv. ka
tolickou a vlast naši svato-Václavskou!

Libštát. Příjemné odpolednezažili jsme 21.
srpna, neboť tébož dne pořádala katol. jednota ve
spolkovém domě přednášku, po níž následovala
řada solových výstupů, zpěvů, básní, jež provedli
hlavně členové katol. org z Lomnice n. Pop. a
Staré Paky. Pan Karel Ježek promlovil ve své
přednášce na thema : „Mládež na cestách životem.“
Z jeho krásné řeči úvedeme aspvň některé vý
ňatky: Od mládeže čeká vlast zdroj nových a
adravých sil. Běží-li tedy o zdraví národa, masí
se poukázati na to, jak ten národ resp. mládež
žila, jaký úkol životní byl jí vštěpován a v čem
ona nalézá vrchol svého života. Olázkou, co jest

život, sabývaja se filosofie všech věků a za dob
nynějšího nejmodernějšího pokroku dospěla tato
otáska k jediná zase odpovědí, kterouž pronesl
Dr. Bois Řaymon v soafalém výkřika: „Nevíme «
nezvíme.“ Ótásku, co jest život, laštilo lidstvo
všech věků různým způsobem, na př. tvrdíc a
učíc, že není Boha a v důsledcích toho ani žádné
mravní zodpovědoosti za skutky. Natao si poválm
nouti, co praví o životě lidském již největší my
olitelé starověku. jako Sokrates, Plato, Cicero a
Jiní. Oni nejen se nevybýbali myšlence: „Odkud
Jsem, kam apěji, zda jest za brobem život a co
temna mnočeká?“, nýbrž otázky ty pokládaliza
nejdůležitější ze všech. Později křesťanství, rostonc
den ze dne, proniklo i nazírání filosofické. Již ve
4. stol. počali velicí myslitelé křesťanští studovati
pravdy zjevené roznmovou flosofif. Jedním z nej
větších téchto učenců byl av. Augastin. Dle ob
sáhlé jeho filosofie jsou dva zdroje lidského po
znání: autorita a rozum. Prvému odpovídá víra,
drahému vědění. Dr. Kratochvil vyjádřaje se o
tomto velikánu křest. filosofie takto: „Sv. Angastia
jest muž, jemuž v prvé řadé děkuje středověk za
všecku svou poesii, umění a svaté touhy. Kó4 by
jeho filosofie stále více byla u nás v Čechách
studována a Šířena!“ Dnes bohožel nastoapila
filosofie moderní (t. zv. polsroková), jevící se vlastně
jen v šíření hesla: „Pryč od Říma“a tímiv my
šlence v heslu tom okryté: „Vzhůra k Berlíou|“
a v čele této moderní filosofie jsou i tak zvaní
„největší čeští lidé“ ano i (světe žaani) NSyDové
slance“. Všichni katolíci proto hlasu papežů
Lva XIII. a Pia X. uposlechli a všude jako v od
pověď zaznělo: „Katolicí, organisujte sel“ Čím
více ke heslo „Pryč od Říma“ ozývá, tím mohut
nější jeat ozvěna, která zní opáčně: „Zpět k Římu“
Zpět ku pravdě, která vítézí a zvítěziti mal |*
Proto mějme všichni, zvláště ty mládeži, velké
ideály náboženské, které září, vábí a svou kvy
sokému vzletu, volejíce: Mladoati, orlí jest tvých
letů vláda! Ó mládí, vzlótej k výšinám I“ Mimo
idrály nábož. pěstuj každý ideály vlastní! Proto
uvědomujte se! Pracujte 8 chutí usilovoou pro
Bebe, národ a vlasť. K výcviku tělesnému sloužiž
katol. mládeži tělocvičný odbor „Orel“. Naše org.
mládeže nechť jsou rytíři Blanickými, vojskem
Svatováclavským, které, až bude vlasti naší nej
hůře, vlast naši zachrání. — Přednáška zakončena
hymnou „Sv. Václavel“ Děkujeme p. řečníkovi a
přejeme, aby Všemohoucí mu popřál mnoho zdraví
a sily. — Horliví členové org. okolních avými
zpěvy, žertovnými výstapy a básněmi mile nás po
bavili. Mezi jednotlivými čísly účinkovala naše
mladá sice, ale slibná kapela, takže veselá nálada
členů i hostí potrvala až do vočera. Zdař Bůh!

Sdružené organisnce křesť.sociální
ve Sleupmici pořádají dne 11. září ve Slonp
nici sjezd křesť. soc. mládeže české, mládeže ven
kovské a katolického lidu vůbec. Program jest ná
sledující. Dopoledne o */,9. hod. vítání účastníků
v hostinci p. Jana Mikuleokého v Horní Sloupnici.
O 9. hod. seřadění a průvod 8 hudbou do míst
niho cbrámu Páně, kdež bude v 10 hodin slav
nostní kázaní dp. A. Nováka a alavná měs svatá,
Po mši sv. průvod s hudbou zpět do hostince a
tam společný oběd, při čemž koncert. — Odpo
ledne o 1 hod. průvod s hudbou do zahrady rol
níka pana Jana Dvořáka v Horní Sloupnici. O
11/, hod. zahájení sjezdu a řeč vsdp. Dra Šulce
2 Hradce Králové o postavení katolíků v době
nynější. O 3 hod. promluví p. A. Kaňoarek, rol
nický syn a předseda venkovské mládeže v Ůe
chách, proč se katolíci a zvláště mládež sdružají.
O 4.hod. bade fečniti slč. Kosařová z Dobrušky,
místostarostka sdružení křesť. soc. mládeže o pů
sobení dívky v životó katolickém a v organisaci
mládeže zvláště. — | Mezi přednáškami koncert
úplné kapely sloupnické, řízené kapelolkem p. St.
Mikuleckým. — Po přednáškách volná zábava. O
7. bod. večer odchod zpět do hostince p. Jana
Mikuleckého, kdež bude přátelský věneček. Vatupné
do zahrady 20 haléřů. Vstupné do věnečko pán
80 hal., dáma 50 haléřů Program dopoledníkoná
se za každého počasí. Odpolední program, bude-li
počasí nepříznivo, konati 8e bude v sále p. Jana
Mikuleckého. Jiuoši a dívky, dostavte se pokud
možno bromadné a v národních krojích! Přátelé
katolíci! Vzhůra co nejčetněji na sjezd tento! At
ge stane mobutnou zpruhou naší svató věci a na
Šich požadavků! Heslem naším budiž: Vpřed za
Daše práva! Pravda vítězí|

Koldím m Chocmě. Čilá naše organisace
mládeže časkoslov. lidu uspořádala pestrou slavnost
dožiukovou v nedéli 21. srpna. Po odpoledním
požehnání, jehož se všichni súčastnili, odebral ge
celý průvod za zvuku úplné budby choceňské do
zahrady p. Šedy, kde provedevy zdařilé výstapy
a tance od mládeže v národních krojích. Mezi
zábavou pronesl k četné sbromáždáným členům i
nečlenům přes hodinu trvající velice promyšlenou
řeč „O podstaté a cíli hnutí křesť. sociálního“
neúnavný keplan dp. Joa. Novotný z Kostelce o.
Orl. Zvláštní, že pu celou dobu řeči ani jeliného
nebylo, kdo by byl věcným adůsledaým důvodům
nevěnoval největší pozoraosti a hla'néh) souhlasu
přes to, že se to nesmirné nezaml uvalo jednomu
z pokrokových pinů vysokoškolských, který když
mu dana byla volnost slova, najedosu ztratil feč,
— Čilé mládeži Zdař Bůh!



Zprávy místní a z kraje.
Penť k Rošborské kapil. Ve čtvrtek

dne 8. září, na svátek Narození Panny Marie, bude
ponť a kázání u kapličky na Rožberka. Procesí
vyjde £ Mar. chrámu Páně o 8. bod. odpol. Tamtéž,
kde nová kaple ce již dostavuje, bude kázání i
v nedělí dne 11. záři, na svátek Jména Panny
Marie, ve 4 bodioy odpoledne. Prosí se o hojnou
účast věřících.

V penslenátě císaře Františka Je
sefa I. v Hradci Hrálevé konstí se bade
zápis do kursu mateřského 8 iodustriélního, do
školy pokračovací a hudební, do vyučování řečem,
zpěva atd. dne 9. září t. r.

„Dověta lida“ zajisté jasně může rozes
znati, jaký rozdíl jest mezi obchodní reklamou
obvyklou (třebaa intensivní) a mezi reklamou bar
numskou, zabrocenoa proti nekapitalistické kon
kurenci, která stejně dobře sitaovanému závodu
neuškodí. Vime dobře také, že plané nářky kře
etanským obchodníkům nepsmohou a také jsme
otevřeně řekli často, co tu činiti. Neupře, však
nikdo, že celá řada křesť. obchodníků zdejších
živoří bez vlastní viny, poněvadž jim scházejí nej
potřebnější hmotné a bytové podmínky k ploému
rozvinntí obchodní zručnosti. A takové okolnosti
nemohou býti rozhodně spravedlivému občaňstvo
uhostejny.

Modelérské a ciselérské kursy na
c. k. odborné Škole pro umělecké zámečnictví
počnou dne 1. října a trvají do 31. března. Vy
učování jest bezplatné. Přihlášky v řiditelně ave
dené úkoly denně až do 30. září. Bližší sdělí
správa ústavu. — Zápis do tříleté i mistrovské
(jednoroční) c. k. odborné školy pro umělecké
zámečnictví odbývá se dne 16. září od 9 hodin
dopoledne do 4 hodin odpoledne. 

České banka. Správní rada v poslední
schůzi své jmenovala pro nově zřízenou filiálka
v Hradci Králové pány: Julia Russae, městského
radu, majitele realit a c. k. dvorního fotografa,
pak dra. Františka Zachovala, řiditele obchodní
akademie a majitele realit, oba z Králové Hradce,
členy představenstva.

Nabývámím lesů netoliko získávámesi
naději na výhru, ale i spoříme, jelikož loa nejen
Že na ceně netratí, sale naopsk stářím na ceně
mu přibývá. Mimo to jest los papírem, jehož
možno použíti vždy jako vadia, kauce a při po
třebě peněz možno jej zastaviti, aniž by majitel
loso Be zbavoval a tím ztrácel naději ne možnou
výhru. Ovšem nemůže každý los, obzvláště los
dražší, neb losů více, zuopatřiti si su hotové a
koupí losů na splátky prostřednictvím agentů se
kupní cena nepoměrně zdražoje. A tu dovolujeme
si upozorniti, že možno prostřednictvím Záložny
zdejší aískati si los na libovolné splátky při pla
cení obvyklého půjčkového úroku a kolků. Stačí
aložiti jen nepatroou zálohu a Záložna koupí žá
daný los, na který vydá zástavní list se serií a
číslem zakoupeného losu. Kupující skládá splátky
a ze zbytku ceny knpní platí pouze běžný úrok.
Po úplném zaplacení ceny kupní vydá se mu los
v jeho majetek. Po dobu splácení pojistí se log
na účet kupojícího proti nejmenší výhře a revise
tahů i pro budoucnost obstará me bezplatoě. Při
losech súročiteiných plynon úroky ode dne složení
první splátky k dobru kopujícího. Dovolujeme si
obrátit pozornost na dnešní inserát Záložny.

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc srpen 1910. Vklady. Vloženo K 120.296—.
Vybráno K 87.512 —. Zůstatek K 1,756.128—.
Záruka: Závodní podíly K 79.995—. Fond re
servní 117.220"—. Fond pensijní K 29.840.—.
Fond pro kursové rozdíly K 27.751-—. Vlastní
reality K 105.726-—. Cenné papíry a přebytky

K 189.93700.PůjčkysměnecnéBaPůjčky hypoteční K 1,684.669-—. Uhrnemkorun
2,921.990-—. Pokl. obrat K 1,124.375—.

Loutkové divadle v Nechanicích.
1. hra v předplacení. Po dlouhém čase Helo re
naše zastupitelstvo obce A to v novém uložení.
Nic nebylo platno, že v poslední schůsi takřka
vyloženě vyslovena nedůvěra a zvolena úsporná
komiase; dnes komisse pudla, pan Rašín zůstal
a vede správu města dál. Na programu bylo roz
dělení referátů a určování odměny zvlášť hospo
dářskému radovi. Při tom navrhoval pan lékárník
Hemmr, aby funkce byly vykonávány zdarma, ne
sištně a z lásky k obci. Dokazuje, Že jest to po
vinností, nechám-li se voliti, abych se také obě
toval. Boublasíme, než, p. lékárníka, a takovou
pleničkou ei mnoho lásky nez/skáte, to vám mů
žeme směle říci. Takové ovoce u nás ještě ne
zraje. Při jednání o výpůjčce navrhoval, by celý
dlužní obnos obce vypůjčen byl = banky českých
spořitelen, že by 8e prospělo obci i spořitelně zá
roveň. Uznáno konečně, že mohlo by to být, če
však dnes nejeví ae toho ještě potřeba. Proč, to
také víme: kdyby nebylo toho nešťastného „ale“
— totiž správného zjištění dlohů a vtělení do
knih. Pan rada Zabka táže se pana purkmistra
při rozhovoru o té věci, muoho-li jsme opravda
dlužní. Přítomný pokladník městské spořitelny ne
otásku p. porkmistrovu odpovídá, že i s výpůjč
kon 170.000 K a že ještě as 900 K přebývalo.
Zpropadeně tedy nelhala „Obnova,“ že činí asi

175.000 a ae 198.000, jak se kdysi četlo. —
Dále byla volba spořitelního výboru, a ta dalo
by se mysliti, že hleděno k toma, aby zvoleni
byli mužové, kteří mají vo věcech peněšních trochu
rozhledu. Než chyba lávky! Naši kormidelníci
myslí dozajiste, že pánové 8 la Lehký a Novotný
mají v té věci lepší amyal pro rozvoj spořitelny
neš p. Fr. Vydra. Ovšem takového, který ne
hraje s Alky, nemůžeme potřsbovatí a proto ven
s ním! A volme takové, kteří dovedou dobře ký
vati. Poslouží-li ae takovouto volbou ústava, je
ovšem jiná věc. Pro nás směrodatným je, že bude
u dvou klavírů hráti pouse jeden mazikant, a to
Je přece velká vymoženost. Vzato na vědomí, Ze
Mašindova kolna zůstane státi pro památka p
tomkům; dále schválen a) pronájem polí na Šest
roků za roční nájem 1397 K, b) dodávka uhlí 1
a za 3 korany 10 h, petroleje kg a 34 haléřích.
Panu tajemníkovi vesme me na zimní 4 měsíce
Výpomocná síla, aby 60 Dám neupracoval A Dovo
lena částka 120 K jako odměna za práci denně
stanovenou na půl dne. Škoda, že nevybírají se
Ještě daně na radoici jako dříve; to bychom mu
Seli mít nejméně 3 síly. Dále vyřízeno několik
žádostí za přijetí do avasku obecního a Za EvÝ
dení podpory chudinské. Na to opona spadla.

Dobřenjcký farář Aug. Novák vlet.
pana Dr. Janu Vrabcoví,professeru dě
jepisu při e. k. vyč. gymnasiu v Hradel
Králové. Zdá se, p. professore, že dle věty
účel posvěcuje prostředky v tom smyslu, jsk jste
ji jesnitům připisoval, jednáte sám, když mluvíte
o jesnitech! C) by jesuitům = doby před a po
Bilé Hoře bylo ku cti a chvále, byť to byla
i zaručená historická pravda, jste nepověděl. Ná
sílí při t. zv. protireformaci od úřadů avětekých
a vojska páchané jste tak líčil, jakoby na rada
jesnitů, hlavně zpovědníků císařových, se dálo.
— Nuže, co vypravuje o jednání jesuitů Dr Zig
mund Winter ve svém „Mistr Kampanus“? Je
Jich rektor P. Koronine sděluje Michnovi, že fát
jeho nemíní obsaditi kolej Karlovu, jež byla pod
obojí a dodává: „Ať učiní se pokus, zdali by ne
přestoupili kněží lutherští pod p. arcibiskupa (08
boť svou věroukou byli katolíkům nejblíže), skal
vinskými a bratrskými 3t pan bnlže učiní, jak
za dobré uzná, jen bych neradil k násilí. Pro lid
at zavede se v kostelích vynčování starožitného
a pravého náboženství našeho místo bludného:
všechnopo dobrém, mírně, otcovsky. Kdo ee bude
zpovídati a přijme pod jednou, toho vyznamenati
před jinými, arci není-li postaven ve vině krimi
nálné, ale i tu moblo by se poněkud slevovati,
však to jsou již politica a do técb se nepletu.“
V tom smyslu mlaví i Ottův Nančný Slovník XIII.
str. 292. Naprosto jete pominul působení Jesuitů
ne lid i tebdejší intelligenci školami a písemui
ctvím a to plsemnictvím z velké části českým.
O spisech jesnity Václava Štorme, jimiž bránil
katolické učení proti bludům čes. bratři, o Matě
jovi Steyrovi, jeně se svou matkou Marií založil
r. 1669 dědictví 9v. Václavské s kapitálem, jenž
v XVIII. století činil 16.000 £l, jste neřekl ani
slova. A přece z ročních příjmů vydávány bible,
legendy, kancionály, spisy katechetické a mravo
učné, které se mezi lid zdarma rozdávaly neb la
cino prodávány (Ottův Naučný Slovník VII 141)
O Koniášovi jste pověděl svým posluchačům pře
bnanou číslici: 60.000 knih že epálil (biblioth.
Musea král. Českého Hanuš osnal ji sa přebna
noo, a byly mezi těmi knibami i knihy německé
a latinské!). Nic ale nevíte o tom, že Koniáš bu
bil jen knihy pověrečné, necudné, rozpustilé,
méně závadných ueničil, pouze listy z nich vyře
sával, místa závadná přeškrtal. Místo knih čpat
ných sám sepisoval knihy dobré, lida je rozdával
a to vše Činil z upřímné lásky k vlasti. Ve apieu :
„Zlatá dennice" praví: „Poznají zavedení vlasten
cové, naši božskou římskokatolického náboženství
pravda, ošitě spatří, že jednosvorné učení věeo
becné římské církve nic proti Bohu, nic proti slovu
Božímu věrným nepřednáší, ale že všelicí článkové
Její podstatný v neomylném Slova základ mají,
pročež že po bedlivém knihy jeho čtení a uvá
žení odvrátí se od všelikého hříšaého bludu, od
řeknou se na věky všech kaciřských knih, na
vrátí se k samospasitelné církvi Římskébloudící
ovečky, vypudí se z vlasti naší škodlivé v nábo
ženství rozepře, vzrůst vozmejednota víry Kristovy,
přestanou pohoršlivá rouhání, rozhojní se dědictví
Kristovo, množiti se bude v naší vlastí katolická
pravda, velice oslaven a zveleben bude v církvi
své Kristas.“ Na jiném místě téče knihy Vámi
jako nepřítel českého národa odsuzovaný Koniáš
píše: „Neb své vlasti dobře chtíti, jest dokonalou
ctnost míti, rovnou cestou k nebi jíti“ R. 1769.
vyšla po deváté jsho „Pravá katolických rodičů
moudrost.“ R. 1677. vydali jesuité ve své knih
tiskárně při koleji Karlové český překlad sv. plsma
s pěknými obrátky. Z farní knihovny Dobřevické
mohu Vám, libo-li, jeden exemplář nkázati! Roku
1694. vydali jesnité po třetí Komenského „Orbis
pictus“ (Svět v obrazích). R. 1668. vydali jesuité
v impressi Collegii S. J. v Praze český pravopis:
„Výborně dobrý spůsob jak se má dobře po česku

poéů neb tiskoonti.“ R. 1676. vydal Jan Kořínek. J. staré paměti Kutnoborské a v předmluvě
praví: „Abych tuto knibu vydal v českémjazyku,
trojí příčina mne dohnala. První, abych dokázal,
že se za řeč mateřekon nestydím, jako mnozí ne

potatějí Čechové dělají“ Dr J. V. Prášek ve
článku: Vysoké úkoly Moravské „Osvěta“ 1899.
II. str. 150 píše o čkolách jesuitských: „V této
příčině náleží jesuitům plaé uznání (v příčině
knihovay) neboť projevovali více porosumění
pravým potřebám vzdělávacím, not školská admi
nistrativa naší doby, která přílie hoví násornictví
oa úkor hlubšího vódění.“ V úřadě učitelském a
vychovatelském vedli si 8 takovou pečlivostí a
jemným uměním, te žáci jejich zůstávali Jim od
dáni p» celý život. (Nauč. Ot8v81. XIII. 289.)
Tovaryěstvo Pražské těšilo se záby sympatiím 86
strany světských učenců, katolické šlochty a ro
dičů, kterým běželo o vzdělání synů, kdežto obecný
lid pod obojí projevoval mu nepřátelské smýšlení
oěkdy i násíloými skutky (Ott. N. Si XIII. str.
288.) Vy jste váak, p. professore, o Bkolství je
suity řízeném pronesl sud svůj těmito slovy:

Rozum českého člověka poklesl, ani u třídy vzdě
lanější vědy nebyly český pěstovány, volanst vě
deckého bádání a vzdělání obmezžena. Jesuité
brácili zavádění uauky přírodoí, Čech si odvybl
myslit.“ Buď je Vám působení Tovaryšstva Ježí
šova v českém Školství neznámo, anebo je snáte.
Není-li Vám snámo. neměl byste se o nich ve
svých přednáškách zmiňovati, je-li Vám známo,
pak nemůžete vybnonti se podezření, že Vám Váš
účel: popudit české katolíky v Dobřenicích proti
Říma posvěcoval prostředky 1“

Dachovní ovičoní kměšská v jazyka
německém na hoře Matky Boší u Kralík od 22.
do 26. srpna konená shromáždila na proslulé, pří
větivou pohostiaností kaěží kongregace Nejav. Vy
kapitele i Čechům milé poutní místo 32 kněží.
Dvacet bylo jich z diecáse naší, ostatní z discése
vratislavské, olomoucké, pražské i vídeňské. Du
chovní cvičení konal býv. královéhradecký student
Pb. a Th Dr. Fr. Ulw-r, z koleje budějovické.
Nejd. ordinariát zastupoval Monsgre Jan Barták,
sídel. kanovaík z Hradce Králové.

Lázně Bělohrad navštívilood 15.května
do 2%. srpna 1141 hostů a 1722 turistů.

Hrad Svojanov. S radostívílámezpráva
o koupi hradu Svojanovakého uvědomělým městem
Poličkou. Doufáme, že hradu tak výsnamnému
svojí historií i cenností památek dostane se nále
žité ochrany a čádné restaurace. Bude 8e moci
jedenkráte pochlubiti město Polička, že nejen brad
z rukou německých zachránila a s ním celý za
pomenutý kraj východních Čech, ale še náležitě
postarala se o jeho zachování časům budoacím.
8 hradem upravené budei nejstarší čast kaple
bradol, přístopná všem osadolkám. Bylo by přáním,
aby veškerým snahém blebodárným, které v této
věci město Polička sapočne, dostalo se bohatých
a vydatných podpor země i státu.

Ze Vácstar de Pouchova. Zpráva,
kterou jsme uveřejnili, způsobila nesvyklý rozruch,
Jakkoli se v ní nejednalo o těžký delikt a šádná
osoba nebyla výslovně jmonovéna. Nyní na základě
aprávné informace u kruhů našich i jinde vymeriti
dlužno správu takto: Skutečné tři dívky pouchov
ské byly přistiženy při trhéní a odvedeny k obec
nímu úřadu. Leč nejsou to dívky « tábora agrár
ního, ani s našeho a šádné z nich není sokolkou.
Tím opravujeme ochotně a rádi dřívější bližší o
značerí, poněvadě by sbytečně k vůli pachatelkém
padel oespravedlivý stín na některou orgamisaci
nebo korporací.

Kaplička sv. Jana Nep. pod Ko
šamberkem. Po snoseaí krytu £ kapličky,vý
značné svojí dobou barokní jak po stránce stavi
telské tak i omělecké, nařídila vys c. k. centrální
komisse patronátnímu úřadu na Rychenborku, aby
uvedl kapličku ve stav původní. Skoro půl roku
uplynulo od spustošení kapličky a patronátní ú
řad ničeho neučinil, ač několikráte byl npozorsén
konservátorem B. Dvořákem. V poslední době nu
oena byla c. k. centrální komisse dopsati přímo
knížeti do Řezna. Výsledek — sám J. C. a Král. V.
Frant. Ferdinand žádá o předložení fotografi a
popsání celého stavu polosbořené kapličky Ko
Sumberské. A c. k. centrální komisse slibuje státní
podporu ne uvedení kapličky do původního stavu
v případě, nedostává-li se prostředků z kníš. pa
tronátu. A sám J. Excel. nejd. biskup Dr. Josef
Doubrava slíbil ahlédnonti a na vlastní oči Be
přesvědčiti o ničení památky. Potěšení mad vlivu
ploým zakročením v záchraně útulné lidové i u
mělecké památky, donfáme, že v době nejkratší
opět povsnese se z ramu významná kaplička av.
Jana Nep. pod Košumberkem.

Wobruška. Zápis do jednoročníhoačebného
kurso (IV. tř.) při měšťanské škole chlapecké
v Dobrušce koná 80 dne 13., 14. a 15. září tr.
dopoledne v ředitelně chlapecké školy měšťanské.
Do kursu přijímají se také dívky. Dotasy zodpoví
ochotně ředitelství.

Kumětice. Málo jest těch kavalírů, kteří
by s porozuměním a láskou hleděli krásné pe
mátky = dob minulých zachovati a udržeti. Při
kladem dobrým však předchází mladý bar. Drasche
z Wartenbergu, držitel panství Pardubsko-Kuně
tického. Sám nejen jako přítel starých památek,
ale i jako nemalý snatel a odborník hledí vše
možně památky naše sachovati A restanrovati.
V poslední době nařídil, aby přestalo úploč lá
mání kamene na hoře Kunětické přes odpor jeho



podřízených úředníků na panství pardabském,
kteří by chtěli i ztobo trochu kamene, který se
k ničema nehodí, vytlouci kapitál na úkor jak
krás přírodních tak i cenných památek. V roce
letošním na přání farního úřadu kunětického o
přávens byla kaple hradní dosti značným nákla
dem, ale oprava provedena byla za dozoru domá
cíbo úřednictva velkoststka s tak malým porozu
měním, že nedočká ae nižádné pochvaly při ná
vštěvě citaplného baronu J. Draschebo sz W. ml
Měl aspoň vrchol správce Korselt požádati spo
lek musejní a komissi památkovou v městě Par
dnbicích, kteří se velice o věc zajímají a rady
případné, dobré, by jistě udělili. Jaou Kunětice
místem výsnačným a Často uavštěvovaným a tu
Beujde pozornosti příchozích na hrad, kterých je
ročně do tisíců, nevhodná oprava kaple.

Čáslav. (Opozděno)Slavnosti. Měsíc
srpen byl u nás měsícem veřejných slavností. Dne
7.. 14 a 15. konány byly slavnosti sokolské u
příležitosti položení základního kamene nové soko
Jovny a 21. konána slavnost menšinová pod he
slem: Čáslavsko — Jiblavě. Slavnosti sokolské
zdařily 8e slušné a myslíme, že pořadatelstvo bude
spokojeno i po stránce mravní i hmotné; slavnost
menšinová dála Bejiž však za účasti značně menší,
ač počasí bylo přímo nádherné a myšlenka, sa
kterou byla pořádána, byla nanejvýš eympatická.
Zůstávát stále v živé paměti, a jak vášnivou su
řivostí nacionální setkali se právě čáslavští soko
lové ku konci července v Jihlavě. Zdá se, že
menší účast nevyšla z neporozumění myšlence
menšinové, jako Bpíše z nedoati přiměřeného ar
nangementu. Byla sbabnována takřka v posledof
chvíli, aby se mohlo použiti ještě zařízení po alav
rostech sokolských a tak neměla času pronik
nouti do širších vrstev, zvláště z okolí čáslav
ského, které na mnobých místech bylo připraveno
na domácí slavnosti dožinkové a podobné. K za
hájení slavnosti promluvil krátce, ale výstižně p.
poslanec s parkmistr JUDr. J. Zimmer, oavětliv
boj, který rodáci jihlavšťi vedou za právo avé ná
rodní existence a který vyvrcholuje právě v tuto
dobu, kdy v Jiblavě zřízena býti má matičaí re
álka. Řeč jeho setkala se s plným porozaměním,
což potrno s toho, že byť účast byla dosti slabé,
přece vybráno bylo zol 600 K. — Školské.
Nemalý rozrach působí v některých kruzích na
Šebo obecenstva pověst, že zrušena budu jedna
£ parallelek na měšťanské dívčí škole. Výroční
klaseifikace dopadla tak, že počet postouplých
žákyň nestačí na dvě třídy, leč by snad s venkova
přišlo tolik přihlášek, aby zákonu mchlo býti vy
hověno. Jmenují se při tom rozličné důvody, které
prý vyvolaly tuto sitnaci a které prý nejsou prosty
i rosličného pozadí osobního. Nevíme ovšem,co je
na tom. pravdy, ale jisto jest, že jest všeho uvá
žení hodno připravovati se o parallelku v době,
kdy o každé rozmaožení tříd musí býti houžer
natě bojováno a kdy znovazřízení její jednou moblo
by býti opět předmětem nekonečného jednání. A
co mádto řekne poplatoictvo, které vidělo právě
v tomto roce budování přístavku ku škole dívčí,
až Be dosví, že škola se nerozšiřuje nýbrž umen
šuje? Nerozmyslnou ukvapenost, jež jest asi hlavní
příčinou nastalé situace, bude musiti nejspíše colon
váhou svojí napraviti mlstní školní rada, jež, dou
fáme, najde důvody, kterými by třídu zrašovanou
udržela. Přáli bychom jí také, aby soto podařilo.
— Obnovení fresek v chrámu av. Petre a
Pavla zadáno bylo el. městskou radou umělci p.
Krisamovi. Jakmile dokončena bade oprava klenby
chrámové, přikročeno bude k jejich vyvolání a
restaurování. Přitom rozlnětěny budou i jednotlivá
nápisy na aténách chrámu objevené. — Zá pis do
e. k. vyšš. gymnasia do třídy prvé konán bude
dne 9. září o 8. bod. Hned po zápise jsou přijí
mací zkoušky. Bližší návěstí vyvěseno jent na
dveřích budovy.

Ronov nad Donbravem. Pan Emanuel
Muail, důchodní zdejšího nadačního velkostatku,
jmenován byl e. k. místodržitelstvím administrá
torem téhož úřadu. Přejeme p. administrátorovi
v nové bodnosti mnoho zdaru, volajíce „ad mal
tos annos |“ — Současně rodák ronovský dp. J.
Tuček, kaplan v Deštném (Deschney), jmenován
byl c. k. místodršitelstvím farářem v Bělé (Bieley)

i Rychnova mad Kněžnou. Gratulujeme « plnaCe,
Opatovice u Červ. Jamevie. V neděli

dne 28. srpna k 8. hod. večerní rozbil neznámý
pachatel obraz Panny Marie, který visel v lese na
stromě poblíž opatovické myslivny. Složka pana
lesního J. Žily byla právě na dvoře a slyšela
řinkot padajícího skla a když přišla domů, pravila,
že obraz snad spadl se stromu a rosbil se. Když
potom všichni domácí vyšli k obrazu, shledali, že
obraz je holí rozmlácen. Pachatel na to zapálil
nedalekoa hromadu chvoje, pak sapálil stob slámy
ns cestě k „Zavadilce“ a dvě kupy jetele. Byl
sice od dvou občanů spatřen, ale skryl se v lese
a unikl. Četnictvo pilně po něm pátrá. — Nená
vist k náboženství jde ruku v race se zločinnosti.

Vys. Mýte. Hlavní oltář děkanskéhochrámu
Páně ve Vys. Mýtě dočká se konečné restaurace.
Vysoké c. E. ministerinm kultu po doporučení kon
servátora B. Dvořáka poskytlo poslední podpora
8000 K na dokončení oltáře, vsácné to památky
umělecké z doby barokní. Po zrušení kláštera

sedleckého byl prodán blavní oltář ze Sedlice do
V. Mýta sa 1000 sl. i s obrazem Nanebevzetí
P. Marie od Petra Br-adls, který jest jedním
z nejvétších děl mistrových. Oltář téměř 21 metrů
svýši bade působiti svojí architekturou — virtu
osně technicky provedenou — dojmem úchvatným.
Práce restaurační provádí pozlacovač p. Novák
= V. Mýta pod stálým dohledem architekta B.
Dvořáka Doufáme, že během roku budou veškeré
práce restaurační ukončepy; masl se prováděti
s nemalým citem a porosuměním pro starou umě
leckou památku. Přejeme vysokomýtekým, aby
nádherná tato památke byla městu nejen chloubou
a potěšením, ale i útočištěm proseb ku trůnu
Hospodina.

Česká banka vPraze. Zůststekponěž
ních vkladů na konci měsíce srpna činí korao
12,188.9b9-19,todíšo K 58.50801 více než v mě
síci červenci.

Různé zprávy.
Poutní výprava do Sv. Země. (Pokr.)

Uleháme s obavou na lůžko zcela primitivní na
palubě, neboť v kajutách nelse pro tropické vedro
apáti. Jeden Hanák ai ale přece libuje; byv otázán,
Jak se ma vede, řekl: „Jím, piju, spím a ještě
mne kolébejí.“ V noci nastala bouře, jež naší lodí
povážlivě kymácela Probudím ae a kavému ustr
notí seznám, če ležím na zemi. Silný vítr avrbl
mne se stolice, aniž bych to byl zpozoroval. V pátek
dno 12. srpna od 4. bod. ranní slouží kněží pout
níci mše av. u 13 oitářů; o 1/,0. hod. jsou 8po
lečné služby Boží; dp farář Krestýn z Jaktaře
kázal o touze, která nás vede do Sv. Země. Po
této promlavě slonžil slavnou mši sv. vdp. farář
věsob. nemocnice B. Dolák z Prahy za četné asi
stence, bluvní Části měs av. označeny střelbou. Po
mši sv. kocháme 86 pobledem na široké okolí.
Odpoledne nasloucháme poutavé přednášce dp.
prof. Sakaře z Pardubic, který nás vystižně in
formuje o moři. Za svou přednášku odměněn fre
netickým potleskem. K večeru plujeme úžinoa
Otranskou, kde voda jest opět neklidná, násled
kem čehož paroík náš se kolébá. Těšíme se, že
v moři Jonském povede ae nám lépe. A touba
naše splněna. Procitnuvše, jsme v moři Jouském,
které jest klidno. Na mysu Ducato stkví se ma
lebná rozhledna. Plujeme mezi Kefaloail a Itbakon,
jež nám jeat dobře známa z řeckých dějin. Ponze

d hodiny jeme od ní vzdáleni. Dopoledne mělchvatné kázení dp. farář Láš z Lomnice n./Pop.
o dokonelosti Boží; vdp. kanovník Hodr z Brna
celebroval mši sv. za dojemného zpěva sboru pě
veckébo. Pokračajeme v plavbě mezi Zakynthem
a záp. pobřežím Morejským. Město Zakynthos se
nám velice líbí, nebot poloha jeho jest velice
krásná, Zde spatříš vinice, olivy, fíky a jiné ú
rodné stromy. Poněvadž moře velice klidao, mění
p. kapitán směr plavby; jedeme meri pobřežím
řeckým a ostrovy Sapienzon a Cabreron, kudy
loď „Tirolie“ ještě nikdy neplula. Jeme vděčni
p. kapiténovi za jeho laskavost a požitek, který
nám připravil. Unaveni posilníme se osvěžujícím
kratičkým spánkem. V neděli dne 14. srpna ráno
vidíme obrysy Kréty čili Kandie ; ohromný komplex
saojímá tato porla Středozemního moře. Měřit
8505 čtver. kilometrů. Jedeme rychlostí 19 kilo
metrů za jednu hodina. O půl 9. hodině měl
kázaní o miloardenství Božím důstp. P. Cyrill
Grebeniček ze Znojma, načež pontifikální měi
av. sloužil dvorní rada vdp. prelát Kryštůfek.
Kréta, ona Kréta, již tak drabnou dobu přál jsem
sí spatřiti, jest celý den předmětem naší pozor
nosti. O 1. hod. odp. byl pořádán od p. kapitána
Damianoviče slavnostní banket, k němuž komitét
byl pozván. Poznali jsme v osobé páně kapitá
nově muže ryzího charakteru, muše velice zbož
ného, který 86 nestyděl veřejné nám ukázati me
dalionek s nápisem : [n tempastate secnritas (v bouři
bespečaost), kterážto medalie prsa jeho adobila
Jak zářný to příklad pro mnohé také-katolíky,
kteří stydi se vyznati svou víra U mysu Sidera
dáváme s Bohem perle mořeStředozemního Krétě
a nyní novidíme ničeho více než modrou oblohu
a širé nokonečné moře. Za prudkébo větru před
násí na palabě dp. P. Janík, prof. reálky z Bu
čovie, o Palestině, kteroužto přednáškou zavděčil
se aejenlaikůmnýbrži kněžím.Po odp.službách
Božích procházím palabon 4 vidím, kolik obětí
vyžádala sci mořská nemoc. Noo strávili jsme vět
dinou na palubě. Nadeše) svátek Nanebevzetí P,
Marie, kdy kázání proslovil král. kazatel dp. Scho
vanecs Jičína; ač churav,promlavilvelicekrásně
a dojemně o Marii-matee milogrdenství. Pontifik.
mši sv. celebroval světící biskup uejdp. Wisnar.
Vítr noustává, ač teploméř ukezuje 37* R. Od
poledne konal poučnou přednášku o Jerusalemů
dp. Dr. Pulkrab z Husovice,načež následovala odp.
pobožnost. O 8. hod. večer vypálen ka poctó naší
ohňostroj, který působil opravdovou sensaci. Ne
chce se nám ani spáti, vědyt ráno v úterý máme
spatřiti Sv, Zemi. Konečně usínáme na palubě
s blahou nadějí, že dosáhneme již v brziu avého
olle. O 2. bodině vetáváme a po mši av. odchá
síme na příďlodi; konečně o !/,6. hod. spatříme
Jaffa, nad níž s věže cbrámu františkánského leskne
se kříž — symbol naší spásy. Zarosilo 40 oko naše

při pobledu na toto pobřežní město judeké. Veliký
počet bárek přijíždí naší lodi „Tirolii“ vatřic,

něvadě „Tirolie“ pro úkledná okaliska až ku
tehu přistáti nemůže. Hbitt smaví Arabové uchopí

nás za paže a dopraví nás ne příliš galantné do
članů; s brosným křikem žádají od nás obligátní
„bakšiš“, kteréžto slovo stále olyšeti v Palestině.
Než se nadějeme, apočine noha naše po několika
denní plavbě oa pevnině. „Bakóiš Krone, Biera
trinka“; s tímto popěvkem loučí ae Arab 8 námi.
Uvltání bylo velice vřelé; dostavil ae místokonaul.
člen řádu františkánského z Jerusalema, místní
Františkáni a j. V slavnostním průvodu ubíráme
ae sprovátení kavasy (stráží) do kostela františ
kánského, kdež po případné promlavě dp Dr.
Kubíčka uděleno av. požehnání. Nato jsme vedeni
k obědu do hotelu Pork a pozorujeme pestrý život
orientu; potkáváme velbloudy, osly, černé kozy,
tam opět prodavače těžkých laciných hroznů, jichž
sa 1 korunu obdržíš veliký košík. Jaffa, jež má
úzoučké, neupravené ulice, čpí špínou; vzpomí
nám proto rád na naše čistě vesničky „a poesil
tak dumavon“. Ochotně upos.echneme daného zna
mení k odchodu ua nádraží. Na aádraží jerasa
lemském velice čilo. Vojsko turecké stojí v uspo
řádaném šiku na perroně s nasszenými bodáky.
Zdali ka poctě naší přišlo, nemobl jsem se do
pátrati. 2 zvláštní vlaky unáší nás úrodnou kra
jinou vejdříve do Lyddy, potom do Ramle; všude
lze epatřití palmy, kaktue, fiky a bujné vinice.
Třetí stanicí jest Sedžed, od něhož počíná kraj
hornatý. Za 4. etanici Der Abun pozorovati silné
stoupání. Pátou stanicí před Jerusalemem jest
Bittir. Kolem Bittiru jest krajina dosti úrodná, a
ký divl Vždyť bohatý pramen ji zavlažuje občer
stvající vlahou. Konečně čteme na nádražní bu
dově slovo nám všem milé a svaté: Jerusalem.
Ó město svaté, přijmi nás do svých zdí a žehnej
nám! Po vřelém uvítání konsulově, jeho spanilé
cboti a roztomilých dětiček, zástupců všech muž
ských a ženských klášterů, úředníků atd. béřeme
8o v impošantním průvoda městem Jerusalemem
do chrámu Božího hrobu, kdež světící biskup
nejdp. Wianar z Olomouce v delší promyšlené řeči
vzdal Bohu díky za milost, že jsmo ge šťastně sem
dostali. Po ev. požehoání odcbazí naše 4. skupina
pod vůdcovstvím vidp B. Doláka, faráto z Prahy
do franc. bospice Assumtionistů de Notre Dame.

Návrat mašícb poutníků ze Svaté
semsě. V úterý dne 30. srpna poutní výprava
přistála v Terstu. Rozšířily se v novinách tenden
ční správy, že 60 účastníků zemřelo na choleru.
Zatím však poutníci vstoupili na rakouskon půdu
v plném zdraví, přečkavše na moři broznou bouři.
Pouze jedna žena musilase podrobiti lehčí operaci
na levé noze, doníž byla bodnuta moskytem. Bad
tež všichni vřelevítání|

Dopis z němocké katelické vesnice.
Starší český kněz píše nám s Ottenthalu u Kirch
bergu (v jižním cípu Dol. Rakous): Jest zde lid
rolnický zcela jiaý, nešli v Čechách. Zde rolník
Be drží pevně po otcích zděděné víry a jest kře
Bťanem ne pouze dle jména, ale celým rodinným
životem. Byl jsem na stravě u sdejšího p. Staro
sty od neděle do středy, jelikož jsem s domácích
nikobo zde neměl. Nežli jsme sedli ku stolu, za
volal starosta celou rodinu do pvětnice a společně
hlasitě jsme vykonali modlitbu před jídlem. Po
jídle rovněž vějehni společně se modlívají. Plijat
a uvítán jsem byl na novém působišti slavně jako
biskup. Starosta, první a drahý radní v6 slavnost
ním úboru přijeli mi naproti aš na nádraží přes
to, že jsem projevil přání, aby příchod můj byl
tichý a nikterak okázalý. V neděli jest kostel
zdejší přeplněn nejen při dopoledních službách
Božích, ale také odpoledne na požehnání kostel
Jest plný. Zdejší rolník nechce slouti agrárníkem,
nýbrž jest hrdý na svůj název: Baner. Noviny
800. demokratické a nevěrooké nemají k mým far
nikům přístupu; zato však „Kremser Zeitung“,
list právě křesťansko-Bociální, se odebírá v kaž
dém domě. Kdykoliv mají sedláci zdejší schůze
(konají se též ve Vídni), neopomene Časopis je
jich „Der Bauernbůndler“ upozoroiti účastníky,
že před schůzí Dude v tom nebo onom chrámu
vídeňském mše av. obětována za zemřelé údy a
spolu vybízí účastníky, aby neopomenuli služeb
Božích ae sůčastníti. Jak praví ev. Pavel, že po
božnost ke všemujest užitečná, majíc zaslíbení pří
tomných i budoucích dobrých věcí, pozorovati to
i u zdejšího obyvatelstva. Obyvatelstvo jest zá
možné. V celém Ottenthalu uení chudé rodiny.
A podlvá-li se kdo zde na koně nebo bověsí do
bytek, to by zplakal, jaké ubožáky někdo v Ce
chách rolník do vozu zapřahá. Parády a nádhery
v oděvu, podobné v Čechách, nikde zde neapatří.
Sedlák, selka i děti jejich odívají se tak prostě,
jako jejich předkové. Proto také v celém Otten
thalu marně by kdo hledal žida. Aač již nejeden
žid zde štěstí své zkoušel, přece nicméně žádný
ho zde ještě nenalezl, protože nikdo z Ottenthal
ských by u něho ani za baléř zboží nekoupil.
— Lid jest zde pracovitý a šetrný. O 3. b. ráno
vatává a pracuje až do večera. dokud jest vidět.
Vinohrady dají lidem mnoho práce a každý pra
cuje. Hospodář, hospodyně, i děti, pokud jen práci
zastati mobon. To jediné, co mi z počátku činí
potíže, jest ta prapodivoá a prazvláštní hatmatilka
zdejších obyvatelů. Studoval jsem na německých



ústavech, obíral jsem se němčinou až do dnešní
chvíle, ale Ottenthalské něměině málo co roz
umím; a bude to trvati delší dobu, nežli dovedu
po Ottenthalsku se rozhovořití. A ooš teprve ta
pěmčina těch dětí! Té zhola nerozumím. Také
zdejší mládež není tak bovorná a přítaloá jeko
v Čechách,tak že — myslím — ve škole budu
míti nejednu pernou chvíli. Ale Pán Bůb pomůže.
V kostele chování jest vzorné. Žádný nezašeptne,
šádný se neusměje, šádný se neobrátí. I děti so
chovají vzorně, a mobly by poučiti nejenom české
děti, nýbrž i mnohého nafouklého učitele pokro
kářského, jak se má v chrámu Páně chovati.
V chrámu Páně, který jest celý den otevřen,
možno každou chvíli někobo spatřiti, au ee tam
vroucně a zbožně modlí. Také zvláštní láska pojí
osadníky k sobě, že v bídě a potřebě rád drab
drobu pomůže. Právě nyní ataví Ottenthalští novou
mlékárnu, aby mléko mobli lépe zužitkovati. Maso
jest sde velmi chutné, jelikož nekrmí se dobytek
řízky, ale šrotem a kukořicí. Jaont zde rolníci,
kteří pouze za pšenici po žních trží až 2000 K.
A což teprve, urodí-li se vínol To Be trší velké
penize. A jak zdráv jest zdejší lid! Osmdesátníci
Dejsou zde zjevem řídkým, nýbrž praobyčejným.
Málokterý dům jest zde, aby obyvatelé neměli
k obědu masa. Zimní dobou zabíjí rolník tři i
čtyry štětináče a zapíjí vínem. Lid jest zde neo
byčejně silný a zdravý, prací stálou otužilý. Když
mi nosili nábytek, podivil jsem se tomu, co dva
muži unesli. V rovině jsou pole a na stráních vino
hrady. V rodinách jest četně dětí a to velice
sdravých; chorých dětských tvářiček jsem zde
dosud neviděl. Po čase zase něco napíšu.

Gratulace městské rady pražské
pronímu králi čermohorskému. Nikolovi. Petrovičovi Njegušovi odevzdána byla při osla
vách padesátiletého jebo panovnického jubilea a

roblášení Černé Hory královstvím jménem rady
král bl. města Prahy blahopřejná adresa tohoto

snění: „Vaše královská Výsosti! V životě Černé
Hory nastoapil velepamátný. den: Padesát let bojů
a zápasů, pokroka a snažení přelétlo historii Černé
Hory pod vládou Vaší královské Výsosti, po pa
desát let vznešená mysl Vaše a otcovskou péčí
řídí zkušenou rukou osudy malého národa, po pa
desát let vede jej na poli válečném i mírné půdě
pokroku, vede jej duchem i srdcem, povzbuzuje
slovem i písní, zaštituje věblasem a zkušeností,
chrání hanžarem i guslemi. Z malého, v horských
úbočích i na nebetyčných skalách obývajícího ná
roda vytvořujete slavný stát, k němuž v obdivu
i úctě patří celý svět, k němuž v oddanosti a
lásce vzhlíží celé Slovanatvo. A v den, kdy bratr
ská Černá Hora plna nadšení oslavuje tuto pa
mátnou událost svých dějin, zdaž mohou | ostatní
národové slovanští, spojeni s Vámi i lidem Vaším
páskou pokrevní jednoty a národního pobratinství,
nevzpomínati tohoto svátku svého miláčka — ja
nácké Černé Hory — zdaž mohou propustiti, aby
nepřišli a nosložili k trůnu Vaší královské Výsosti
hold nejčistší, hold lásky, obdivu a vděčnosti! Zraky
celého světa slovanského od břehu ledového oceánu,
ze širých plání ruských, od Odry i Visly, od Bal
kána a bor Rhodopských, se země Chorvatů, Lu
šičanů a Slovinců a obracejí se v těchto dnech
k junácké ČernéHoře k velikému slovanskému
vládci, který po půl století Černou Horu vede od
vítězetví k vítězství ve vřavě války i v plodné
době míru. A tak také národ český, sevřený ve
svých horách, nejzápadnější slovanská stráž, který
všdy 8 živým účastenatvím eledoval slavnou vládu
Vaší královské Výsosti, trnol ve válkách o osud

ství i pokroku, se srdcem překypojícím vděčností
k Vaší královské Výsosti, jako k velikému Slo
vanu na slovanském trůnu, ústy svého blavního
města zlaté slovanské Praby klade na stupně trůnu
Vaší královské Výsosti upřímný hold a nejardeč
nější blahopřání. K významnému, historickémo
nejen v dějinách Černé Hory, nýbrž i v dějinách
celého Slovanetva dni, kdy Vaše královská Výsost,
sklízejíc ovoce tradných dob a slavných vítězství
na Kitě, Vlčím dole, Medonu, Nikšiči, Baru a
Ulefou, i ovoce hospodářské práce v obchodu, prů
myslu i dopravoictví, ovoce své zákonodárné iad
ministrativní působnosti své práce na poli osvěty
a vzdělanosti i velikého svého diplomatického u
mění, obklopena starými reky, pamětníky slavných
válek i mladým, svěžím lidem, vychovaným ja
náckými tradicemi ná poli mírného pokroku,
s uspokojením poblíží na vykonanou práci a 8 na
dějí v budoucnost — přijmi: Vaše královská Vý
Boat naše horoucí přání, aby Bůh zachoval Vás
na dlouhá léta ku blabu a pokroku junácké Černé
Hory, k útěše a posile všeho Slovanstva. V zleté
slovanské Praze, dne 28. srpna 1910. Starosta
JUDr. Karel Groš. J. Seifert, první náměstek. V.
Kasalický, drubý náměstek.“.

V židovském zajetí. Kroměřížský„Po
zorovatel“ aděluje následující událost: Pan N. je
dobrý hospodář. Jak a kdy se co Seje, opatruje,
šetří, sklízí, který dobyteček má pěknou postavu,
barvu, kolik má živé i mrtvé váhy, to vám poví
všechno na fous. Ale co je to eměnka, 8 tím si
nikdy hlavy nelámal. Jef on ještě z těch zlatých
časů, kdy se ve školách takovými zbytečaostmi
děti netrápily, kdy se říkalo „půjč“ neb „děkuji,
tu máš“, kdy jeden druhého nešidil, vypůjčil —
vrátil, a bylo po starceti. Ale dnes! Na starost

aby se učil znáti eměnky! A bylo to tak: Pan N.
má syna v blízké osadě, v níž zřídili právě ho
epodářskou besídku. Bylo potřebí upravit míst
nost, pořídit různé maličkosti, a 6yn neměl poho
tově peněs. Půjšil tedy žid a pan N. měl račití.

— pJentotadypodepiátéE Jakožesv.lojete, abych ma těcn300 půjčil“ a pak žid
poklepalhospodářina ramenoa dodával:„I víte,
to Jen tak pro formu. Já mu i 2000 K půjčím;
vždyt je můj dobrý odběratel a platí pořádně.“
„ÁDo, ano, a já vám již také několik tisíc dal
vydělat“, dodával hospodář s — podepsal. „Mu
síme tu směnku prodloužit“, povídá po Čase žid.
„Jakou směnka ?“ táže so hospodář. „Nu, víte,
těch 600 K, co jsto ručil l“ A bospodář mevéděl,
bdí-li či sní. „ set? Směnku ?“ opakoval a
marně bleděl zvakem téch slov pomoci své pa
měti. „No synovi „ste račil,“ pomáhal žid. „Přece
jen 300 K! O 60) K uebylo řeči! To byste mohl
napeati i Šest tisíc! A proč jste mi neřekl, že

podposojí směnku ? I to já 8 vámi nechci nic mít.uhle máte 300 K, kterými jsem račil,“ a hospo
dář vysázel 300 K na atůl. „Ale to se masí dát
všechoo do pořádku,“ povídá žid a sbrábl 300 K
do kapsy. „Tak se sem ješté podepište“ pokra

800 K. Ale hospodář podepsat nechtěl. „Jen po
depište, podepište, to je jako še jste těch 300 K
saplatil.“ „No, když je tomu tak, podeplšu.“ Ho
epodář Be chopil péra u — nová směnka byla po
depsána. Pan N. odcházel s vědomím, že má již
pokoj. A tu jednoho dne z čista jasna dostal od
advokáta platební příkaz na 500 K aněco výloh.
Dobra bude u soudu.

Cisař Vilém II. pánem pánů. Již so
vystřídaly tlachy všech možných odstínů o 'des
pocii katolické církve Němci protestantětí hrdě
prohlašovali, jak nabyli svobody „po svržení řím
ského jha.“ Zatím papežové so podpisovali a pod
pisují „sluha slahů Božích.“ A nejvyšší biskup
protestantů německých Vilém II ? V Kralovci
mluvil o majestátu svém i rodu svého tak,že 8v0
bodomysinéjší Němci trouli nad tím, když salyšeli
chvast, k čemu všemu prý Bůh Viléma II. vyvo
lil. V Marienburku pak týž císař chrálil pověstná
německé křižáky a řekl; „Jak můj zvěčnělý déd
u Já jeme z nejvyššího roskazu našebo Pána a
Boha ae postavili do práce, tak to předpokládám
o každém poctivém (!) křesťana, ať je kdokoli.“
To tažení proti poznsňským Polákům jest na př.
také poctivě křesťanskél? — Dobře odpověděl na
to dne 31. srpna „Čech“: „Zde mluví císař Vi
lém II. zřejmě jako summus episcopus protestantů
a jako nástopce těch svých předchůdců na trůně
i ve velmistrovském brnění, kteří křesťanství ší

Hili mečem. A ten příklad křiklavý a výstražný,
oěmeckých rytířů! Právé němečtí rytíři důtklivěji
ještě nežli Karel Veliký ukázali, jakým nebezpe
čím byli pro Slovany, jak násilně germanisovali
a lotherisovali! A děd Vilémův Vilém L? Aj, pa
metujeme se dobře na kázání pastorská o slav
nosti Sedanské, známe, jak mlavilo se u dvora
berlínského a u vojské po vítězné válce proti
Francii. „To bylo protestantatví, které vyhrálo nad
katolictvím! To Berlín přemohl Říml“ „Jaký
obrat řízením božím !“ json vlastní slova Vilémova
po Sedann a „G-tt mit une“ bylo beslo proských
vojsk, když přecházeli Rýn. A Vilém II. na těchto
příkladech germánské útočnosti a slávy rospaluje
mysle svých současníků, sebe sama líčí jako ně
meckého bojovného křesťana, jenž drží v jedné
ruce meč a v drubé kříž a křesťanství a nábožen
ství soeužívá k zakrytým válečným pobrůžkám.
Ale jest dobře, že Vilém II. promlovil, poněvadž
ukázal své srdce a ledví; kdo nadchl se dobý
Vvačnýmřádem německých rytítů a vítěznou vál
kou v roce 1570, kdo německé rytíře mlsl s pra
vými křesťany a Viléma I. v čele vojsk předsta
voje jako nástroj Boží — ua toho pozor, ten jest
nebezpečný. A proč? Protože do přirozené praská
útočnostimísí ještě protestantskývzdora tím meč
svůj kalený kalí ještě jednou ©Nás dojem jest:
v Marienburku byl to nejvyšší biskup protestant
ský, jenž o šišákem na hlavě a 8 mečem v race
hrozi), svolával a pruské útočnosti vojensko-ná
bočenské o své újmě přispění nebes zaručoval. —
Takhle mluvívají fanatikové . . -* — Není Vilém
nynÍ nejmocnějším a nejráznějším klerikálem,
který násilně náboženských záležitostí zneužívá
pro světskoupolitiku?

Kolik Je Čechů ve Vídmif Německý
Volkarat pro Vídeň a Dolní Rakousy sestavil na
základě (prý) úředvích dat přehled o síle a po
stavení Slovanů ve Vídni a Dolních Rakousích a
odhadl skutečnou stlu Čecbů vídeňských na 400000
duší a sice nejvíce Slovanů šije v X. okresu
(200 proc.) a ve XX. okresu (122 proc.). Velká
hospodářská síla vídeňských Čechů spočívá ve vý
konnosti jich peněžních ústavů. Roku 1908 měli
10 českých dolnorakouských spořitelen. Z 10.165
učňů vídeňských, kteří navštěvují pokračovací
školy, jest pouze 3609 (345 proc.) národnosti ně
mecké. Na vysokých školách ve Vídoi studuje asi
2700 Slovanů, t. j. 18 procent.

První českou výstava českého pí
semnletví v Německu uspořádáv S. Kame
nici českoalov. spolek „Vlastimil“ v malém sále
Zweiningorovy restaurace (Jakobstr. 10.) Výstava
otevřena bude již dno 4. září.

Č 85.250/1910.
VIL

Vyhláška.
Zemský výbor království Českého zadá

ma dobu od 1. ledna doŠl. prosince 1911
řízením nabídkovým dodávku různých

otřeb pro romské úřední budovy v Prazo
dále pro zemský porodinec a nale

zinec v Praze, ústavy pro choromyslné
v Praze, Bohnicích, Kosmonosích,Dobřa
neob, Opořanech a Horních Beřkovicích,

Sinupovací nea v Prazea yebicích, po. vny v Opatovicích 2.1. a

nrálkách, AJak. ústava pro děti skrov

Takto budou se zadávati:

1. Uhlí a dříví palivové;

2. housky, roblíky, chléb, maso, játra,
drštky, šunky, luj, sádlo, máslo, mléko,
smetana, cukr, rýže, ocet, pivo, káva ne
pražená a vejce;

3. sukno, zboží In“né, barchán, kar
toun a jiné kaniny, dále houně, podložky
pryžovavé, bavina k pletení, různé tka
nice, vata bavlněná, potřeby čalounické,
výrobky provaznické, mydlářské a vos
kářské, kůže, petrolej, různé druhy olejů,
lh denaturovaný, Brunsova vata, lyaitol
event. odorit, lysol, soda, sláma ložní a
hřebeny.

Do kterého z výše uvedených ústavů
zemských třeba jmenované potřeby do
dati, dále v jakém přibližném u.nožství,
druhu a jakosti. jest podrobně uvedeno
ve zvláštním výkaza roční potřeby, jenž
spolu s podmínkami o zemských dodáv
kách, jimž každý dodavatel se bezpod
mínečně podrobiti musí, jest vyložen k vol
nému nahlédnutí v úředních hodinách
V podacím pretekolo zemského výboru a
Ve správní kanceláři každého z
ústavů a byl dodán též všem obchod
ním a průmyslovým komorám v králov
ství Ueském.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o
něž jde, ucházeti se mohou též družstva
menších živnostníků, zejména těch, kteří
dle řádu živnostenského k výrobě jsou
oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno jest
právo ucházeti se o dodávky pro jistý
ústav anebo pro více ústavů, po případě
pro ústavy všechny, jest mu však spoko
jiti se také s tím, svěříli se mu do
dávky, o něž se ucházel, jen částečně.

K ofertám dlužno ponžíti blankotů
k účela tomu zvláště vydaných.

Tyto blankety, jakož i výkazy roční
potřeby možno obdržeti za stanovený po
platek v podacím protokole zemského vý
boru, jakož i ve správní kanceláři ka
ždého ze jmenovaných ústavů.

Potřebná vadia buďtež složena u král.
čes. zomské pokladny v Praze. |

Oferty pak řádně vyhotovené a po

do16.záři19100 hodn buďtežDre. . hodinypolední) vpo
dacím protokole výboru zemského krá
lovství Českého.

Z výboru zemského
království Českého.

V Praze, dne 25. srpna 1910.



Doporučujeme

, .Vína mešní
stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nejlépe
— — — — anejlevnějiu —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařství a zastupitelství předníchvinařských

firem v Novém Městě n Met.

Zasílám (ranko na každou stanici sa cenu
dle jakosti červené a bílé, 1 litr za 60 h, 65 b,
70 hal.

Rolníci a dělníci,
čtěte a rozšiřujte
brožuru, jež vyšla v Čas. Úvahách

pod názvem:

Příčiny sociální

nespokojenosti
Píše Čeněk Semecký.

Cena 16 hal. Při hromadných ob
— jednávkách značné slevy. —

Objednávky vyřídí administrace

„Časových Úvah“
— v Hradci Králové.
O
G9000000000000000

První c. k. místodrž. konces.

hudební a pěvecký
ústav

M Nepeřeného

Nový školní rek počíná LIzáří 1910. čZápis denně
od 8 de 12 hod dopol. a od 2 do4
hod. odp. v místnostech ústavu, Dlouhá
ulice čís. 200, proti městskémo divadlu.

Vyučovacípředměty :
Zpěv, piano, housle s violoncello. Všichni
žáci přidržováni jsou k hudbě sborové

orshestr. a hlavyě k hudbě komotal.

M. Nepeřený,
varhaník při kathodrále a státně

zkoušený učitel hudby.

OOO00000000000

OOC

O Kávu
z (Obrou=

L ks. za 2 EX20 h.

F. Chrudimský
v Hradci Králové.

NÁRMONIA)
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady: | M
Budapešt, VIII.kerJózsef- : | TT Pp

u“ erJózs K ES
kórát 16 a. — Praha, ed

Továrna na cottagová americká

Ferdinandova tř. 48. —
VídešoVIL.,Mariahilferstr.

86.
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Přečetnávyznamenáníradoporučení.

BOHA

U Zd,
Ů;

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

|Aměrsde ondresc
—

Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkander,
Napsal Vilém Tihelka. Stran 32, Cena pouze 8hal.
OdjednávkyvyřídíFPiekupská knih=:
tiskárna v Hradci Králové.

lékařskými vědátory jakožto příjemný
občerstvující prostředek doporučovaný,

nabízí

A
duni

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů,

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

JE 5C2EEDÉEIOAEIEJEOOOCIEEIEZE

i A ALAAA AARNÁARÁARÁŘÁAAA AV:

Žuldiena T.

př

o——

Km oDo KN K VSSAN NEA

1660. Státní cena ma výstavě v Hořicích.

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
Ba českém soverovýchodě

MD6LD6ACLAK

TAVOTAVAAPV

graniton,
kameniny,český výrobek.

o uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře,

SSPX,ZSSVÁ
pro koželuhy atd.



D" Rudolf Roubal
ve Vamberku

Domek (vilu)
v Movém Hradci Král.
o třech pokojích, kuchyni, se zasklenou verandou,
s pěknou zahradou a dobrou pitnou vodou s ro

dinných příčin prodám. — Bližší sdělí majitel

V. BENDA.

FOTOGRAFIE

Bejlepší při cenách nejpříznivějších dodává

cís, král. dvorní a komorní fotograf

JS.F. LANGHANS
um Hradec Králové, Adalbertinum.zm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

30060666660666666666:
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých kos
etelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním sloho.
Vše přesně, čistě a důkladné

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno

, mi dodati veledůstojnému du
chovenstvo práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho

np neu Milostí reridev

Mežní nádoby jem v ohni
slatím za ceny velíce levné.

Veškeré opravy nádob ko
utelních se rycile, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vo: rozpočty, 1
hotové sboží na nkázku franko
se zašlou.

Chudším kostelum molno splácet bez přirážek.

ORP“ Ata odporučení a čestných umánÍ po ruce. = |
Prozím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěruzároda domácímu.

Spolkůmdoporučujirychlé alevnéprovedení

20006666666606606666

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Nolkudly, larářo vo Yýprashtisloh)

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a kovového náčiní.

1ntrrmazumnzUZEO-IUZUZZ2IITUNIUCILMYUTZYMNXNIIÍ

se na požádání franko zašlou.
ukd8uP0Bě=B-8.0 6.-0.08. 80880. 0:

POKRKK X[OKO
W

OKOLÍ POUR)
a voškeré zboží papírnické

doporučnje

uměl. a papírnický závod
Jos. Kieslicha

Hradeo Král., Jiříkovatřída.

AKKOK DKOKOOX

POR000|0000|0000|0oc0ce

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce) MĚ
ROodborný „NÍ

proMálbu 1
oken kostelních,EL 4) |-1 JARU

léhonáměstí,dřívepřes DÁ v“My TV

C60 roků na Malém ná - poku 1100020M NÍM
movýchod nejjednoduš- ŘE KA 9

p

ku dodání okem chrá- :RLT
šíhoaš k bohatémufi- ROYguralnímuprovedeníaI ČO

sice i se Šeleznými
rámy, sílémi, vsaseními.
Vefkeré rozpočty, akizsy £ odborná rada bezpla.né, 6:+

vší závaznosti ku definitivní objednávce.
ORE*Nosčetná veřejná i písemná pochvalná uzua + "FA

Založeno roku 1886.

900000|r00000|o000|o00000

Telefon č. 6. Pošt. spoř. 26.505,

Odporučujeme:

K tahu 15. zaří:

16trslosysrbskéz r. 1888Masplátky3losy2 Kměsíčně;
ročně3tahy: 15./1.,15./V.,15./TX. 564K „
Elavní výhry 1rs: 100.000—, W0bsitiE ,

75.000"—,25.000 —. atd. úlo dohody. |

jn



za výhodných poduínek,
zápůjčky prodáváa kupuje :t

oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnémélisty pošt. spořitelny, které
zašlou 6e na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen.

MNE,
POD EOANANÁKAE
| . sMešní vína!

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 90 hal, a

výše tranko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruca.CI

dosel Mikulec
w Hradci Král. č. 241.

(naproti reálce)
odborný závod pro

kostelní práce
doporučaje se uctivě ku provedení veškerých

pozlacovačských
a řezbářských prací
na oltářích, kazatelnách atd., dle liturgického
předpisu, v solid. provedení a mírné ceně,
čehuž dokladem jest množství vysvědčení vld.

duchovenstva.ESWef 3

KG6D X G0D X G63X G6D X EODX |

i ak, *“Jan Horák,
i soukenník $
x v Rychnově nad Kněžnou X

o on, druhůpravých
vlněných látek

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

Mx sluze mého ryze křesťanského závodu za pdobu více než tfico'iletého působení.

2 Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Welejemnélátky na taláry.
V Též na splátky bez zvýšení cen!

zasílá na požádání vždy x

1Ř
UZNÁNÍ zvláště z kruhů vele

XCE3683X KOJX663X663

dle roční smísony kollckci

== důst. duchovenstva svédčí o poctivé ob

„.———"""2">" ,>,
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovolaje si dopo
ruějií veškeré kostelní nádoby s
náčinía to: monstrance,kalichy,
elbáře, nádobky,paténky, pacifikály,

, svícny, lampy, kaditelnice, kro;
atd. své vlaziní výroby, předpisům

v eirkevmm vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku ze nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závezností koupé.
Vše se posíld posvěcené. Prdes ruční

Sbledosákorýchzlatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetězů
madonek, : tářskékřížků, prstýnků,náramků atd. :: fe
prsteny, abulězk, jídelní aáělnízostříbrapravého

1 čínského vždy na akladě.

Stará slato, stříbro a drahokamy kupuje sa nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paslř a cleeleur

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čís. 19. z.

enky

W
Uznaný ze nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

kola, parameniů
prádle: praporů. příkrovů, kobercůaevevého máčimí ve výrobnách |nejetaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné Be vyprošuje.

celuloldové,nápraonky,.
olngalem std. dostatilze

jedině u fy

AVN
SHUS)

NÁ» O » - Vs 4 M NÝ “
JC DVCIC ADC

. RIGHT
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

ČOVE DVCVE HC DC IC IC
"m . „ . r S AL AL AO BdM : r

Přesídlení!
WB-Sklady R

ty KV. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Náslodkom stěhování ceny značně snížené,

Loob.. úrěmí společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
za 449 až 5%

úrok a to dle výpovědi,

nejlepší jakosti
co nejlevněji. +

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnémn ducho
vemstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cost

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a roz zhotovuji úplně bezplatně a.
k ústnímu j 1 dostavím se ne požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medsilie z výstavy v Pardubicích.
ONP*Závod založen r. 1808. "JM

Uhlí

ÍUrčitěcmm
nejlopšízkuste"Ž

Ž
%

;
ž Tovární sklad lněnéhoa bavi. zboží!

Obsluhanaprostoresini! Š

Sasa Jiás, 18



Štítný a Hus.
Několik úvah porahopianých.

NM.

(12) V životě Tomáše ze Štítného je usi
rok 1380 veliké důležitosti. Toho roku totiž
mastal Štítnému zcela jicý život. Jiť dávno před
tim zemřela mu manželka, r. 1376 zemřelo
také jedno z pěti jeho dětí, tou dobon pak
náhle zemřely další dvě děti ; zbyl ma jen 8yn
Jun a dcera Aaeška. R. 1381 pronajal na věčaé
časy Štítné, pokud mu náleželo, Zbyňkovi z Ka
merlce ; na zbylém zboží měl hospodařiti Jan
9 Anežkou a tetami svými Annou a Peltratou.
Zacpatřiv tak rodina, přestěhoval se sám do
Prahy.

Štítný může nycí volněji oddati ee dalšíma
-sebevzdělání, navazoje styky 8 moudrými očenci,
avláště e mistry Františkem Benešovským a
později 6 Matonšem £ Krakova. Výsledkem
-obnovených studií bylo pak nové zpracování
„Řečí besedních“, formálně i obsahově zdoko
nalené a roshojněné Štítného dílo nejslavnější.
(Ottův slovník nauč. díl KKIV., a. 799)

Kdežto dosud Štítný, bydle na venkově,
starati se musil vedle svého etodia a episo
vateletví ij o své zboší a rodino, měl pobyt
jeho v Praze tu výhodu, že vedle styků s mistry
pražskými mobl nyní více věnovati se sobě a
své čionostispisovatelské Štítný již jako mladík,
vrátivší se 6 bojnými vědomostmi r oniversity,
přinesl si domů na Štítné zálibu v četbě api
sovatelů církevních. Sv. Augastin a sv. Řehoř
jsou to z otců církevních, se slavných pak
scholastiků a mystiků :Hogoi Richard a Saneto
Victore, Robert Holkot, sv. Bonaventara a av.
Tomáš Aga'nas. vedle Davida Augšparského
(Bosáka). Z českých pak reformátorů jsou to
zvláště Konrád Waldbanger a Milíč z Kromě
říže, kteří jej k sobě pontali; zvláště k Milí
čovi přilnul, jehož „obňových“ slov vzpomíná,
nazývaje 8e jeho vuchovním synem a podotýká,
„kdyby Milíče nebylo, že snad by ani těch koih
nebylo, ješ on pesl.“

Tomáš ze Štítného ve všech svých spisech
jeví se nám jako věrný úddaný syn av. církve.
-Jeho pravověrnost dosvědčojí mu nejen jeho
přátelé VojtěchReňkův, František Benešovský

d arcibiskup Janu z Jenštejna, ale i aepřátelé
jeho tehdejší, kteří ma sice vytýkali, že nejsa
kněs ani mistr, píše o náboženských věcech,
-8 že píše o tom česky, ale ani stína pochy
"bovačnosti nebo zdání nevěry nemohli nikde
v -jeho spisech nalézti. „Podává ta (Štítný), co
od mistrů a kazatelů slyšel, zřídka ve odho
dlává k dodukci samostatné, poddávaje se tu
bezpodmínečně autoritě církve a university.
To platí nejen o knížkách, v nichž podává o
becně běžné učení církve, nýbrě i o jeho ná
zorech filosofických. Ta ještě těsněji, jako na
půdě velmi nebezpečné, připloá se k slovům
učených“ (tamtéž r. 800). „Celá jeho filos.fieI

uzgaý odlesk scholastiky“
Než co se Štítnému jaksi zakrytě vytýká,

že se příliš držel autority církve, není mo
žádnou příbanou ani vedou, ale právě naopak:
avědčí, že Štítný důvěřoval olrkví, jako jediné
nositelce a učitelce pravdy, dobra a krásy.
Vždyť Štítný sám píše v dedikaci M. Albertu
Ranoonisde Ericino (snad VojtěchoviRaňkova):
„I proši sprostně pro Bůh, aby je ráčil opa
třiti, neboť je tvémuopodávám opravení, Byl.-li
by co takového, jež se by nijaké nemohlo cjed
nati s avatým písmem, aby ty z milostivé do
broty to opravil. A dobřej' podobná, aby trój
přirozený jazyk (český) tím tebe ažil a měl
tvá památku, donišd najdál tyto koihy bodů
tráti. — A jáť mám za to, cožť mluvím a píši
o milém Bohu, nedělímť se od úmyslu svatých
a křesťanských mistróv, neb jsem pilně za své
mladosti rád četl o tom, rád mistra slyšel, ač
ještě milo mi jest myslíti o tom a jiným k tomu,
Ještoj mně milo, ač by nebyli i latinfci příčina
dáti“ — „Prosím, aby v tom, co je dobře po
vědíno, obrance moji byli, pakli bych kde po
chybil, aby mě v tom i mé knihy opravili mi
lostivě, neb se vším, cošť jsem peal neb psáti
budu, poddávám se kostelu (efrkví) k opravení a
škole (universitů) prašské.“ — „To vyřknu ústy,
co erdce o té drahé svátosti (nejsv. Svát. olt.)

věří: Pakli bych co nemůdře pověděl vyzná=vámť to, žeť nemíním nic držeti než to, co dráí
obec křesťanská a škola prašská.“

Že oměr Štítného k opravám církve čelil
a že i Štítný přes svou pevnou víru vždy
s jakýmisi obavami, Ze by mohl upadnootí
v blod a jiné v blad uvésti, zápasil, patrno
s jeho vlastních slov: „A tak ofaje, že z mi
losti, ne v brdosti, ne z všetečstva budete čísti
v těchto knihách, všeckyf míním, komužť kdy
k rakama přijdá — k tomu vás najprv napo
mínám, aby od Pána Boha žádalí pomoci, by

tomu bez blada mohli rozaměti, co o jeho sly
šíte velebnosti aneb oo 80 dále z toho, co saly
šite, domyslite.“

Štítný zaojímá vysnamné místo v českém
hnutí náboženském. Touha po poznání věcí
křesťanských vede jej na nové založené učení
a příkladem Milíčovým byv povzbazenk práci
o nápravě svých krajanů, je přesvědčen, že
tak ačiní nejlépe, bude-li mostem mezí uni
versitou, pyšnou ve avých právech a účenosti
a mezi lidem. Vzpomíná, jak mu bylo milo
slýchati o křesťanských věcecha je přesvědčen,
že i jiným bode to milo, budvu-li jen moci se
jimi zabývati. Tak stává se ne tak karatelem
kazatelem, ale spíše učitelem. Svůj vážný, ale
klidný názor světový chce větípiti i jiným.
Hauf, co hany saslohoje, ale dovedei pochvá
liti, co dobré. Vše má svou střední, vhodnou
míru; 60 nad ní nebo pod ní je, jest špatné.
Jen v lásoe k Bobu nelze zhbřešiti přílišností.
Každý stav i se avými přednostmi a zvlášt
nostmi má místo v křesťanské společností, jen
když povinnosti evé koná a hříchu ae střeží.
Z hříchů pak — v tom je asi vliv Milíčáv —
hlavně pýcha, lakomství a smilstvo jsou vinny
neblabým stavem společnosti. Pýcha maří ceno
obzvláštní pobožnosti, i pokorou může býti
člověk pyšný. Učí všímati si povinností života
spravediivého v každodenní práci všech stavů
a nezakrývati nedbání jich vnější pobožností.

Štítný nebyl si asi vědom, jak odvážný
krok v tehdejší společnosti podniká, píše jako
laik českýo náboženských věcech. Teprve odpor,
který hned proti prvním jeho spisům 80 strany
university ge ozval, jej na to upozornil. Víme
o tom jen z jeho důkladných obran, ješ zdají
se ukazovati na útoky dosti ostré. Vytýkáno
mu, že nejsa kněz ani mistr, píše o věcech
náboženských a že píše o tom česky. On sám
vidí v tom jen pýcha a závist nem-adrých
učených, kteří chtí sami jen zdáti se moudrý
mi, byl to však spíše strach před tím, co by
se mohlo za tehdejšího úpadku kněžstva vy
vinoati z takového zasahování živlu světského
do nábožeoství. K tomu ukazuje i v obranách
jeho námitka, že také se otavějí mosty a ne
dbá se nou to, že neopatrný může s mosta
spadnooti,

Jako v životě Tomáše ze Štítného měl
w.likoa důležitost pro další jeho působení po
byt v Praze od r. 1880, kdy navázav nova
v Praze styky s mistry pražskými, zcela se
oddal studiu a spisovatelství, tak v životě M.
Jana Hasi způsobil obrat v dosavadní činno
sti r. 1412, kdy ne domlava samého krále
Václava IV. Prahu opustil. Jak známo, Hus o
dešel z Prahy v prosinci r. 1412,uposlechoav
pozvání pana Jana staršího £ Ústí, na jeho
Hrádek Kozí u Tábora. Když pak Jan z Ústí
zemřel a nový pán Hrádku nebyl Husovi na
kloněn, odešel do Ústí; a když i to bylo no
véma pána nepříjemno, přijal pozvání pana
Jindřicha Lefla z Lažan a odebral se na jeho
hrad Krakovec čili Červený zámek u Rakov
níka. Na těchto místech psal Has rozličné
spisy dílem české dílem latinské; v té době,
zejména v prvé polovici r. 1413 napsal také
tři osudné spisy latinské de ecclesia (o církvi),
„contra Paláč“ (proti Pálčovi) a „contra Stani
slaam“ (proti Stanislavovi), v nichž uloženy
jsou hlavní bladné články nešťastného mistra.

Kdežto Štítný již jsko posluchač univer
sitní má zálibu včetbě episovatelů církevních,
kteří zvláště v pozdějším jeho věka tvoří
hlavní pramen jeho vědomostí, Has jako pro
feseor universitní záhy si oblibuje spisy Jana
Wiklefa, o nichž přece věděl, že obsahují bla
dy, zavržené již 1382 na sněmu církevním v
Londýně, odsouzené uaiversitou pražskou r.
1403, později v Žebráce r. 1412 a v Praze. Ale
Hus nejen že ono odsouzení problásil za ne
spravedlivé a nerozumné, ale učení Wiklefovo
bájil, v kázáních šířil a velkou část jeho do
svého učení přejal,

e Hus, ač mistr a kněz, neměl pravébo
ducha oírkevního a zvláště že mu scházela
pokora a poslušnost představených, dokázal
častěji. Když byl « Římě obžalován, že šíří
učení Wiklefovo a lid bouří proti kněžstvu a
když byl volán do Říma, aby se zodpovídal:
Has, předetíraje, že mu hrozí na cestě od ne
přátel nebezpečí amrti, nedostavil ve do Říma
osobně, ale poslal tam své zástupce. Ti však
sami byli obviněni v Římě z kacířství a uto
klizŘíma, čímžzáležitostHusovačpatnědo
padla. Když papež Jan XXIII. dal hlásati kříž
proti králi Ladislavovi a kazatelé přišli také
do Prahy, udělojíce odpustky, kdož by penězí
přispěli k této válce hájící právo papežského
státa, nespravedlivě napadaného, Hus proti
tomu vystoupil a to nejen na universitě, ný
brž i v kázáních v kapli betlemské, ano všade,
kde se mu přílešitost naskytla. Ale Hae neod
euzoval jen nepěkný způsob, jaksi kazatelé počí

nali, nýbrž zavrhoval celé učení o odpustcích,
papeže jmenoval Antikristem, mluvil nespráv=
ně o úctě av. ostatků a j.

Při kázáních tvrdil. že kazatelé vlastně
odpostky prodávají a lid nemyslící věřil j
tvrdil, še papež nemá vybízeti křesťanů k vál
ce proti křesťenům, ale papež nevybízel kře
stanů k válce proti křesťanům, nýbrž žádal za

pomoc svých poddaných proti násilníko, kterýo chtěl zbaviti země, která ma právem pa
třila, čímž konal jen povinnost svého úřadu.
Hus v kázáních hájil ačení Willefovo, mlavil
proti papeži, štval proti duchovenstva, které
8 ním nesouhlasilo, zevrhoval úcta svatých
ostatků.

Kdežto Štítoý, ač laik, poddával ge bez
podmínečně autoritě církve a university, takže
1 ve svých názorech filosofických ještě těsněji,
Jako na půdě velmi nebezpečné, připíná se k
slovům učených, Has, ač nad ním byla znovu
pronesena veřejná klatba a znova povolán do
Říma, neposlechl a z rozsndka papežova Be

odvolal ke Krista Pána. Teprve když nad Pra
hou problášen interdikt, na domlava králova
Prahu opustil, ale na venkově stejně a ještě
úsilněji své bludné učení šířil a proti repre
sentantům církve štval.

Štítný stále měl obava, že by mohl opad
nooti v blud a jiné v blud uvésti, což patrno
z jeho vlastních slov, která s hora již byla
uvedena, Has však byl přesvědčen, že on má
pravdu a se nemýlí, kdežto církev bloudí, ač
bylo tomn naopak, Has věděl dobře, že avo
body dojde jen tu, dokáže-li, že učení jeho
není bladné; proto je stále různými způsoby
vykládá, proto chce důkazy, že bloudí, a když
je slyší, aznati jich nechce a znovu a zoova
míní dokazovati, že svým slovům jinak roz
uměl, nebo že jak ačí on, učili jiní, kteří blu
daři nebyli, zejména av. Aogustin a jiní svatí
oteové, (Dr. Šale: Učení M. Jana Husa, str.
60 —61.)Hus nejevil ani v Kostnici kajícnost
8 povolnost, nýbrž naopak neústupnost, nobof,
ač byl soependován, mši sv, sloužil a kázal,
oa kteráž kázání přicházei mnozí poslachači.
Has celým svým počínáním dokazoval, ž3
sněmu Kostnického vlastně neuznával za soud
ce, nýbrž že měl sněm za stranu, jakou byl
sám. Proto se nechtěl sněmu podrobiti, nýbrž
stále žádá od sněma mocnějších důkazů z Pls
ma než pro své náhledy měl sám a dokládá,
že se takovým důkazům podrobi, kdyby mu
podány byly i nejnižším a nejposlednějším čle
nem sněmo, Has nepovažoval jednání sněmu
zu soudní šetření, za process, nýbrž za věde
ckou hádku (disputaci), o které se domníval,
že v ní zvítězí. Proto také nepřijal uni nej
mícnější formule odvolací, domnívaje se, že
ani odvolati se nemůže, neboť dle jeho učení
o církvi — jako Kristus jest jedinou hlavou
olrkve, tak jest Kristus v této církvi také je
diným soudcem. (Pokrač.)

Věda a umění.

Za Fr. Doaehou. Due 31. srpaa bylo
tomu sto let, co se narodil v Praze jeden z nej
horlivějších učitelů českého národa. Kněz Doncha
přetlumočil do češtiny velikou řadu děl předních
cizojazyčných spisovatelů, Pracoval neunavně
v knibopisu a slovnikářství, vydal více svazečků
básniček pro mládež, byl spolupracovníkem mnoha
českých časopisů. Chorobný a nuzný kněz vy
konal práci obra, kterou vděčně cení i kruhy
mimokatolické. ,

„Lidové zpěvy slezské“. Úspěch,a)ja
kým wo potkaly písně tyto, povzbudil čilý ostrav=
ský odbor „Sdružení slezských učitelů pěvců“,
vydati je tiskom. Pro mužský sbor složil je Rod.
Wůlnsch, o. k. prof. česk. paed. v Pol. Ostravě,
odborník na slovo vzatý, znám dobře v hudebních
kruzích jako výtečný dirigent a skladatel. Písně
dojdou zajisté vhod jak jednotlivcům tak i zpěv.
Jednotám, ježto posud pro mužský sbor nic p
dobného nevyšlo. Prospějí tím nejen k rozšíření
krásné slezské planě, ale též podporují český spolek,
který se snaží písní probuditi a upevniti národní
vědomí v obroženém Slezsku. Objednávky možao
Hditi na uč. V. Vychodila, pokladníka spolkav Pol,
Ostravě.

Uměleckéma ústavu pro malbu na
skle B. Škarda Brme udělenabyla městskou
radou král. města Plzně objednávka monamen
táluího okna pro děkanský chrám Páně v Plzni a
sice na základě ofertního jednání. Oferta hoření
rmy byla nejen nejpříznivější, ale nejvíce též
zaručovala bezvadné a umělecké provedení. V dě
kanském chrámu Páně jsou již dodána okna ode
tří různých firem; uyní pak jiš třetí okno za
sebou zadáno firmě p. Škardy, poněvadž dvě touto
firmou již dodaná okna jsou mezi všemi nejlépe
provedena. Na nové okno to prováděl karton psa
prof. Honzík, a měří okno to 220 cm šířky a
18 metrů výšky.



Neven petepn předpovídáAmeričan L.
Louis. Způsobí prý Ň ledorce s jižní točny naší.
Na jižní točně jest o moobo vlo ledu nož ns sů
verní. Místy tvoří tem ledovce stěny aš 4000 m
vysoké nebo ještě vyšší. Ledy serorní točny tají
a trhají ae tvoříce plovoucí ledovce, 8 nimiž set
kávají se lodi i také v teplejších pásmech na moři.
Na jižní točně led Bo stále množí a v létě tam
netaje led, který tam v zimě namrgne. Proces
nakapení ledu ns jišní točně jde pomalu, ale ne
ustále před se, doapěje však svého času také do
svých mezí. Dříve nebo později nastane chyile,
kdy ohromné massy nakupeného ledu se avolaí
následkem vlestol tíby. A tu strašná potopa bude
nevyhnutelné. Joouis předpovídá, še voda povalí se

přes rovník, zaleje africké břehy od Zálivupnejského do Zeleného předhoří, potom zatopí Vel
kou Britenii, Norsko, Svédsko a celý šever evrop
ského Ruska. Zatím *ěak nastane opačný zjev:
voda ze geverní polokoule poteče opět k Jižní
a podrohé zeplaví Norsko i Aoglii. Účinky po
topy ucítí i západ Evropy, Španělskou a Portu
gelsko. Ve svých proroctvích vychází Američan
s toho, že země, alespoň naše polokoule už ně
kolikráte zažila veliké povodaš a měla své ledové
epochy. — Pravdou jest, že led se na točně bro
madi, alo nebospečenství jest velico vzdálené,
Dřív, než by mohlo dojíti ke katastrofé tak stra
šlvé, budou neznámé kraje již prozkoumány a
lidský důmysl pomůže k pozvolnému odchodu ledu
dříve, než přir.da zabouří sama.

Nové výckamy dra Masila. Slavnýnáš
učenec již se vrátil £ poslední cesty do Arabie.
Tentokrát předmětem jeho badání byla Hedža,
severní to polovina prubu Arabie při Rudém moři.
D:. Mašil prozkoumal území měřící 136000 čtver,
kilometrů za nesmírných obtíží. Přinesl do Evropy
místopisný a geologický popis území s více než
1200 novými jmeny. Nalezl a posoudil macho ná
pisů v různých řečech a objevil skatečnou horu
Sinaj; jménem tím dosud ozaačována bora jiná.
S.uaj jest osamělá, aloupovitá sopka. Cesta Moj
žíšova nyní jest podrobněji seznána. Badatel spadl
Be splašeného veiblonda, takže si zlomil dvě že
bra. Posud není úplně vyhojen. Doufejme, že
v krátkém čuse bude ge těšiti plnému zdraví.

KI. Kongres českých Esperantistů
bude se konati ve dnech 24. a 25. září v Praze.
Ústřední Svaz Behema Unio Esperantista sve
upřímně k účasti na této manifestaci všechny své
přátele a doufá, že sjezd poskytne opět důkaz

o rozvoji Esperanta u nás. Na programy kongresujest vedle zkoušek ze znalosti Ičsperanta řada
přednášek (českých i eap.), divadelní esp. před
stavení, a. ). Přípravný výbor vydal vkusně pro
vedenou kollekci pohlednic na Prahu s esp. textem
(20 obrazů vypl. K 1:10), podobiznu autora Espe
ranta Dr. Zamenhofa (20 ex. K 1-10), plán Praby
(vypl. 20 h), plakáty (2 ex. 3 h., 4ex. 6 h). Při
hlášky ke kongresu (legitimace 2 K) buďtež adre
sovány kanceláři Bobema Unio Esperantista v
Praze II. Vodičkova 38., kierá ochotně odpoví na
veškeré dotazy Esperenta se týkající.

Kulturní jiskry.
Oběť cirkve za zpověď. Církv]nepřá

telský židovský a soc, demokr. tisk snaží se v po
slední době dělati lacinou sensaci 8 úryvky Bmy
šleného románu „Zpovědní tajemství“ kněze Li
necké diecése Jana Kircheteigra, s nichži některé
se vyskytly v českém goc. demokr. tisku. Jakkoli
všeobecně jest známo, že olrkvi v příčině ovátosti
pokání proti výpadům nevěreckého tisku vědy ne
snadno, ba 6 ohledem na zpovědní tajetnatví ne
možno jest se hájiti a že církev oběť utrpení
všech možných křivd pro tuto svátost masí mlčky
přinášeti, budiž podotknuto ještě, že spisovatel
onoho románu dle psychistrického dobrozdání dra.
Jos. Hinterstoissera a prof. dra. Fritscho jest po
léta duševně chorý, stihomanem stižený ja dán byl
na sákladě toho do ústavu choromyslných v Niedern
hartu, z něhož uprcbl. Primář pak tohoto ústevu
dr. Sohnopfhagen vydal o něm dobrozdání, že jeat
nevyléčen a také nevyléčitelný. Dle toho nutno
též posuzovati všecky jeho literární práce,

Rozmary staročeského léčemí. Lé
kařství proti nešťovicím, svrabu, nešitům, přiský
řícům a strupům: Sstřipředně, aby ji nezdrbal.
Veami žloutek od vejcete, a solí amíchej, nčíň
z toho flastr a vlož na nešťovici. — Na dobrou
mešťovicí. Hovězí lejno nové a měkké břej u ohně
a teplé přilož; bude ti pod ním lehčeji. — Proči
kašdé nešťovicí. Btluč saze a smíchej 8 aotem,
učiň pokroutka a přilož na bolest a bude přes
noc atrup, ale bolí to velmi; trp mile a nehněvej
ee. — Proti černá nešťovici. Simě řeckého sena a
lněné, stred medový, jeden neb dva žloutky va
ječné, rozpnsť to s pryskyřicí a přikládej; jest
Jisté lékařství. — Na vmíčřní nešťovicí. Z beto
piky, totiž z bukvice nadělej prachu a požívej ho
+ pokrmu, bude ti lépeji. — Na svrab lák jistý.
Btaré sádlo vymočená a oman zvař dobře, rtuť
umoř ranními slinami, to apolu směs a tím se
maš; zacelí se. — Jíem. Bmahou celdonovou mazej,
kde tě svrbí a budeš zdráv; i vešky tím z rukou
vyčistíš, když pomažeš. — Na svrab. Zetři na
prach síru, přičiň májového másla, dřevěného oleje,
co se ti zdá, maž ae tim v teple neb v lázni.

Pěkné vyblídky. Profesorbostonskéuni
versity (Ser. Amerika) dr. Helog prorokuje lidstvu
ne právě roztomilou budoacaost. Dle jeho náhledu
bude prý celé lidstro v 250 letech v blárindi.
Počet choromyslných stoapl v posledních 60 letech
o 100%/,. Před lety přišlo oa 1 mil. lidí 9000
choromyslných. Dnes jiš 19000. K těmto dlažno
připočítati na každý milion 10.000 idiotů. Je prý
to vinou fysické degenerace. Dr. Helog velice
ostře kárá ty matky, které své děti nekojí u prsu,
nýbrž z láhví. Takových dětí semře 75"/, O«mina
dorostlých zemře rakovinou Též erdeční vady a
nemocí během posledních let se rozmnožily o 285'/,.

Souboj žáků. V Chebu dva roalisté měli
souboj na šavle. Jak bude, až 50 zavedou do škol
Hintičky?

Zualest cirkve. Pokrokáři,kteří ae ne
objevili v kostele třebas 20 let, odsuzují hromo
vým hlasem „výstřednost a pověry“, které prý se
tam provádějí. Jak asi hluboce naše náboženství
studují, patrno z této ukázky „Lidových Novin“
semity dra Stránského předešlý týden v lokálce
„Jak se pan feldrebl čenil“, Svatba byla o 3. bod.
odpoledno a zpravodaj „Lid. Novin“, který všecky
milenky feldveblovy i stáří jeho nemanželských
ditek dobře zná, nechal p. feldveblovi odpoledne
sloužiti mši svatou. Ty „vzdělané“ lidovopokro
kové „katolíky“ tato zpřáva ovšem nepřekvapí,
poněvadž o církevních obřadech v kostele budou
míti stejné známosti a vědomosti jako zpravodaj
„Lid. Novin“; ale co řeknou prostí a svláště ven
kovětí čtenáři o vědomostech jeho, nebude ati nej=
licbotivější. Pak ge lidé diví, že „Lidové Noviny“
mnohdy tak sprosté napadají církevní sřísení.
Volnomyšlenkář Pelant napsal taky o svém příteli,
že chodil na mši ráno i odpoledne. — —

Jem o „klerikálním“ fanatismu piší
rády masarykovské listy. Nyní však sám upřím
nější českožidovský „Rozvoj“ předešlý týden sdělil:
„Tyto dny dala se ve Lvově proti vůli svých ro
dičů pokřtiti mladé židovka Žifie L., manipu
Japtka u finančního řiditelství, chtějíc se vdáti za
křesťans, Po vykonaném křtu vsedla se avým že
pichem do fiakru a jela na nádraží. Catěli spolu
jeti na venkov a tam so oddati. Ale na Kazimi
rovské ulici přepadl je dav židů, jenž povykoval,
pěstmi brosil a přinutil kočár zastaviti, Z kočáru
židé chtěli dívku vyvlécí a odvésti nazpět k ro
dičám. Dívka 80 zpěčovala, ženich 8e bránil, ale
ani pomocí policistů, kteří zatím přiběbli, nebyl
by jí ubránil, kdyby nebyli přišli žandarmové,
kteří teprve novokřtěnku vyrvali £ rukou fana
tiků a dovedli na bezpečné misto.“

Biskup o tisku. LineckýbiskupDoppel
baner vyjádřil se takto: „Kdyby průměrač kašdý
kněz jenom čtvrt hodinky v týdnu obětoval ve
prospěch katolického tisko, Jak mnoho by Be mu
tím prospělo! Mnozí s nich mají značné odborné
vědomosti a mají snad tyto vědomosti zůstati za
kopanou břivnou? To ne, ale na veřejnost s nimi,
ef se poučí i jiné vrstvy lidové, kterým nebyla
možno si takových nasbírati! Zejména však nechť
všichni naši katoličtí kněží podporují náš tisk,
neboť dachovní správce jest rozeným korreepon
dentem té ossdy, ve které působí.“

„Helnické“ subvence. Agrárnídorost
udělal si výlet do Švýcar. Ovšem na tu cesta —
prý studijní — ue dala tučná subvence. Kdo jeli ?
Dle zprávy „Venkova“ cís. rada Jozek, posl. Vi
nař s chotí, statkář Morávek s chotí, žičkovský(!)
učitel Šmidlík, zvěrolékař Kvíz, učitelka Pfefer
mannová atd.

Veškeréškolní
knihy

antikvární i nové
ráčíte vždy obdržeti v závodě

B.Melichara
datelstrí, antikvariát
a závodhudební

v Hradci Králové.
Založeno roku 1808.

Sesnamy posílají ae zdarma a franko.

l

Hospodářská hlídka.
Protidrabotní humti roste a BÍříse na

všech stragách. Nejen Vídeň, Praha a jiná ra
kouská města se ozývají protesty a lámou sí blavy
starostmi a návrhy — vlád: Be radí a usnáší —
take vedle v Uhrách, v Bavořích, v Prusku, ve
Fraocii be i v Aoglii drabotní nepoměry vedou
ku poradám a opatřením. Váude dochásí teď po
drahém chlebě, který ostatně dosud neslaciněl, na
drahé mnaso. Ješto stížnost ta ořichází ze všech
zemí, ba i z Ruska, kde Moskva a Petro hrad,
jako největší masa spitřebcové, už po několik let
na nedostatek a drahotu si naříkají, jest na snadě
úsudek, že hlavní vinou všeho toho jest přece jen
asi přirozený nodostatek dobytka — dobyte k ne
stačí na nkojení tolik potřeby mass, jaká se jeví
ve dnešní společnosti lidské. — Vídeň sama uč
svým křikem jskoby si byla zjednala ná pravu.
Před měsícem příhnáno na trh jen 4807 ka sů bo
vězího dobytka (boz telat) a 13893 vepř ového
dobytka. Teď při minulém trhu příhon byl 6016
kusů hověz. dobytka a 18681 vepř. Při tom ceny
dobytčí padly « 86 na 81 bal. za kg. hov. dob.,
ale vstouply ze 107 na 123 hal. a vepř. dobytka.
Ceny masa u řezníků ale vatoaply a to v průměru
nejničším ze 128 na 133 hal. a v nejvyškím prů
měru cep ze 264 na 301 bal. za kg.

Zavařování hrašok a jablek dějeac
v době, kdy ovoce dozrálo, ale nesměklo. Volí se
plody prostřední, vůní a chutí vynikající, jako va
př. muškatelky, máslovky, míšenské, panenské,
renety atd. Ovoce se oloupá, jablka zbaví se já
derníků, ve čtvrtky rozkrájejí a do vody kladou,
aby nezbnědly. Pak se postaví na krb a varem
nechají přejíti, načež ihned 90 dají opět do stu
dené vody. Vychladlé se narovnají do lahvic, aniž
by Be nechaly odkapati a salejí roztokem cukru:
na litr vody 1 kg cakru. Labvice se obváče a po
staví do brnce vodou naplněného tak, aby hrdlo
labvice s vody vynikalo. Závar trvá 20 minut.
Chceme-li je míti zavařené oa červeno, přidá ge do
cukru něco šťávy z brusinek.

Letošní velká úroda ovece. Uí nyní
sa pár haléřů lzo koupiti na trhu bojoost ovoce.
Na podtzim tím více a lacinějšího ovoce 88 nám
dostane. Kdo může, nechť ae zásobí různým ovocem
na zimu. Jablka a hrušky především možno ulo
žiti čeratvé do komor nebo sklepů, dále nemá ze
sapomínati na suňeví jablek (dělání křížal) a švestek,
jichž si v tronbě nesušiti může každý, Čo na zmar
přišlo za úrodných roků švestek! AČ ne tak ne
stane letos. I chudáci mohou se letos zásobiti 0
Vocem za pár haléřů |

Hraboš polmí čili myš rozmnožujese ve
lice. Počítejme: párek usadí se na poli a má za
jediné léto 6—7kráte mladě, pokaždé 4 —8mláďat.
Tedy za léto 30—40 mláďat Z těch se většina
brzo spáří a ještě v témže roce plemení, takže do
zimy pobíhé po poli několik set myšek. A co ty
zničí, ví každý z vlastní zkušenosti Když se kde
jaká lasice, sova, dravec vybubí, myši so úšasně
rosmnošují a v krátké době zničí celé lány osení.
Aby se tak nedělo, třeba všude myši stále hubiti,
hlavně však v jeseni a = jars je ničiti buď oa
utrašeným srním do norů nalíčeným anebo jinými
prostředky. Nejlépe se oavěděnje pšenice močená
ve 2"/, rostoku kyseliny arsenové, v níž se zrní
2 hodiny vaří, a pak svláštními puškami do děr
vnoří, Dobře se táž osrědčil ovea připravený se
strychninovým sacharinem, chlebem vo šťávě mořské
cibule e cukru močeným a jinými osvědčenými
prostředky.

Neberte rombů zo stromů všelikýmicho
robami postižených. Z pravidla se tím nemoce
rozmnožují. Neroubujte slívy rouby ze stromů po
stižených housery či roupy, jistě na sušlechtěných
stromech se objeví ona choroba. Jen se stromů
úplně zdravých lze pravděpodobné zdravými rouby
vypěstovat zdravé potomstvo.

Barva úlů. Není jedno, jakou barvoujsou

zejí večer Ba vracející včely Česno snáze, než když
jsou úly tmavé. Co však má daleko větší důle
Sitoat pro blaho věel, jest různý účinek paprsků
slunečních, dle toho, je-li úl natřen světlejší neb
tmavěl barvou. Čím temnější jest barva, tím více
pohleaje paprsků slunečních a tím více tepla
vniká do vnitř. Včely ve tmavých úleob zakoušejí
tedy v letě mnohem více vedra než ony, jejichž
obydlí jsou světlá. Barva úlů se má říditi místem,
na kterém jsou postaveny.

Přehřátá podkova sice vyrovnárohtak,
že podkova- pěkně přiléhá, ale současně opálí ro
hovinu s kazí kopyto. Z té příčiny netrpte při
kládání přehřáté podkovy, nikdy však nedejte na
kopyto přiložiti podkovu téměř ohnivou. —

Na živé plety nejlépe se hodí habr a
smrk. Chrání dostatečně, netrpí hmyzem, ptactvu
poskytuje milébo útulku a jest trvanlivý,

Zlatá šíla či hasmorrhoidy léčí se sedací
lásní z odvaru dubového třísla — kůry mladých
duběn — připravené před spaním. Tříslo se vy
vaří a odvar vlažnou vodou rozřaděný upotřebíse

Rozšiřujte
„Obnova“
Onsevé Úvahy



Školský obzor.
*Stav českého školství dolnorakou

ského za počátku školního roku jest tento:
Obežšé školy jsou zřízeny spolkem „Komenský“
ve Vídni v okresu III.. X, XII a XX., na dolno
rakouském venkově v Poštorné. Škola v X. okresu
má 14 tříd a trvá již přes čtvrt století, přes to
však nemá práva veřejnosti. Pojme na 900 žáků.
Ve škclo ve III okresu bude otevřeno letog 6 tříd.
Školy ve XII a XX. okresu působí letos drubý
rok. Ježto byly loni úředně zavřeny, vyučují se
žáci soukromě. V Poštorné bude otevřeno letos 8
tříd. Mimo obecné školy vydršuje spolek „Ko
menský“ ve Vídni 2 opstrovny a 1 v Poštorné.
Ve Vídej mimo to pěstaje ne česká řeč v 6 ško
lách jazykových. Také škola pokračovací bade o
tevtena Již třetí rok. Školy tylo vydržuje apolek
„Komenský“ s obětavou pomoeí českého lidu. Jak
mu v tom „pomáhají“ úřady, o tom zmíníme se
v tomto listě jindy. — Prasatím upozorňujeme své
čtenáře. že rozpočet spolku „Romenský“ ve Vídni
TII/3. Strobgasse 45 činí přes půl milionu koron
a může býti kryt pouze dobrovolnými příspěvky
českého lidu.

Obchodní škola gremlia v Kolimě.
Dodatečný zápis, pokud ještě místo stačí, bnde
se konsti dne 6. a 7. září. Ústav má mimo po
kračovací školu tato oddělení: A. Drouletou ob
chodní školu pro jinochy, B. Dvouletou obchodní
školu pro dívky a C. Jednoročaí obchodní škola
pro dívky. Školní rok započne dne 10. září.

Důležité
a;

l l pro každého. / i
| Následkem požáru v domě č. 141 v Diva

nea ..or vznikajícínutnéa neodé přestavby domu jeme nuveni z o
statku obchodních místností fikcelý svůj dna
za každoupřijatelnoucenu vyprodati,
k čemužjsme právě obdrželi úřední povo
lení. Sklad porůstává vesměs z modního, do
brého a čerstvého zboží, jako“ prádla dámského
i pánského, modního ozdobného zboží, příprav
pro ivadleny a veškeré galanterie. — Važenéma
obecenstvu naskytuje ce BM velmi řídká pří
ležitost, při stoupajících cenách zásobiti se levně
s řádným zbožím. UMR Podotýkáme, že vý

| prodej potrvá jen krátký čas, tedy dobře každý

| činí ve vlastním zájmu, když si s nákupem
- pospíší a této vhodné a řídké přílešitosti plně

TS Fejgl A Byčiště,
Hradec Králové,

Divadelní ulice, proti kostelu Panny Marie.

Sociální besídka.
Nádražní missíe v Praze a ve Vídni.

V Praze a ve Vídni utvořil se epolek dam,
který si obral za účel, očekávati na nádražích
divky, jež s venkova přijíšdějí hledat si elažbu
v Praze a ve Vídni, aby neupadly do zlých
rakou různých náboněčí. Každá dívka po pří
jezdo do Prahy a do Vídně nechť 80 na ná
draží ohlíží po dámě, wající odznak se žlato
bílou páskou a na ni nechť se v důvěrou obrátí.
Te ji doprovodí na nocleh do útolko, kdež se
dívce poradí dobře etran slažby. První dny se
poskytne dívoe i strava zderma, než si najde
místo. Aby byla dívka členkou nádražní misie
poznána, nechť si dopíše o modrou kartu na
adresu V, Hálek, farář v Liboci u Prahy, jenž
jí další poučení zašle. Do dopisu nechť vloší,
pokud mofno, 10hal. poštovní známku na zpá
tečaí odpověď a nechť napíše výslovně, zda
chce jeti na službu do Prahy nebo do Vídně.
Když by dívka náhodou žádné členky nádražní
misie na nádraží nenašla, nechť se odabéře
v Praze do sekretariátu Nádražní misaie Bal
mova al. č. 20. I. posckodí, blíže kostela sv.
Ignáce, kdež se jí další edělí. Ve Vídni zase
nechť se v tom případě obrátí do kanceláře
„Nádražní misaie“ Vídeň III. okres Jacguin
Sas8e č. 6.

Peplatkový ekvivaleat. Dne 1. ledna
1911 počíná nové desttiletí pro vyměření po
platkového ekvivalentu a budou povinny vše
obny právnické osoby, zejména obce, okresy,
apolky, farní úřady, patronáty, společenstva,
peněžní ústavy, podati v prvém čtvrtletí 1911
přiznání jmění. Poněvadž předpisy o poplat
kovém okvivalento jsou složity, těžko pocho
Pitelny, takše nesprávné přiznání mívá často
v zápětí nesprávný předpie, vydá v nejbližší
době odbor finančních konceptních úředníků
Klubu českých státních úředníků £ péra dlou
boletého pracovníka v tomto obora o. k. únanč
ního tajemníka u zem, Alo.ředitelství v Praze
Jana Vondrušky přehledné a obsatné poučení
A poplatkovém okyivalenia,“. isteré interes
sentim správné přisoání usnadní. Krámská
cena 2 K. Kdo věak přihlásí 80 do 15. října
t. r. a zašle penize na Klab českých státních
úředníků v Praze, Václavské nám. č. Bl, ob

3 dok sa 1 koruna 60 h, 3 poštovným za: +60 b. .
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Soc. demokraté jake zaměstnavatelé.
Stále se množí doklady, že soc. demokraté jako
zaměstnavatelé jsou akoupější a zištnější naž
prácedárce měšťácký. Uvedli jsme přesně do
Iužených příkladů samicelou halda. Nyní zase
příkladyl V čísle ši. samého rudého ljstu
„Meurer“ nacházíme tuto zpráva: „Verneřice.
Ideáloí poměry vládoou na stavkě zdejšího
děloického konagmního apolka. Vedení konsum
mého spolku odmíčlo šádost našinců (rudé organi
sace), aby byla zadána stavba podnikateli, ktorý
by ae zavázel platiti mzdu emlovenou. Pro
málo korun byla zadána stavba podnikatel
Klausovi, sarytému nepříteli dělnictva. Orga
nisovaní (radí) zedníci od tohoto pána nejsou
přijímáni. Jestliže jest některý z nedopatření
skutečně přijat, pak musí kašovat, jinak letí
ihned ven. 8 indifferentním dělnictverm může
tento nóbl podoikatel e nejvýš bezozdoou chutí
po vyssávání robotiti. To také činí na atuvbě
kousamu nejvydatnějším způsobem. Netoliko
Že medoici jsou placení hluboko pod snesitelnou
madu, také pracovní doba se nedodriuje; vedle
toho jsou poškozování ještě příspěvky na ne
mocenskou pokladno < na úrazové pojištění.
Neméně než 60 haléřů týdně odpočítává čistý
podnikatel zednízxům na příspěvcích. To všecko
jest možno na stavbě dělnického institatu,
jehoš pohlaváří se namývají soc, demokraty a těmi
také ovšem býti musí skutečně, poněvadž by věru
eotva mohli míti v rukou vůdčí fankce v po
Jitické straně, kdyby jimi (soc. demokraty)
nebyli. Místní skupina zedníků v Podmoklí
svého času nejzdvořileji žádala vedení kon
sumního spolku ve Verneřicích, aby se na
stavbě provedla ustanovení, platná sminvně
pro celý okres. Jak již poznamenáno, bylo to
od vedení odmítnuto; vedle toho bylo přece
slíbeno, že se pomýšlí, aby se na stavbě staly
poměry snesitelnými. Jak figura ukazuje, zde
toho nestává. Poněvadě všecky prostředky při
voditi změnu v poměrech na stavbě zklamaly,
organisovaní zedníci povašojí ce za oprávněné
tyto zvláštní a neobyčejné okolnosti na stavbě,
která jest prováděna od institutu vedeného
eoc. demokraty, oveřejniti k posouzení všech
organisovaných dělníků celého Rakonska.“

Tato stavba konsumu jest významným
protějškem k stavbě „Arbeiterheima“ v Otta
kringo. Také na této rudé stavbě platilo se
zedníkům pod tarif. Pán stavby Schubmeier
(radý poslanec) hleděl dělníky těšiti poukazem,
že to pracují pro strann; když však dělníci
ani dost málo nebyli tou útěchou nadšeni,
hrozil, že dá vyrukovati proti stavebníkům ko
vodělníky z Gregerovy továrny.

Také soc. dem. „Zeitrad“ adělaje v čísle
75., že není žádným medem pracovati a radých
zaměstnavatelů. Dle „zprávy toho listu odbý
vala se v Liberci konference konsumních zří
zenců, na níž soc. demokrat Pilz sděloval dle
vyplněných dotazníkových listin, že v radých
konsumech jest dlouhá pracovní doba a málo
platu. Skladníci dostávají týdně 16 K, proda
vači 10 aš 12 K při 10', až 14 hod. práci.
Totéž číslo „Zeitradu“ naříká trpce, že pro lá
zeňské zřízence soc. demokratická „Všeobecné
dělnické nemocenské pokladny“ v Brně docí
leno smutné smlouvy, která stvrzaje toliko to,
00 již láseňští zřízenci dlouho mají. Z počátko
6e vůbec rudé předetavenstvo vypíralo nějakou
pevnou smlouvu ozavříti; pak však přece slí
bilo, ale tento slib pro „rýpalatví“ odvolalo.

poprve schůze členstva docílila nějského poádku.

Náboženství jest věcí seukremeu Tak
posud vykřikojí soc. demokraté. V Berlíné
vdova po 800,demokratickém kovodělníku po
prosila přísloěného faráře, aby nad rakví je
jího muše pronesl ofrkevní řeč.Leč rudý uvaz
kovodělníků se proti tomu postavil. A tak
vdova napsala faráři: „Velectěný pane faráři!
S velikeu lítostí vidím seenucena Vaší Dů
stojnosti sděliti, že ovaz kovodělníků odmítá
každé církevní zastoupení. Proto prosím Vaši
Důstojnost za odpuštění. Musím se svazu tak
dalece podříditi, poněvadě bych jinak byla zba
vena různých výhod.“ Tak! Ubohé vdově v o
kamtika strastiplném ještě bylo přitíšeno od
soudrahů tím, že pohrůžkou jí bylo sapově
zeno vésti sl nábožensky tak, jak si její srdce
přálo.

Židovský milionář Rothschild a
dělník. Necitelně se zachoval žid, baron Both
schild, který sám své jmění přiznal v ceně
jedenácti tisic milionů korun — k chodéma
českému dělníka, as 30 roků starómu, jménem
Fr. Krátkému z Chlomu u Č. Kremže. Tento
dělník pracoval více nežli 8 měsíců v lesích
rozsáhlých ve Štyrska, které náležejí baronu
Rothschildovi, a tam též při kácení kmenů
přišel k úrasu a sle si pochroumal nohu.
K těžší práci tento mladý člověk ge stal trvule
neschopným. Více nežli rox prosil v poníže
ných žádosteohb.milestpána šidovského miliar.
dáře o podporu — ale byl všdy necitelně od
mítnat, že prý snad jiš dříve měl nějakou ne
moo. Téntodělník obrátil se též, o pompo. a
zastání k vůdošm sociálních demokratů, jimž

platil všdy též příspěvky peněžní řádně, ale
červení pašové a „Nový Jihočeský Dělník“
v Českých Badějovicích se ubobého dělníka
nezastali a snad ani zastati nesměli ze stracba
před šidovskými vůdci sociálních demokratů:
Adlera, Ellenbogana a Verkaofa. Také ge asi

péni z „Jih. D)|nlka“ báli, še by židé a zvláštěaron Rothschild (který má větší jmění nežli
všecka šlechta, biskupové a kláštery dobro
mady) přestal sypati semenec předákůmsoci
ální demokracie. Katolický „Bas Lida“ se
tohoto dělníka ujal, židovskou necitelnost Roth
schildova na pranýř přibil a žádal, aby všecky
židům nezaproduné časopisy událost tuto dále
ovořejňovaly. To také ge stalo a baron Roth
echild přišel „do prádla“ v novinách důkladně
a „pořádně“ k mrzutosti židů a sociátních
demokratů. A to mělo účinek; z nenadání do
stal dělník Fr. Krátký vyrozumění, že ge mo
„baronský“ povoluje podpora, totiž „almažna“
za ztracené zdraví denně obnosem (-38KI
Dělniotvo dobře problédá nyní čím dále více,
že je okrádáno u nestydatě ždímáno 0 poslední
haléř, vydělaný těžce, od vůdců sociálních de
mokratů, kteří bohatnou a kopojí si drahé
villy a letohrádky, neboť právě nyní vůdce
sociálních demokratů Renner koupil si nád
hernou villa „Skobel“ v Glogoici na Sem
merinka|

——

Pensionát Voršilek
z vwČeské Skalici «

© obsahuje německou školu s právem veřej- —
nosti, zařízenou dle osnovy trojtřídní měšťanky,

Chovanky mohou se vzdělávati V jazyce
českém, francouzském (učitelka rozená
Francouzska), anglickém a italském, cvi
čití se v malbě, hudbě (na piano, housle,
citeru, harmonium a varhany) a učiti se růz
ným ženským pracím, vaření, pramí, žo
hlení a vedení domácnosti. Též tanci a
jemným způsobům společenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, krásnou, zdravou
polohu a velikou zahradu. K vycházkám cho
vanek slouží romantické okolí, zvláště »Ba
biččino údolí v Ratibořicích«, © němž so

. proslulý cestovatel Vráz vyjádřil, »že patří
k nejkrásnějším místům, která kdy spatřil.«

Měsíční plat mírný! Ostatní v prospektu!
Nastoupiti možno kdykoli! Školní rok po

u" číná 15. září t. r. 1

Představení.

Poznámka Redakce »Obnovy« odporu
čuje vřele »Pensionát v České Skalici«
rodičům, kteří si přejí, aby jejich dítky ně

se naučily, ale při tom se neodm

národnily a mravně bez úhony nádí
Komptoiristka
s dvouletoupraxí v technickéaBkatelské kanceláři, nabízí pp. chéfům

své služby, nejraději
w Hradci Hrálové.

Nastoupiti možno dle libosti. —
Bližší sdělí administrace tohoto listu.

Mbytez ohýbanéhodřeva

Židle s obýb. dřeva Křeslu houpací
v různých úpra- od. . KMW—VEmmobil

Stojanya věšáky Křesan he T
z obýbaného Sedátka na šronbu

dřeva od.K 20— od . K 12—
a jiné, v nejmodernějším provedení

M“ a < cenách nejlevnějších “U8
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.
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Pod jařmem tureckým.
Krev stydne v žilách při pohledu na ny

nější Balkán. Sveřepý Asiat nepřestává co
nejokrotněji otiskovati jiboslovanakou krev.
Zatím co volní myslitelé v Broselu se nutili
do rozhořčení nad vládoo Španělskou, že si do
volila vystoupici proti zákeřným volnomyšlen=
kářským vrahům, děly se na Balkáná věci pří
šerné. Mladoturci nejsou 0 uic útrpnější než
Starotarci. Povze větší rafinovacosti vynikají
ti krvežíznivci nad úředaíky u vojáky etaro
turecké.

Za každou cena dusit slovanskou 98mo
statnost a kultara! T, je+tdenním heslem pro
hnených násilníků, kteří pozorují, že se jim při
rozeně droli půda pod nohama. Nepříčetný
„vztek Tarky pojal nad opovačním a rozvojem
„Balharska i nad tím, še ottomanští pašové již
„nikdy nebudou moci dle vlastní zvůlo řáditi
v Bosně a Hercegovině. Proto ďibelskoa msta
«mobemedánskou vdnášejí v prvé řadě Slované
ti, kteří posud přímo tareckému jařmu podlé
hají. Ve Starém Srbsku a Macedonii řádí Tarci
proti křesťanským Slovanům soustavně jsko
zběsilí. Mnoho rodin bulharských a srbských
raději oponětí svůj majetek, nežby dále sná

FEUILLETON.
Nač dlouho Honzík čekal.

Kdybyste toho člověka potkali za scumraku
v lese, duši by vám strach z téla vytřásl. Záda
Široká jako slamník, ruce jako mocná vesla. Dvou
metrový Honzík Vřískal byl postrachem celého
větvického okresu. Kde začaly jeho tvrdé dlaně,

ádné jako cihly, důkladné. pracovati, tem se roz
ehl hned nářek veliký, tam tekla krev, nabíhaly
modřiny. Nebyl cvičeným gymnastou, jemu stačila
síla přirozeně nabyté, A jaké silné plíce měl v široké
hrudi| Jestliže v rozlobení na někoho křikl, mohl
omráčit.

Rval se už od dětských let. Když jednou
o prázdninách pan řídící svěstoval p. podučiteli
Stromcovi, že bude učit ve třetí třídě, div se
Stromec nerozplekal, protože věděl, že jeho vý
chově bude svěřena neomalený Honzík. Tatík si
liboval, jského to má statného synka. Kluka k mír=
nosti nenapomínsl. Když bylo habánoví šestnáct
let, tu teprve starý Vřískal litoval, že hocha ne
vychoval líp. Sám se musil chvíti strachem, aby
svou sílu Honzík nezkoušel na něm. S učením
ševcovině doma to nešlo; Honzík ostatně sám
toužil do světa. Rodná ves mu byla úzká. Ne
učil se ve Vídni ani dvě léta, třebaže tam zkou
šel chuť k několika řemeslům. Dal se najmouti
k cirku, kde zastával různé funkce nižší i vyšší.
Jednou však ze zlosti pokopal cvičeného koné
tak, až zvíře zcepenélo. Pak ješté v hádce se dvěma
artisty užil ové síly tak přebytečným způsobem,
že si vyseděl za mřížemi dra měsíce. Dostalse
domů postrkom. Ježily se vlasy netoliko tatíkovi
ale i starostovi nad tělesnou zdatnosti českého
mládence.

Honzík sem tam podělkoval, ale ku stálé
práci nebyl. Miloval svobodu až do krajnosti a
byl zvyklý při práci jiným hodně poroučet. Bylo
často slyšet, jak nadává, žes nějskými »mrzáky«
dělat nebude.

V Hradci Králové, dne 9. září 1910.M
šely katanské útisky, Jeoujrády, že mohou aspoň
holý život zacbrániti.

Mohamedánským vzbouřetým Albáncům
Tarci odebrali zbraně jen z části. Nadto při
hranicích srbských a černoborských jim ně
kolik tisíc poček rozdali, aby mobli snepoko
jovati slovanský lid. Surovosti barbarské pá
chalo vojsko turecké v posledních desíti dnech
červencových na Srbech v Gilanském kraji.
Jak starci přes 70 let tak 14leté děti bičování.
Sta nevinných Slovanů pobito. Nu2000 arbských
rodinách, močených již dlouho od Albánců,
bylo pácháno násilí nejkrotější. Jako kdyby
Brbové zavinili albánské povstání! Tielce Slo
vanů byly v Gilanekém kraji během 24 hodin
zabubeny.

Na př. v Domorovcích vojsko hledalo
srbské zbraně a atlonklo tam 22 osob. Ves
Korminjane byla prohledávána. Zhraně se ne
našly, ale pastušiti se masilo. Vojsko hnalo
nadto kormiojany ka svému táboru, kdež je
drželo po 4 dny dnem i nocí jako psy bez
chleba a bez vody. Ubožáci byli zběsile tlučení
holemi na Šlapadlech, takže přemmozí potom
nemobli se bolestí bnoati. V Raniloga nenašli
vojáci také zbraní žádných, alo přes to ztlonkli
přes 60 lidí tak důkladně, že většina jich u
mírá. Z Glcgovca přivedli vojáci vesničany dc
Raniloga, kdež je mačili zároveň s místním
obyvatelstvem v nádvoří srbské školy. Jako
by se chtěli vychechtati srbské kultoře. Po ně
kolik dní ozýval se děsný nářek ze dvora,
kdež ubožáci leželi ranami poseti na zemi. Vo
jáci ještě přivedli zástup pastýřských dětí
z Gli govca, jichž se vyptávali, kam dali jejich
rodiče zbraně. Do dětí wláceno jako do žita;
chudáci po každém údera však kvíleli: „Ne
208mm,ne znam (aevím).“

Přes polovic usedlostí v Starém Srbska
bylo opuštěno od týraných obožáků. Takovým
způsobem množí asiatské plémě svůj majetek.
K tomu sami Albánci odňali Srbům velké plochy
půdy. A tak se mění obce čistě srbské a kře
etanské v mohamedánské. Srbové jsou rádií,
—iy———————————]———

Ale vojenským pánům se zalíbil. Pozvali si
ho na tři léta na vojnu. V obci byl pokoj a
Honzík při dvojí porci sekal na vojně obstojnou
dobrotu. Líbil se mu ten stav. Ze svou statnost
byl vyznamenán dvěma hvězdičkami, které mu
byly zase brzo odňaty. Nešťastná náhoda ho totiž
svedla k muzice. Tam se tanečníci nemohli dlouho
o čemsi dohodnout a když těžkým vzduchem
prolétly dvé sklenice, usoudil Honzík, že mu na
stala povinnost dělat pořádek. Ovšemvdesíti mi
nutéch pořádek byl zjednán aspoň mezi tanečníky.
Všecko bylo z hospody venku. Zato však v ná
řadí a nádobí zůstal tak veliký nepořádek, že ho
stinský šel druhý den rovnou na staniční ko
mando... ,

+Už máme Honzíka Vřískalova domu«, zvě
stoval starostovi suchý policajt. »Teď abych žádal
do pense. Chlap jest zdravější než valach, Na koho
pracku jednou vztáhne, ten aby hned dělal te
stament.«

sNo — vy se moc nebojte! Bude-li moc
zle, dáme vám něco lehčího a Honzu uděláme za
trest policejtem; někdy se přece vyplácí, je-li
přijat pytlák za bajného nebo neurvalec za stráž
bezpečnosti. Jináč nevím, jak s tím divochem tady
vydržíme. Postrkem ho nikam poslat nemůžeme.«

Honzík si počínal dost sousedsky celé tři mě
měsíce. Vetchá matka ho často napomínela a před
tou jedinou mělrespekt. Leč Vřískalovánajednou se
rozstonala a zemřela. Tenkrát viděli sousedé Hon
zíka poprvé plakat, Divous však se brzy ze zár
mutku vzpamatoval a zečal dělet pána. Do kte
rébo statku zapadl, čeládka s ním nevydržela. Co
provedl trestného, to se jakž takž ututlalo, aby
se divoch ješté nemstil.

sTy': Honzu nežaloval?« ptel se jednou
Licka čelodína Vojty.« Tak tě dvakrát nespravedlivě
poznamenal, až jsi padl do mdlob.«

»Pantáto, líp je schovat si dvě rány do us
zlíčku, oež je ukazovat soudu, protože bych jich
pak dostal šest. A to by bylo ještě horší. Honzu
přece můžete dobře znát ..«

„Vidíš, vidíš, Honzlku, jsi člověk mladý, u

Inserty se počítají levně. Ročník XVI
Obnova vychází v pátek v poledne.

mobou-li na mnohých místech zachovati aspoň
holý život. A co jednou Tarek Slovanům urve,
toho se drží zaby nehty.

Z toho patroo. jak Turci ŠÍří i za nyněj
šího časa „kultura“ ne Balkáně. Co všecko
čekali optimisté od Mladoturkůl V Praze si.
tito lidé také zadeklamovali o svobodě. Rozamí
se, že u českých poslachačů následoval obli
gátní potlesk a že byla společná hostina. A
zatím nevinně prolóvavá krev jihoslovanská
volá k nebesům. To katanování pamijejí volno
myšlenkáří mlčením, ač by je balkánské bar
barství mělo zaměstnávati co nejvíce. Leč —
oni raději vyslechuvu, co jim vzkáží vídeňští
židé a spustí rámus proti pokojným konser
vativcům rakouským, italským a španělským.
Kdo má oči, ten přece vidí na samém rozkvéta
Bulharska, že strážci osvěty na Balkáně jsou
Slované a že kultora do bahna zašlapávají
Torci. A přece ti lidé, kteří mají v ústech
plno pokroku, chovají se k Balkánu tak, jako
by tam panovalo semavéarkadské jaro.

Surovci tnrečtí řádí nerašeně vále, Slo
vané jsou bez pumoci. Nejpádnější to dokument,
jak měla již býti dávno podlomena turecká
moc v Evropě. Leč diplomatické zištné intriky
jsou různým evropským státům daleko milejší
než křesťanská hutnanita.

Volné:listy.
To že jest ta vědeckost? Vyšla „Čítanka pro

ústavy očitelské“, kterou sestavili Jan Jarsa
a Karel Vorovka. Bylo jinde již ukázáno na
její věcné slabiny. Jelikož „Obnova“ není listem
odborným, dotkneme se jen jedné věci, která
po stránce vědecké, tilosofické a mravní jest
veřejnosti zajímavá. Od takové čítanky jest
očekávati, že co Co věci podá pravda, které
věda posud dosáhla, a co do zájmu vychova“
telského obsahuje myšlenky skutečně ušlech=
tojící a omravňující. Požadavky tyto tím více
jsme oprávněni Činiti, čím důrazněji, zejména

rostlý, silný, že se ti tu nikdo nevyrovná; a jen
se pořád klackuješ z místa na místo jako pobé
hlík. Trvalá služba se na tebe neusméje. A ta
kový chlapík už by něco zasloužil, co by odpo
vídalo jeho síle,« promluvil jednou na Honzíka
vlídně starosta.

"To jo — vždyť já dělat chci. A'e aby mi
pořád nějaká padrť poroučela a do cesty se pletle,
to ne — to ne. Jsem tuhle voják, mám v těle
čest a tu si nedám brát, nikdo si ze mne nesmí
tropit dobrý den.«

„Vždyť to s tebou myslím dobře. Budeř-li
dělat dobrotu aspoň dva měsíce, staneš se fu po
licajtem. To víš, starý už nemůže... A přichází
sem zvlášťna podzima v zimé tolik tulákůa jiné
obtížné havěti, že jest potřebí silných rukou.s

"To já jsem, pantáto, na takové darmošlapy
a jiné neřády jako kat. Nejsem sice policajtem,
ale snad jste slyšel, jak jsem udělal Často mezi
darebáky pořádek docela zadarmo. Policajtství —
to by bylo něco pro mne. K tomu jsem jako ro
zený. Jestliže mi ten úřad svěříte, uvidíte, že
půjdu třebas o půlnoci hodinu cesty natřískat nis
čemovi, kterého mi označíte.«

»Tak ne, Honzičku, tak ne, přílisná horli
vost někdy škodí,« usmíval se starosta. »Policajt
musí býti silný, aby se ho zlí lidé lekli, ale také
hodně opatrný. Nesmí se zbytečné s každým rvát,
jináč by měl opletání se zákony.«

»lou — pravda; to já jen tak, protože se
ve mně vždycky vzbouří krev, když si vzpomenu
na lidskou nešlechetnost a falcá,«

Honzík začal chodit v policajtském mun
duru; rozkazy vykonával ochotně a dochvilně. Po
trpěl si ne vojenský pořádek. Kdykoli se objevil
při muzice v hospodě, netroufali si ani nejdivější
sokové vyrovnati spory mocí fysickou. Několikrát
měl Honzík silné pokušení k zápasu, ale dle vy
trvalých rad starostových vždy se držel v me
zích zákona, Přes to staré krev se nezapřela. Po
tříměsíční službě Honzík. dopadl dvě starší ženy,
které trhaly na cizím, Vřískl na ně v rozčilení
hromovým hlasem a rozehnal se za nimi tak ©



pokrokářské učitelstvo, ve věcném učení volá
po sajištěné pravdě vědecké.

ak vyhovuje v tomto eměru čítanka p. t.
Jureova a Vorovkova? Prosím, čtěte na příklad
tuto okásku: „Zanižšího divošství, svého dět
ství, člověk nil ještě alespoň částečné na stro
mech, potrava byla rostlinná, vyvinula se řeč,
jest to přechod k člověku od svířete.“

Není to poprvé, že katolíci masejí hájiti
zajištěných poznatků vědeckých proti těm, kteří
osobíli si na vědu monopol a kteří do neko
nečoa opakují tvrzení, že klerikálové jsou ne
přátelé každého vědeckého pokroku. Jest pří
značné, že jest Dám oestranné vědy brániti
proti vychovatelům, kteří píší čítanky pro bu
doucí učitele a kteří předkládají ze duševní
potravu pouhé bájky.

Svrchu uvedené místo z čítanky Jorsovy
a Vorovkovy dokazuje, že pisatelé přijaliza
vědeckou, dokázanoa pravda darvinský vývoj
člověka ze zvířete, vývoj, který jmenovitě
dnes voloými myšlenkáří k účelům protinábo
ženským dle bujné obrasnosti jest náležitě
upravován.

Co do vědecké stránky jest vývoj vůbec
pouhou domoěnkoo. Jsou již mnozí vážní pří
rodozpytci, kteří v přítomné době o vývoji tom
pocbyhojí podotýkajíce, že vývoj ten má po
vahu jedaobo £ těch mnohých hesel, která
postopem doby učence a veřejnost ovládala,
aby pak ustoupila heslům novým. Nez tato pos
známku o vývoji jen tak mimochodem.

Co do speciáluí otázky, zda člověk lozl
po stromeh a žil jako zvíře, vážná věda vy
slovoje, še není pro to naprosto žádných do
kladův, a věda psychologická dokazuje, že du
čevní Život člověka ze zvířete jest zásadně ne
možný. Proto, zdůrazňojíce proti p. t. Jarsovi
a Vorovkovi stránku přísně vědeckon, tvrdíme,
že jejich vývoj člověka ze zvířete jest prost
všeho pozorování a zkušenosti, hlavních zá
kladů pravé vědy. Právě moderní badatelské
methody bez zknšenosti a pozorování nelze ej
ani mysliti, Svědomitá věda na otázku o pů
vodu člověka má jedinoa odpověď, totiž tu,
kterou dal De Ouatrefagee: „Téěm,kdož by 8e
mne tázeli po mínění mém o původu člověka,
odpovídám bez váhání jménem : nevím.“

Slyšte, p. t. Jarso a Vorovkol Věda od
povídá: nevím, a přes toto místo posad nepo
kročila, kdežto Vy jste pokročili, ale bez vě
deckých důkazů. Když však p. t. Jursa a Vo
rovka « t:ik.véma tvrsení 8e odvážili, nechť
odpovědí na tato otázku: Který jest, nebo
který byl poslední stapaň vývoje živočišného
přímo před člověkem předcházející? Nebo ji

nými slovy : které zvíře jest nebo bylo přímýmpředkem člověka? Na odpověď tuto čekáme, a
odpověď ta mosí býti dána, má-li býti proká
záno, že do čítanky pro kandidáty učitelského
stavu svrchu ovedené míšto bylo zařazeno po
ovědomité úvase jako sejištěný vědecký po
znatek.

„Člověk šil ještě alespoň částečně na stro
mech, potrava byla rostlinná, vyvinula se řeč,
jest to přechod k člověku od svířete“. 8 ta

O
nergicky, že jedna hned musila ulehnout a za mě
síc zemřela. Bylo z toho vyšetřování, ale Honzík
vyvázl hladce.

Ale stala se brzy jiná mrzutost. Honzík se
nemohl jaksi pohodnouti ae dvěma vandrovními.
Mládenci nechtěli při setkání přistoupiti na Hon
zíkovy ouřední vývody a docela se nechtěli bát,
Debata netrvala dlouho. V pěti minutách jeden
ležel na zemi s vyraženým zubem u druhý cho
pen za krk, až zmodral. Teď se už oba lekli, ale
na navázání sousedského hovoru už nebylo pomy=
šlení, protože se Honzík necítil. A došlo k soudu.
Mluvilo se tam o dvou přeražených žebrech, třech
vyražených zubech a vymknuté ruce. To bylo
příliš mnoho. A tak strážce bezpečnosti svěřen
ve! věznici dozoru strážce jiného. Honzík si od
seděl tři měsíce a pak chodil bez šavle zamra
čený na celý svět jako Kein. Zečal znovu poděl=
kovat, Préce měl dost, protože se sousedé báli

důkladně pustil, udělal za tři,
Ale nejhorší bylo, že zase při pračce nadě

lal v bospodě práce za deset. Bylo o tom řeči po
celém kraji. Honzík uměl ven házet mládence
jsko kuželky. Cbopil se každé příležitosti k »dě
lání pořádku.« Také si tím někdy vydělal slušné
peníze. * ,

»Slyšela jete, tetka, jak vyhazovali dlouhého
Honzu z hospody v Jetronicích? Bylo jich tam

motil. Ale že tam byli tři eiláci, přece ho napo

valo přes čtvrt hodiny. Držel se pevně futre u
dveří. Když se do chlepa naposledy co nejvíce
opřeli, vyletěl Honza i s futrem. Málem by se
byla při vybazování rozsypsle celá hospoda.c

uJak to bylo ve vaší vesnici, Zubáku ?« —
»Ale — taková malá kratochvíle dloubého Honzy;
étvrtil tam jednobo mládence ze Stojkova. A když
vyrazil ven, rozbil jedním chasníkem žlábek na
kuželníku . . .« Jedni se divili, záviděli takovou
sílu; většina lidí však byla toho náhledu, že by
bylo nejlíp vsadit rváčedo doživotního hriminálu«.

kovow lehkostí a snadností p. t Jarse s Vo
rovka rozřešili původ takové veliké skutečností,
Jako jest lidské mluva. Pásové tř nepocifovali
pří tom šádných potíží, nebyli trápení studiem
a úvahami a vyslovili to tuk pohotově, jako
když aoused dá sousedovi: dobrýtro.

Edo ponořil se bedlivěji 7 otázku, zda
jest možný přechod z dujevního života zvíře
cího v duševaf Zivot člověka, kdo příslošným
částem psychologie věnoval váčnow posornost,
musí žasnonti nad počínáním p. t. spisovatelů
a může věc naevati všelijak, jen ne opravdo
vostí a vědomím sodpovědnosti. Nemožno nám
tady probírat všechna látka sem směřející, ale
dotkneme ee aspoš bodu jedocho. Rosum, pů
vodní a neodvoditelná mohotnost člověka číní
mesi člověkem a svířetem rozdíl podetatný a
propast, jíž nelze překročiti. Chceme-lt k roz
umu připojití i svobodaou vůli, můžeme tvrditi,
že existence, vlastnosti a povaha těchto dvou
mohutností, nékolí svířeti, ale jen člověkuvlletnéch,
dokásányjsoubedlivýmposorováníma určeny

podle methody a s ji naprosto vědeckou.yto dvě základní mohatoosti člověka vynikají
zřetelně v souhrnu faktů, které s nich vyplý
vají a vedou k vědeckému ohraničení říše
lidské proti tíši zvířecí. M-zi těmi fakty uvá
díme zúmyslně řeč, o níž p. t. spisovatelé
evrchu zmíněné knihy řekli: „Člověk ve stavu
zvířecím žil na stromech, apotom vyvinulase šeě.“

U člověka dlužno v úvahu vzíti řeč kon
vencionální, umělou, ješ výhradně člověku:jest
vlastní a projevem rosumu. Mluva zvířat vyja
dřaje přímo a výhradně nějaký dojem nebo
pocit, mluva člověku vlastní jest rozumová.
Ona vyjadřuje sice také dojem a pocit, ale
kromě toho i myšlenku. Z ovzduší, ze kterého
pochází výrok p. t. spisovatelů „dítanky“, byli
to učenci Littré a Robin, kteří musili uznati,
že řeč umělá náleží toliko rozomu a. že před
pokládá také notně svobodu, kterýchšto dvou
mohutností, jak již pověděno, zvířata nemají.

Mluva svářecí alidská. Mozi mluvou zvířecí
a předmětem, jejž mluva vyjadřuje, jest vztah
přirozený, outný a neklamný, zvíře fysio
logicky jent naprosto nescbopno klamu a lži.
Pouze u člověka může vůle pozměniti záchvěvy
mozkové a nervové a tedy i jejich vnější pro
jevy. Zvíře nemůže potlačiti dojmu a paoťo
musi přiměřeným, přirozeným zvukem (řečí)
dojem ten vyjádřiti; člověku však jest mošno

výrazem jiným, než přirozeným. Proto člověk
může vyjádřiti myšlenky a pocity, jež od my
Šlenek a pocitů, které skutečné v nitru svém
tá, 8e liší, nebo dokonce jsou pravým jejich
opakem. A právě na tom zakládá se mohutoost,
kterou on eám slyne, totiž, že může vytvořiti
jazyky umělé, konvencionální. Mlova zvířecí
Jest vrozená, nezdokonaluje se, nepokračaje a
nemění 6e, ona jest nezměnitelně stálo táž u
každého zvířecího druho, jak 00 do prostoru,
tak co do času, protože u svířete jest pouseP

Jednou Kradiáf Yústavil"se vuťbou trerkou
před hospodou, kde stál Honzík. Kobylka se
ohnala po mouše, právě když Honzík trochu couvl,
protože jel bicyklista. »[ nebojte se, Krakonoši,
ona nic nedělá=, poznamenal dobrácky kramář,
A Honaík Vřískalůna to: »I to já se bojím, aby
na mne neupadla. Potom bych měl ještě opleténí,
že jsem ji zabil. Na mne se všecko sveze, Ale než
bych takovou chudinku srazil, radši ji zdvihnu.e
Vlezl opravdu pod koně a pozdvihl ho mohut
nými zády od země, až všecky čtyři suché nošky
se ve vzduchu třepetaly,

Jindy po vsázce chytil silnou krávu za rohy
a náhle ji převalil na zem. Na hasičském výleté
řekl, že udělá malou legraci. Chytil hubeného ha
siče dole za nohy a zdvihl ho k obvesení ostatních
do výše. Hasič musil šlepati ve vzduchu, jak se
Honzíkovy roce pohybovaly. — Honzík stárl a do
savadní rvačky stávaly se mu fádní. »Slávy« už
měl babaděj a huboval všude, jaké jest to mladé
pokolení. Samá padrť, kosti jako třísky — pomalu
aby se člověk silný bál takových kašpárků se

onácký, aby to stálo za to, aby se mohl pochlu

rovnocenného, až se dočkal.
Jednou v zimě za soumraku šel s Větvic do

rodné obce Slavíkova. Cesta byla daleká a proto
si vzpomněl, že by mohl zdarma přenocovat v Di
vicích. Vkročil do Kvirencova statku. Pes, který na:
něho vyrazil, byl jedinou ranou silné hole udeřen
tak, že v pěti vteřinách dovyl. Stetný hospodář
vykročil ze dveří. sCo to tu je? Aaa, dlouhý
Honza. Chlepe, proč jsi zabil psa? Hodným'iidem
nedělal nic.«

Chci abyste mi tu dal, hospodáři, docleh.«
=Ten nedostaneš; můj statek pro vagebundy

není. Hodnému člověku pomohu rád.«
»Co — co?e A už se zvedala ' tvrdá pěst

Honzova. Než se však rozhodla k rozmachu, už
Honzík dostal ránu, že se' zapotácel. A než so
vzpamatoval, už následovalo smýknutí, že ležel

Ď
—

posnáváné smyslné. Dološíme-li ještě, že jedině
člověko jest vlastní činnost myšlenková, podali:
jsme podstatnými rysy důkazy, jak novědeckého
tvrzení dopustili se p. t Jursa a Vorovka
v čítance, sepsané pro učitelské ústavy. Tak
píší obyčejně voloí myšlenkáři, hlasatelé ta
pého a nesmyslného monismu ;ale paedagogové ?!

Vývoj mluvy lidské ze zvířecí jest libo
volným tvrzením, pouhouromantikoa a nikoli
positivním vědeckým faktem. A- přece jen
trochu přemýšlení — a p. t. Jursa a. Vorovka
nesměli nie takového napsati. Bylo jim pozo
rovatí život zvířat a byli by poznali, že činnosti
svířat json stále stejné, takže ničema se nepřinší.
Proto dlažno pokládati je za poohý reflekan$
stroj, i kdyby výkony jeho byly sebe účelnější.
Kdyby prav :a bylo, co o řečilidaké a zvířecí
řekli p. t. Jarsa a Vorovka, pak. zaamemali
bychom, že zvířata jednají modifikovuně, čebož
však oaprosto noví. Tvrzení p. t. pisatelů čí
tanky předpokládá, že prvopočátečné orga
pismy madány jsoo psyohickou mohutnosti, s
toliko sa tohoto předpoklade je možno, že vý
vojem doševní činnost zvířecí přechácí v du
Ševní činnost lidskoa a še zvířecí řečpostupem
přechází v mlova lidskou. A-nyní ce tážeme :
kde jest u zvířat patraa tato psychické vývo
jová kvalita, kde zvířata tak zvanéi nejiateli
Gentnější vývojem duševně se sdokonalojí, kde
modifikují své činnosti, kde projevají dokona
lejší imlova? Nikde nic e toho, i kdyžse člověk
o to nejvíce přičiňaje A onaší ne jim. větěpiti
aspoň záblesk 576 lidské inteligence.. Zviřata
pohybují se stále na lůchže želézných kolejích,
z ojchž nemohoo uhmonti a na nichž nemohoa
zcela nic změniti. Není v nich duševní vý
vojové mohutnosti a proto zásadně a vědecky
vylačuje se přechod jejich mluvy v mlave
lidskou. To jest dokázáno vědou, kteráž po-
dobné tvrzení, jako ačinilí p. t. Jarsa a Yorovka,
zavfhuje jako nevědecké a weptavdivé.

Tím jsme odbyli ono místo z čítanky po
stránce vědecké. A co tomu říká stránka .
gogickáP I pedagogicejest se zahaliti ve smutek.
Vpravíte-li, pánové, žákům mínění, že jsou
zvířaty, dostaví se u nich přirozený logický
závěr, že i jejich profossoři javu zvířaty, i jejách
rodiče že jesu zvířaty. Pak enadno 8e lze- do-.
mysliti, že u žáků zmizí všechem idealiem,
všechno vyšší oadšení, shrouti se úcta a vášnost
k antoritě učitelův a rodičů — a máte pak, pá-.
nové, před sebou bytosti, na nicbě marně bu
dete zkoušeti všechny mravní zásady a marně
badete je podačcovati. k vyščíma došesníma
životu. Pak, pánové, odstranili jste základ, bez.
úěhož všechna pěkná hesla vaše, i na nábošen
vi nehledicí, vysní na prázdno a.rozváta. badou
do všech úblů světa. Páni spisovatelé oné čí
tanky, jest jedna hrozivěstrašná otáska, kterou.
vesměte na vědomost. Jsem-li zvířetem, proč
bych si ukládal vyšší směry a tím přijímal
životní disciplinu, která mě jen obmesuje a.

výpadem, překvapením, neš fysickou přesilou,
Ostatně statkář Kvirencměl svaly jako ze železa.

»Himilil« odlehčit'sipo vojenskuHonzík.
sNo tak, zkrotik jsem tě? Stačí to?«
»Na moutě duchou, pantáto, táble byla, ta

už sa něco stále l: Takovou jsem nedostal, ce. jsem.
ne světě, Vy jste-přecechlapík, žádná padrť, žádná
brambore. No, Pán Bůb rač opatrovat. Stavím
se jinde.«

A dlouhý Honza od té doby s -nadšením

val, že jsou přece ještě na avětě silní lidé, APa
nečku, ten umí vytřít zrakl Nebojí se -srovná
jeko js Takový člověk už na světě něco do
káže. «

Rvačky Honzovy už nebyly tak časté. Ale
jednou se zapomněl *tak, že byl zavřen: do ša
léře na celý rok. Tam začal konečně zpytovati
svědomí. Utrápený zrak zemřelé matky stále -mu
tkvěl před očima; čím mohl býti, kdyby byl je
jích rad uposlechll« A co z té síly má? Jednou
po kázání v želářní -kapli chytil kněze za ruku:
»Velebný pane,rádbych se vyzpovídal« — »Musí
to být bned nebo chceteza rýden, abyste zároveň
přistoupil k sv. přijímání da

sTo může počkat — a třebne dva týdny.
Aspoň se líp rozpomenu, kolik lidí jsem abil a

"smrzačil.«
sA kdy jste byl u zpovědí naposledy ?«
"To když jsemčel na vojau; tenkrát mi

“matka-silně domlouvala.«
Když byl Hoasík puštěn, šel rovnou ke

Ktirenci; še bude sloužit poctivě, pilně, U něja
féhe košpárka prý nebude, protože by mobl při
jíti sas do pokušení. .

»No — jen abys dělal oprerdu dobrotu|
'Silných rokou teď potřebujeme.«

A Honzík slouží svědomitě i pokojně už
čtvrtý "rok. Liboje si,-jak ta Poráške: mu byla
k dobrému a velebí bospodáře-na výsost..dál.



Povýšení do slevu . O škytavrém
apnicbu Macber neodpoví, kdybyste s něho
řemeny dřeli; raději necbává oa své heliovské
tváří bezkarakternost, kterou ma tam před
stavený trapistů namaloval. Zatáčí řeč stále
na jinou stranu, pročež přirovnuli jeme ho
k tetce s husou, kterážto milá tetka mlela
stále svon, ačkoli byla dotazována na věci
docela jiné. Ale nejnověji tento v husích no
žičkách „nejlepší český člověk“ vpletl do
slávověnce svého opětně lži o kněsi, lezoucím
po praskavém Zebříku. Běží tedy o to, aby
chom tyto přednosti ducha Macharova vtlačili ve
tvrdý kov. Hledice tedy k velikým a nehynoo
cím sásluhám jeho o rozšiřování lži, kterýžto
obzvláštní lesk statečnosti a vytrvalosti za
nechá časůu. budoucím, a hledíce k tomu, še
všechny ty Číny vykonává nikoli z ohledů
sobeckých a mstivých, ale £ oajupřímnějšího
úmyslu, aby tím pokroko, mravnosti a osvětě
sloužil, aby mladší povzbodil a dal příklad ji
ným, pasujeme bo na rytíře erbu: „tetky 8 hu
800 a praskavého žebříko'“

Připomínáš, milý čtenáři, jsk Machar
opětně lbal tvrdě, že od katolíků v Třebíči
ze školy byl odstraněn obraz Boženy Němcové
a jak samy „Lidové Noviny“ dra Strávského
tuto lež odvolaly; ovšem, ale to již do erba
nedáme, neboť by byl příliš přeplněný. Kon
statujeme tedy jen v jeho rytířské jmenovací
listině, že to není lež prvá, ani druhá a po
znamenejme: vis folianmostatních lží a všech
těch, které úrodný duch našeho novopečeného
rytiře ještě vymyslí a veřejně prohlásí. Kon
stataj to, milý čtenáři, s námi! Neboť kdybys

římo na Machara o vysvětlení stran Boženy
Namcové se obrátil, nejen že tí nic nevysvětií,
aje ještě ti vynadá, aby sakryl, jak řvoucí lev
u něho vyměňuje se důkladaým tchořem, kdy
kuli jest mu vysvětlovati nějakou svou lež a
mlaviti pravda.

Chceč-li, můžeš ovšem ge ptáti: za co po
važuje Machar onu intelligenci pokrokovou, že
opovažaje se krmiti ji takovými nechotnými
a hrubými lžemi? Učiníš-li tak, proneseš o
tázku, která vzhledem k dachovní a oravsí
koltoře naší pokrokové intelligence ocitna 80
na špičce nože.

Takto tedy v listě českých pokrokových
vzdělanců dovoleno jest řáditi člověku, jenž
prospívá tím, čím elušní lidé hynou a jenž
láskr ke lži staví v čelo ostatních svých ctno=
stí. A když pokrokáři udělali jeden řezavý
vtip, nazcavše Machara nejlepším českým člo
věkem, nechť pronesou ještě vtip drahý a du
loží, že jest také největším milovníkem pravdy,
a pak dovoleno bude vybachnonti hromovým
emíchem po všech českých krajinách. Nobof
Machar nemá blíže k nejlepšímu českému člo
věku, než k největšímu milovníku pravdy.

A .

Listárna. Čtenář. Píšote nám, fe již prů
měrný člověk při četbě Macharova „Říma“ masf
poznati zlobu, klepy, překroucenoa historii,

hromném jezeře lží. Dobře. Podotkněte však
teké, že ti, kdož nazvali knihu to snahou po
pravdě, dostali na hloupost gleit.

Zvědavý. Ptáte se nás vzhledem k vývo
dům v „Čase“, co jest to scholastická věda
středověká, Machar neví jako obyčejně (neboť
jest v nevědomostech na slovo brasým odbor
níkem), že Ise mluviti o scholastické filosofii a
nikoli o scholastické vědě. Kněz Pospíšil vy
dal knihu o scholastioké flosofli, kterou sám
Masaryk v bývalém Atheaaeu pochválil. Stře
dověká věda položila pevné základy vědě mo
derní, čehož ukratná odbornost Macharova
nikdy neoddieputuje. Mluví-li Machar o tom,
že ve středověku probírali otázku, kolik an

neschvalojeme to my katolíci, jako kdokoli
Jiný a vidíme v tom jeden z oněch malicher
ných přílepků, které měly a mají všechny doby
a všechny kaoltory. Najvnosti takové za středo
věkou vědu může prohlašovati jen monstrum
ignorantiae.

+ o
o

Ohytrému napověs . . . Machar jiš po ko
likráte píše: „Pan J. Doubrava v Hradci Krá
lové. je to? Hůl jate nevzal, v redakci
Obnovy jste nebyl, do těch ničemných lebek
jste netřískal — jaký jste to pastýř stáda?
Dovolujete, aby so v Obnově stavěl mezi mne
a vás člověk . . .“ Dovolte; pane Machare,
nbychom vám dali ironickou otázkou: Mlaví
s vámi „pan J. Doubrava v Hradci Králové“?
No tak tedy! Jaký jste vy jen nedovtipný po
tentát! Jakou hmotou to myslíte? Cožnevíte,
že o takových natvrdlých lidech se říké: Komu
oení shora dáno, že v hapatyce nekoupí?

A pořád jen s holí a klacky na nác že
nete. Jate český básník, nejlepší český člověk
v husích nožičkách, přítel humanisty Masa
ryka, jenž o společenské alašnosti a dobrém
mrava kdysi řekl:Máme dělat politiku jménem
národa a satím abychom 6e usnášeli: „Pánové,

když půjdete tam a tam, vemte si čistý límec
a dejte si naleštit boty.“ Proti vašem žídov
skémn pánu sice nám český i německý židovský
tisk psal ostré výtky. Ale přece jsme nesly
šeli, Ze by ve společenském obocovánívolal po
klecku a boli. Židé, jimž oči radostí svítily,
když jete se nu přednáškách proti katolicismu
brodil louší, také ještě holí proti nám nezdvi
bali. Prosíme vás, kdo jste byl tak klackovítě
vychován?

Obrana.
Jak pokrokářskéučitolstvo spojuje

máred. Kdo mé trochu politického rozhledu,
rozhodně ei přeje, aby čeští poslancizachc valí
na říšské radě v otázkách národnostních jed
ootný postap. Víme ze zkušenosti, jak ae nám
politická rozháranost na radě říšské šeredně
vyplatila. Jestliče pak na samé říšské radě mé
panovati svornost Čechů, tím více jest si přáti,
aby už samy školy, v nichž se vyučuje nerox
umná mládež, nestaly se pašalíkem stranni
ckých štváčů. Jinak rozhodně skutečný a zá
konitě vyměřený účel školy mine se cílem.
Učitel činí přísežný slib, že bude vychovávati
mládež oábožensky. Sohopnost k toma mosl
prokázati také důsledným jednáním. A ejhle,
mezi 3198 členy organisace (české sekce) Volné

bezmálu jedna pětina všeho členstva! Učitelé
matiční nacházejí se v řadách Volné Myšlenky
převážnou většinou.

Jak rozumějí tito pánové svému vážnému
poalání? Nemá učitel právě v místech národ
nostně velice ohrožených dbáti toho, aby českou
menšina spojoval?

Dokázalo se, že volní myslitelé boří zá
klady každé stávající církve, že se odvážili
docela tvrditi, že Kristus nai neexistoval. Ba
docela volnomyšlenkiři pokusili se vpraviti
lidu mínění, že existence Boží jes pouhým
lidským výmyslem. Volnomyšlenkáři oslavují
hlačně „mučedníka“ Ferrera, ač vědí, že to
byl zištný podvodník a původce barcelonského
krveprolití. Oslavovali také bestiální forrerov
ské vrahy. Ale učítelští volaomyšlenkáři ani
po těchto výjevech se nerozpomněli, proč
vlastně ve škole jsoa, proč jim rodiče děti
avěřají. Vidí, že Volná Myšlenka pěstuje ná
bošenský, anarchismus. A oni mají vychovávati
nábožensky v kostele samém příklad mládeži
dávati positivním přesvědčením náboženským

V „Národ. listech“ u v „Čase“ ocitla se
bázlivá, zastrčená lokálka, že prý číslice „Če
chem“ uvedené (602) jest nepravdivá. Jest to
věru zvlášní brdinství volnomyšlenkářských
reků! Nato odpověděl „Čech“ dne 4. t. m.:
„9 plnou určitostí a zodpovědností trváme na
správnosti a pravdě našeho článku ... Opo
váží-li se sekretariat Volné Myšlenky přes toto
naše ujištění trvati na tom, že zpráva naše
není pravdiva, otiskueme abecední seznam 602
něitelů členů organisace Volné Myšleoky.“

Z toho všeho jest patrno, jak pokrokáři
trpí a nás „byrokratickým a klerikálním“ ú.
tlakem“. Vždyť jest dovoleno šlapati konser
vativní řád nohama. Lidem, kteří před mládeží
oatentativně nosí macošku jako odznak nábo
Ženské negace, zcela klidně jest svěřena vý
chova náboženská. A dojte jim zvůle ještě víc
Pak přikročí ještě k většímu štvaní, nafoak:ou
se jako nejpřísnější komandanti a soudcové —
a badou křičet o „útlaku klerikálním“ ještě
více. V našich školách jest dovoleno přestu
povati beztrostně jasný disciplinární řád, jest
dovoleno, aby jeden paedagog rašil práci pae
dagoga druhého, dovolena jest výchova dvojí.
Volnomyšlenkářský učitel pučíná si a vyučuje
tak, aby sama mládež považovala učícího ka
techetu za zbytečnou přítěž, za „natné z'o“.
Není horší přetvářky, jako když volnun:yšlen
kářský učitel oaříká na útlak; člověk, který
v bezohledném fanatismu veřejně se stará, aby
poškodil existenci očitele katolického, který se
odváží prohlašovati učitele plnícího discipli
nární řád za muže nedobrého, do všech úblů
světa vykřikuje, še jest sám utiskován.

A nejzajímavější při všem jest, že samo
matiční učitelstvo jest převážnou většinou vol
nomyšlenkářské. Jako by nevědělo, jaké pnsté
štvanice, jaký rosbroj v národě páchají volno
myšlenkáři, komandovaní od vídeňských židů)
Zdar Maticil Učitelé v menšinových krajích
raději obracejí pozornost k tomu, co v příčině
aféry Forrerovy rozkaznjí volnomyšlenkáři ví
deňští, 'než by se starali o enesitelné soužití
Čecha,s Čechem. A jestliže katolickému tiska
sačnon podetrkávati naši nepřátelé úmysl po
škozovati Matici, pak 60 jich zeptáme, proč ú
žasné poškozování této ušlechtilé instituce od

krokářského učitelstva trpěli tak dlouho sami.
ovíme jim, jak obrovskou práci pro menši

nové Školství vykonali již katolíci, mezi tím
0o pokrokářiobraceli zřetel k lacinému a po
hodinému rozeštvání národa.

Politický přehled.
Jednotný Hub český na říšské radě byl

předmětem porady parlamentární komise če
ského ovazu v Praze. Přítomní byli poslanci
dr. Fiedler, dr. Fořt, dr. Žáček,Prášek, Bakvaj,
Choc, Klofáč, dr. Masaryk. Maštalka, Rataj,
dr. Horský, dr. Stránský, Šilinger a dr. Za
bradoík. Na schůzi byl jednomyslně konstato
ván nenávistné protičeský systém bar. Bienertha,
který v poslední době aplatnil se zejména
v akci vodocestné, v rozpuštění obecního za
stupitelstva v Poštorné a ve výnosu o sčítání
lidu. Tyto záležitosti budou předmětem akce
všech českých poslanců. Pro jednotný klub
vyslovili se pak Mladočeši, agrárníci a katolíci
(tito podmínečně). Na konec byl jednomyslně
zvolen subkomitét pro vypracování utanov jed
notoého klabu, který by vešel v život hned po
svolání říšské rady. Do této komise byli
zvoleni následující poslanci: dr. Masaryk, Ma
štálka, dr. Stránský, P. Šrámox,dr. Hajna
Bakvaj. Naproti tomu něm. křest. sociálová
považují sblížení Čechů s Němci za snazší,
budou-li Čechové v jednotné, semkouté orga
nisaci. Též „S.owo Polskie“ vidí v úmysla Čechů
ozdravení parlamentní činnosti. Ostatní ně
mecké strany v připravovaném společném klaba
českých poslanců opatřojí přiostření situace.
Orgán bar. Bienertha N. Fr. Presse jest vzteky
celý pryč, že by Češi mohli zanechati nynější
roztříštěnosti.

: Porady o dělnost českého sněmu zahájil bar.
Bienert po návrata svém do Vídně 6. září a
potrvají prý až do soboty. Předseda minister
ský chce se informovat o smýšlení, které pa
nuje v Čechách a u jednotlivých stran seně
movních. V příštím týdnu mají následovati
vlastní porady s vůdci českých a německých
sněmovních stran. Bude-li výsledek příznivý,
má pak nastati vyjednávám mezi Čechy 8
Němci v Praze. První podává zprávn přísedící
čes. výboru zemského posl. dr. Epinger pře
devším o zemských fiaancích. Za tou příčinou
přijeli do Vídně i sem. maršálek princ Lob
kovic, místodržitel br. Coudenhove. Z Čechů
pozváni jsvu mladočech dr. Škarda a agrárník
posl. Dvořák.

Zemské sněmy svolány budou v nejbližších
dnech. Na všech bude se jednati o nanční
tísni, poněvadě zemské fondy jsou ve všech
zemích passivní. Četné sněmy(baličský slezský,
moravský, dolno- a hornorakouský) bude za
jimati otázka vodních cest. Váu le sa chystá čilý
roch, jen český sněm se vůbec nemůže ani
sejíti.

Vláda chce „spořit“. Z Vídně se oznamoje,
že mají být zavedeny v rozpočta na rok 1911
všemožné úspory. Finanční | ministr adělil
správním resortům pokyn, aby své požadavky
obmezily na nezbytné a nataé potřeby, nebsť
jest třeba docíliti úspor. Částka, která má býti
úsporami těmito docílena, má činiti 50—65 mil.
kor., to jest částka, která schází v rozpočtu na
rok 1910. Obmezením rozpočtu postižena bude
celá řada kultarních a bospodářských úkolů a
potřeb, jež bylo státu uskutečniti.

Italské běsnění proti Slovincům propuklo
zase 4. t. m. v Terstu u příležitosti návštěvy
charvatských dělnických spolků z Palje. Vlaši
se rozzařili, vytloukli a slovioských podniků
okna, došlo k srážkám, při čemž bylo několik
osob poraněno 8 zatčeno.

Uhry. Vláda uherská mstí se na Slovácích,
kteří při volbách šli proti ní, Na př. liptoveký
stoliční úřad nařídil občanu Š., aby zbořil svůj
dům a dílnu, poněvadě je před 6 lety postavil
bez úředního povolení. — Vzhledem na škan
dální poměry, která panají v jednotlivých ko
mitátech, naléhají některé komitáty na sestát
nění správy nebo aspoň na sestátnění komi
tátních úředníků.

Řecko-turecké napětí. Na hranicích řecko
tureckých to vře, dochází ta ke srážkám. Moc
nosti znova zakročily a Porty v zájma miru.

Rusko. Car podepsal výnos, jímž jest na
řízeno, že v budoucnosti veškeré zákony, tý
kající se Finska, vyhlašovány budoa pouze
v ruském říšském oznamovateli a nikoliv jako
dosud ve finském úředním listě. Finům apírá
se práv stále.

Zprávy organ. a spolkové.
Všem milým organisacím katolické

mládeže, všem vášeným stoupencům
české strany křesť. sociální na Čáslav
sku a v bližšími vzdálenéjšímokolí
sdělujeme radost svoji, že dne 18. září 1910 ko
nati budeme ve Žlebích slavnost posvěcení společ
ného praporu všech čtyř skupin organisace kato
lické mládeže farnosti Žlebské. I zveme vás, mi
lení drazi a družky a vás, statečné a uvědomělé
příslušníky strany naší české křest. soviálaí co nej
srdečněji, abyste nás v tento dem, pro nás tolik
významný navštívili, nás i sebe posílili, aby slav



Bost svěcení prsporu katolické mládeže ve Žie
bích stala se velkolepou a svornou manifestací
katolického lidu z Čáslaveka i dalšího okolí. —
Pořad slavnosti bude: V neděli dne 18. září od
půl 9. do půl 10. vítání bostí cisích i domécích
v kníšecím parku naproti hostinci „na Hrázi“
O půl 10.seřaděnía průvodke kostelu.— V 10.
bod. slavnostní kósání vadp. kanovuíka Dr. Fr.
Šulce z Hradce Králové. Pak posvěcení prapora,
zatloukání břebů a odevzdání praporu, bymna
mládeže: „Rozviňme prapor červenobllý '“ O 11. h.
mše sv., při níž we spívati bude píseň Velehrad
ská: „Bože, co's ráčil“ Po mái sv. průvod ma
náměstí, rozchod a uložení praporu ve faře. O
12:/, společný oběd přihlášených. — Od 1.—3.
promenádní koncert na oáměs'.í. Před 2. bodinon
seřaďování na náměstí a průvod do knížecího
parku, kde zapěje se poslední eloka bymny mlá
deže. Nato řeč p. Václava Špačka, řídícího učitele
ve v., pak 1. sloka pleně „Kde domov můj“ a teč
p. Fr. Šupky,red. „Štíta“ v Hradci Králové. Po
tom koncert © kníž. parku. Večer v 8 bodin
věneček. V případu deštivébo počasí odloží se
celá slavaost na neděli dne 25. sáří. Přijďte tedy,
druhové a družky. přijď.e přátelé naši a stoupenci
strany české křeať, sociálof! V množství svém u
vidíme svou silu a najdeme všickni povzbazení ku
dalším pracím. bojům a obětem pro víra av. ka
tolickou = vlast paši svato-Václavakou|

Kollatara meziříčeká. 28.srpenzůstane
v paměti všem katol. příslošníkům; vždyt v ten
dem manifestovala křesťanská mládež sa savé pře
svědčení. Sekretariátem mládeže z Hradce Král.
svolány byly v ten den dvě schůze; odpol. v To
ově, kdež sa účasti asi 150 osob přednášel rol.
syn J. Lochman a sl. Hana Čermáková o organi
saci mládeře. Procítěné řeči byly a pochvalou při
jaty a veškerá mládež dala ae zapaati do organi
sace. Týž den večer odbývala“se schůze v Rohe
picích, na které přednášela sl. Čermáková a ta
jemník Orlický, který cdpoledne mlavil v Jásené.
Za imposantoí účasti přes 300 lidí většinou mládeše
zahájil dp. R. Mendl echůzi a adělil slovo al. Óer
mákové, která vyložilaorganiseci mládeže; p. Or
lický některými dodatky a příklady doplnil její
řeč a vyložil jak sekládáme skupiny a další práci
v nich. Taktéž v Rohenicích skoro všechna mládeš
přihlásila se do nově založené skupiny. Smutným
úkazem je, že v Meziřičí, kdež původně se měla
Bchůze odbývati, nemohli naši stoupenci dostati
místnosti; divíme se, že páni hostinští dají se ještě
dnes terorisovati zpapnými agrárníky. ©—cký.

Proseč u Vys. Mýta. 31. srpna pořádala
Sw. Josefská jednota katol. jinochů a mužů v Pro
Bečí zdařilou veřejnou schůzí v sále pana Václava
Petra, na víž promluvil obšírnou, hluboce zalo
ženou, úchvatnou řeč p. t. pan professor dr. Frant.
Šulc z Hradce Králové: „Proš organisujeme 88
na základě křesťanském“ Přednáška zanechala
v erdcích účastníků mooný dojem, a byla dojistu
v pravý čas a na pravém místě. Slovutnému pana
řečníkovi badiž tímto srdečný dik. Pořadatelstva
bylo odměnou obrovské účastenství naších lidí
a blízka i z dálí; sejména vyznamenaline hojnou
účastí hosté s Budislavi a se Zrnětína.

ZKOKOKOKO KOKO

Štalní potřely
a veškeré zboží papirnioké

doporučoje

uměl. a papirnický závod
Jos. Kieslicha

Hradec Král., Jiříkovatřída.

PAOKKDKKOKOKOKOKÍ

Zprávy místní a z kraje.
miema. V sobotu dne 10. záři bode ve

udejším kathedrálním chrámu Pámě ev. Dacha
v 10 hodin ráno sloušeno za spásu duše Jejího
Veličenstva v Pánu zesnulé císařovny a královny
Alžběty slavné pontifikální reguiem.

V městské radě královéhradecké
dne 5. září konané převzat byl do vlastnictví obce
chodník před budovou satravovny čp. 430. — Panu
Frant. Jeníkovi, deštníkáři a p. Janu Špatenkovi,
obuvníku, povoleno bylo vyvěšení výkladních skříní
pa domě čp. 77 ve třídé Palackého, pí. Fraatišce
Hermannové, majitelce domu čp. 161, na domě
tomto. — Uděleno bylo povolení ku stavbě dvou

vébo domu na staveb. parc. č. 10 v témě
loku pí. Anně Votrubové.

Proti mepřiměřenému u vání
daně osobní 1 výdělkové svolá nástap
cové veškerých politických stran okresu našeho

( schůzi lidu na neděli dne 11. t. m. do
sálu „Besedy“. Začátek o půl jedenácté bod. do
poledne. Referát schůze té, ku kteráž všichni po

olanci měste Ťokresu pušsho jsou pozvání, převsal
na slovo všatý znalec p. dr. J. Matys, sekretář
„Ústředny“. ročujeme všem postiženým stou
pencům strany naší, aby se schůze té, pokud
možno v poštu nejčetnějším súčastnili a proti ne
mírnému zatěžování poplatnictva co nejroshodněji
se obradili.

Dar. Jeho Ezellence nejdp. kníže arcibísk.
olomoacký dr. Fr. Bal. Baner daroval komitétu
katol. sjezdu v Hradci Králové na krytí nákiado
koibhy „Zpráva o V. všeobecném sjezdu katolíků
českoslovanských v Hradci Králové r. 1909“ ob
nos 50 K. Zaplat Pán Bůh!

Výtahy s matrik k zápisu dětí do
školy. Při zápis dětí do školy žádají často ře
diteléškolod rodičůvýčehys matrik o věbuděží
Toto počínání jest scela nezákonné, ježto semaká
školné rada to opět a opět sakásala, a připravuje
rodičům moobé nepříjemnosti. Výnos minister. f
nanol ze dae 18. září 1885, čís. 21.374 zakazuje
faroím úřadům dávat rodičům dětí školou povin
ných nějské nekolitovsanévýtahy. Proto stačí, když
rodiče jdou k zápisu do Školy a řeknou řediteli,
kdy a kde se dítě oarodilo, ředitel školy jest pak
povinen, všechay tyto děti sepsati, místní školní
radě seznsm tento poslati a tato jest zákonem
povinna same oa dotyčné farní úřady dopsati a
žádsti za výtahy matriční téchto dětí. — Farní
úřady mohou vydati toliko křestní listy dítek; ty
ovšem masí býci kolkovány.

Uzavření voropiavby na řece Orliel
v Hradel Král. Následkem provádění úprav
ních prací na Orlici v Hradci Králové zůstane
plavba vory dle mfatodršitelského nařízení + pří
slušné trati Hční uzavřenu až včetně do 25. září t. r.

Záple učňů do kupecké školy po
kračovací koná se v pondělí dne 19. září 1810
o 2. bod. odpol. v ředitelně ústavu; k zápisu
vezme sebou učeň své poslední vysvědčení školní.
Vyučování začíná dne 20. září o 1. hod. odpol.

Trvalými dešti rozvodhujíse Labo i
Orlice. Záplava tropí veliké škody oa lukáob i ne
polích. Otavy hnijí.

Velký blograf v Adalbertinu sahájí
10. září ředu představení.

Pe akelích Záložního úvěrního ú
stavu v Hradci Králevé v poslednídoběna
stala opět neobyčejně čilá poptávka. Hledány sa
stá.o zvyšovaných kursů, leč mimo několika nzá
věrek marně — nebylo zboží. — Pololetní
bilance téhož ústavu: Nestavenábilanoe
k 90 čorvna t. r. vykazuje čistý sisk K 42287069.
Myslíme, še sjsk tento pp. akcionáře úplně uspo
kojí; musí se uvášíti, že pracuje počátkem roku
se zvýšeným skciovým kapitátem z K 8,000.000—
na K 39000000; mimo to psk zisk v drshém
pololetí bývá. pravidelně vyšší oproti pololetí

PáznépodíKed pak kbjab bod ry sasn na zisku průmyslovýc niků. Nová
filiálka v Prazo sapustile dobře savékořeny, má
lví podíl na stoupnatí vkladů úsporných a přes
snečná vydání tečná a zařisující vykazuje jiš
za prvé pololetí čistý zisk. I expositura v Taraově
dobře se osvědčuje. Uhelná centrále slibně ne vy
víjí a sa prvé pololetí vykázala slušný sisk.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Krá
lové. Stav vkladů Bi. srpna 1910 celkem
K 35,301.240, více o K 642.860 oproti měsíci
předešlému.

Spořitelna Hralehradecká. V měsici
srpou 1910 bylo vloženo K 242.92562, vybráno
K197.091 21. Stav vkladů koncem srpna korun
14,207.78422. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 258.223-43, splaceno 21.619-90. Na bypotékách
koncem srpna K 11,989.08104. Zásoba cenných
papírů E 2,957600.—. Uložená přebytky korun
803.399-89.

Třebechovice. Čtenáři našeho listu sle
dovali úporný boj třebechovických tak zv. „po
krokářá“ s tamějšími našinci. Konečně ee zdá,
že bude alespoňnačas „dobojováno.“Jak snámo,
zaslal obecní tajemník p. R. Souček p. V. Kole
dovi dopis, psaný na psacím stroji (I) a doručený
obecním strážníkem (I) a to takového „pokroko
vého“ obsahu, še p. Kolej,cítě se nevinným, u
poslech! vysvání místní organisace a podal ná p.
R. Součka žalobu u příslnéného c, k. soudu. Pře
čení konalo se 30 srpna a p. Souček odsonžen
k pokatě 30 K ve prospěch chudioského ústavu
anebo ku třídennímu vězení. Omezujeme se na
toto prosté konstatování věci a sáleší jenom na
okolnostech, zdalí se k samé véci ještě nevrátíme.

Deo Kumětle. Na dotazy konstatujeme, že
vldp. farář dopis dne 3. září uveřejněný nepsal.
Nedorozamění snad vzniklos toho, že jeme upravili
padpie zprávy souhlasně s jinými zprávami s kraje,
Zprávu nám podel jeden odborný pozorovatel, Co
vdp. faráf o věci soudí, jest nám zčela neznámo,
poněvadě do „Obnovy“ vůbec nedopisuje.

Závratce u Ronova nad Doubravou.
Bpořitelní = sáložní spolek pro Závratce a okolí
uvádí ve snámost, že počal úřadovati dno 4. sáří,
v mistoostech p. starosty Šrámka v Závrateích.
P. T. okolní obecenstvo se upozorňuje na tento
křesťanský nový peněžní podnik. Nepodporojme
Jinde nepřítele, uýbrž ukládejme své peníze v zá
vodech našich, jakož i sde čiňme své výpůjčky.
Jen tak jsouce hospodářsky ellai, sdoláme avého
úhlavního nepřítele|

Tupadia u Čáslavě: Předminelouoeděl
mělí v epadioch radí svůj: dea. Zaámý krejč
rozčílen úepěchem „klerikéního“ táboru v Potěbách
hodil mnadur, který právě spravoval, ao kouta
uchopil brčko a již letělo oznámení tábora našich
sec. demokratů do Čáslevě. Aby to více táblo,
nepsal na plakít, že vyzván je dr. Myslivec na
disputaci. Ža jméno svého referenta se snad styděl,

roto ho neuvedl; byl« to asi podobné kapacita,
Jako náš mistr. Účastoíků sešlo se „macho.“ Celý

tábor seděl u čtyř stolů. Bylo tam celkem dobře
počítáno i s referentem 40 osob. Mezi nim: byly
4 ženy; Jak je snáme, nebyly to socialistky, ale
litajeme jich, že šly takové- tlachy posloach at.
Při zahájení táboru hned útočeno na dra Myslivce,
še měl prý v neděli atrach ze lera a nyní
« referenta s Praby. proto prý nepřijel. Mohlo se
jen ještě dodati, že ae bál našeho p. mistra. Pan
referent, jehož jméno jsme na plakátů marně bledu li,
sačal také s p. dr. Myslivcem s koačii so saťor ci.
Z Myslivce udělal skok nu milosrdné bratry, nazv al
je „bandou šebráckou a slodějskoa“ Může se
státi, že p. referent, jak 8e- již etalo mnohému
podobnému utrhačí, sám Be přesvědčí v některé
jejich nemocnici, jak záslužné jest jejich žebráctví
a bude jím za to děkovati. Vyčítal arcibiskapoví
pražskému, 00 má ročně; zapomači všek na Rot
schilda, který má desetkrát tolik než vájohni
biskupové a kněží v celém. Rakouska a pozemků
má po nvětě, že kdyby je rozdělil mezi naše 600.
demokraty, měli by všichni dost; ale to ge nesmí
povídat, protože sí to pan Adler nepřeje. „V každé
Vennici jest kostel a vyžraný Mrář, který je
zuřivým agitátorem katol. strany. Ženy kazí v kc
stele a děti ve škole.“ Jak-je to ušlechtilá: Jako
by se tomu byl p.referentz „E.šple“ naučil. Tam
ovšem ss nic nedočte o vyžraných předácích de
mokratů, kteří za penfse- dělníků kupuji paláce.
Co se týde těch aurovců, myslím, še je sarovcem
ten, kdo rozbíjí kostely, boří kříše, ntiskuje bez
branné a olupuje spolaobčany o majetek a víru.
Jestliže se něco aěkde podobného stalo, jistě to
nespáchali křestanětí sociáldcé. Má pravda p. re
ferent, že Kristus Páu nikde neporoučel: „Řešte,
tincte, zabíjejte“ atd., alo. volsk: „Milnjte nepřá
tely své.“ Než ten přelaskavý Spasitel jednou
v cbrámě udělal 6i. dátky na ty, kteří znesvěco-
vali dům Bošíc co by asb učinil tém, kteří rvou
ze srdcí lidských Kristovo sv. učení a Jemu sa
mému 6e posmívají? Potom p. mistr ještě vyložil!
Jsaně všem přítomným, co je klerikalismus a 1+
končil tábor slovy, na. lsterá by si mohl dáti pa
tent. Kdyby prý. Kristus volal a mrtvých, že by
se zbrozil, kdyby uriděl tu křesťanskou lásku,
k bližnímu, když ani katoř. poslanec nechce dáti
slovo svému přotiřečníkou. Mohl by se p. mistr
septati žáčka s prvé třídy a ten by ho poučil,
še Kristus Pán jiš-třetí den po své smrti vstal:
x mrtvých a. podrahé tedy jiš vatáti nemůže a.
shrosil by se té. norědomosti (či snad nevěry ?)
p. mistra. Že p. Štmacier nedostal slovo na katol.
tábora, stalo se opravda s křesťanské lásky k
němu i k posluchačům. Co by byl chudák zkusil,
než by byl přečet! všecía ta lejstra, která sebou
na tribunm vlek] a co by vytrpělo posluchačstvo,
kdyby bylo nuceno poslouchati předčítání býra
lého socsalisty, pak: katol. redaktora 8. nejnověji
snad nejmladšího agrárníka. Takový přeběblík by
jistě „hezky“ mlavil. Vadáváme díky všem, kteřt
Se přičinili, še takový charakter k.nám savítel
Těšíme se, še ho brzy uslyšíme ma agr. tábora
lidu.« Potěhách; socialisté v Tapadlích ho asi
neposvali.

Bobřonlckýfarář Aug. Novák vlet.
u Dr. Janu Vrabcovi,professoru dě

[ooira e.k.vyš. gymnasiav Hradcirálevé. (Pokrač.) Pravil jste, pane professore,
ve své úvodní řeči, že chcete svými přednáškami,
čerpanými s dějin (jak jste ja poznal) ponditi své
poslachače; še nechcete, aby se mad řeklo mebo
Bapsalo do novin, že štvete proti eirkvi. Leč vy
jste nábošenské přesvědčení odpůrců Říma velebil,,
přesvědčeníkatolictva však jste provázel úsměškom..
Dle Vás odepřel Lobkovic podpis na majestát
kudolfáv „prý“ pro své přesvěděení náboženské,
Tedy „prý“! Když jsem Vás v debatě npozormil,
fe jako evangelík nemůžete správné souditi o ná
božvoských. otáskách katolických, ješto nemáte,
pro ně porozumění, byl jate ve sřejmých rozpacích.
Odpověděl jste mi, še jste neměl býti veřejně
osnačovén dle ové matriky. (Vám jest tedy sábo
ženské vysoání věcí matriky a nikoli vnitřního
řeavědčení? Trochu divný výrok v těch ústech,
terá před chvílí pro veřejné osvědčování sábožen=

ského přesvědčeníHusa s jiných horovala. Co tomu
jen řekne Váš duchovní aprávce?) Vy jste proti
katolické církvi neštval, ale jemně, pro človéka
v dějepisu s náboženství nesnalého nepozorovaně

Jste ve svýchB pokad vím vesměskatolicích, hleděl vzbuditi nálada i přesvědčení, že
charakterní Čech nesmí býti katolíkem, že masí
následovati „náboženského hrdinu“ Jana Husa
(tak jste ho nazval, konče svou přednášku o něm),
„který s církevním sněmem chtěl jednati „jako
rovný s rovným“ a „nechtěl svůj rozum zaprodat“
t j. uznati sném za nejvyššího rozhodčího ve věcech
víry a mravů, — Nadšeně jste volal: „Jazykne
tvoří národní avóráznost, my jsme amělými Cechy,
my jsme vzkříšení jako květina ve skleníku, která
na ostřejší vsduchb s Říme a Vídně ge ohne.“



k 30. červnu 19010.
«“ =Aktiva. Paesiva.

K h K „hi

Hotovost pokladniční „| 537.481| 12JÍ Akoiový kapitál . ee (10,000.000| —
Směnky v zásobě. . . |16,202.072 Fondy: záložní fond akcionářů . K 1,002.32394
Cenné papíry vlastní . 2,609.627 pro kurs. differenoe. . 76.326-21
Dovisy, cizí valuty a kupony 1,151.638 pro ztráty kontokorr. . „ 10000 —
Půjčkyna cenné papírya zástavy 5,212.449 pensijní. . . -416021820

Dlužníci: 2. : pro opotřebovánírealit . 50.000—| 1,387.867| 35
pohledávky v běž. účtech| 85 Vklady: na vkladní knížky. . Ř 13,288.035:36
na zboží ve skladišti 48 K 29,580.627-16 na pokladnič. pouk. . . K. 164300 —

na postoup. obci pohled. k na běžných účtech „ RK21,075.29125 |(34527.626| 61na hypotéky atd. Věřitelé . . 7] 6,963.384| 10
„pohledávkyza zamě. duí ...... 1,102.800.—127,882.927 Nevybranádividenda . .. .... 8.516| —
Nemovitosti. 2 L 474.807 Účetgarančníchakceptů:"zarnčenádaň 1,102.300| —
Movitosti . . « 33.822 Účet transitorní . . .. 110983| 16

|| Účet transitorní 8.720 Zisk. .. 422.870| 69

[53,913.648 [53,913.548| —ehoí

. w /Učěetztráty a zisku
k 3O. červnu 19010. .Ztráta. Zisk.

K h D K „hl

Výlohy správní, daně, služné atd.. 222.981| 61 Ii Převod zisku z roku 1909 26.498| 67
Úroky:ze vkladníchknížek. . . 238.618| 96|| Úroky:z cennýchpapírů. 44.876| 61

z pokladničníchpoukázek . 3.628| 30 ze směnek . . ... 776.343| 50
z běžných účtů . .... . 785.304| 60 z běžných účtů a zástav .. 1,146.731| 81

ze směnek ..... „| 498.664| 93JÍ Výtěžek ostatních obchodů bankovních aa směnárny 170.429| 19Zisk. < < c... +| 422.870| 69 I Výnosrealit a skladiště . 7.339| 22

2,172.150| 09 2,172.169| 09mt

Obraty: AkcieZáložníhoúvěrníhoústavu.

ÚčetZ lové: Skladiště Akciejsouznamenányna pražskéburse
. dopisovatelů . 853000000.— spojené železniční kolejí s nádražím. a jsou nominale K 400—. V nejbližších dnech
„ cenných papírů -. 9,000.000— Výhoda reexpedice. přikročíústav náš ku zvýšení svého akclo

[+ gměnek ..... 51,000.000— vého kapitálu. Upozorňujemeproto již dnes
„ devisaj . „4 7000000— své příznivce na tuto okolnost, Akcie těší se

Celkem obrat om. :586,000.000— obzvláštní oblibě a je stále na bnrse kupována,
Praha: Skladiště naše je téměřneustále plně obsazeno| ječ není dostatek zboží. Akoie dosáhly kurs

i —| a dnes representuje cena uloženého zboží as | 3%K 495-— peníze.
čet Řopimovatetů10 : 178000000— K 1,500.000—. Rozhodli jsme se postaviti

„ cennýchpapírů 8,500.000— Ještě jedno nové, moderní skladiště.směnek ... .. 32,000.000: — .
? dovisaj. © 15 500.000— Za prvé pololetí eskontoval ústav směnek:

Calkem obrat ca.. . 325,000.000— Reservní fondy ústavu: Hradec Král. . . kusů 15.156 K 21,500.000—
v Praha ..... 6.025 7,500.000—Semily a Turnov: roku 1906.. . ....... „K 59323287 p KR , Semily...... 1.892„ 2,000.000—

Účet pokladniční . 16,000000—| *1008 ? 62110455 a ?
„ dopisovatelů—. 49,000.000— ' 1009 a 1.383.959-65
» | Oenných papírů 900.000-— " . „hh
„ směnek . 4,000.000— Ústav zaměstnává celkem 105 úředníků,
„ dovis a j. 2,500.000— : ,

Celkem obrat ca.. 76,000.000-— Zisk ústavu: manipulantů a sluhů, z čehož připadá 62 na

Celkem tedy obrat cs. K 980,000.000'— proti | za celý rok 1906 .K 17622642 Hradec, 26 na Prahu, 17 na Semily.
K 1.000000.000— zaoslý loňský rok. 2. 00 1907 . „ 310.55310

p 4 1908 . « 401.17910
„ 1909 . „ 692.038'26

Směnárna zapůlroku1910 27 dazerooe|| Bokoní faktor a směnek
Záložního úvěrního ústavu (bezčlenství)obstarávánejlépe

kupuje a prodává nejlépe cenné papí
losy,akcie,valatya minoe Záložní úvěrní ústav.

Inkasso kuponů splatných obstaráváme n )

svýmspojencůmzdarma úlna (ONLTAld
Korrespondence ústavu:

dodává veškeré druhy uhlí. — Anglioký, po
Vklady na knižky: belgický, vestfálský a slezský antracit. — Hradec Král. Praha SemilyHradeo Králové K 9,300.000— na 3288 knížek Koksy slezské a svatoňovické. — Brikety.

Praha . . . . „2,000000— , 768 Kovářskéuhlí. Došlo dopisů — 38.600. 12000 7.800
Semily a Tafnov .„1,.800.000— „ 768, Vyšlo dopisů 80.000 43.000 23.500



Kolik je v nás češetrí předbělohorského? Nová
doba musí míti podobné hrdiny jako rok 16201"

(Ach U hrdinové!) 2 těchto a Ponaj ce výrokůsi posluchači snadno domyslili: Můj mateřský
jasyk nečiní moe pravým Čechem,teprv když se
postavím proti Římu s Vídni, buda brdinon, budo

ravým Čechem jako Češi před Bílou Horou. —
Ptímo pak jste řekl: „Řím byl povždy proti ná
boženskému vývoji českého národa.“ (Na mé vy
osvětlení, že Řím, nechtěl-li se zpronevěřit svému
od Kristu Pána avěřenému poslání: zachovati a
blássti neporušeou jeho nanku, masil se postaviti
proti kašdému nábošenskému vývoji, který pravdě
Kristově odporuje —obrátil jste pojednou a fekl:
„Řím byl vždy proti déjinnému vývoji českého
národa.“ Který Čech by se tu nedopálil na ten
Čechům nepřátelský Řím, kdyby to bylo vše
pravdou, co jste proti Rímu mlavil? Že jste svými
přednáškami opravdu vsbadil ve svých posluchačích
náladu proti katolické církvi a jejím kněžím a
že sám pro učení katolické víry nemáte jasného
porozumění ani poznání, ukázalo se v debatě,
která po předposlední Vaší přednášce se rozvinula
a dobré tři hodiny trvala. Příátě se o ní zmíním,
dnea ukáži na jednoho Z hlavních brdinů r roku
1620, jaké dle Vás i nová doba musí míti. Admi
pistrátor konsistoře pod obojí Dikast korunoval
vzdorokrále Fridricha. Po bitvě běloborské svolal
protestantské predikanty a sdělil jim přání Mich
novo, aby potupili korunování Fridrichovo. Ibned
ozvaly ae hlasy: „Proč ne? Fridrich pryč, Fridrich
ten tam“ Dikast pak pravil: „V tomble kuso
mělo by se pánům na bradě vyhověti“ a jediný jen
hlas mu odpověděl: „Styď se, ty's sám Fridricha
koranoval I“ (Tak Zig. Winter v Mistru Kampanovi.)

Velká Skalice u Smiřice. V neděli 4.
září konána schůze mládeže sekretariátem mládeže
bradecké. Za dčasti asi 200 osob zahájil tajemník
Orlický schůzi, představil přítomného řečníka
vdp. Konečného, který promluvil o katol. organi
saci. Po jeho slovech vyložil p. Orlický organisaci
mládeže a vyzval přítomný dorost, aby se dal za
psati do skapiny. Příplásilo ae 34 členů; většinou
se předplatili ihned na „Dorost“. -—cký.

Městská spořitelna ve Vysokém
Mýtě vykaruje za měsíc srpen 1910: vloženo
na knížky K 399.034-47; vybránb K 253 69926,
vloženo na běžný účet K 164.17624; vybráno K
59.720 20, zůstatek vkladů na knížky K5,728.912:43,
ss běžný účet korun 1,209.414-15; úbruem K
6,938.326-58; bypotečních zápůjček vyplaceno K
1693600; splaceno K 1.70400; zůstatek hypote
čních půjček K 4,675.962-13; směnek eskompto
váno za K 58.657 61, splaceno K 147282-9, zů
statek K 418.11365; do jiných ústavů vloženo
K 554.213*89, vybráno K 453.153 38, zůstatek
vkladů v jiných ústavech K 1,211.736'07; cen
ných papírů v zásobě ze K 2,936.975'18, záloh
Jombardních aktivních K10070 —, paesivních
K2,582 363 24 h, botovost pokladní 26.346'48 K,
obrat účetní a pokladní za čas od 1. ledna 1910
do 31. srpna 1910 23,987.640'18.

Různé zprávy.
Poutní výprava de Sv. země. (Pokr.)

Jame v bospici Notre Dame de France, kde naše
4. skupina jest ubytována. Hospic tento jest ná
kladem 5 mil. franků vystavěn. Pohodlí přímo bá
ječné, Jen ta strava a teplá voda nás netěší. Ve
středu ráno 0 '/„6. hod. sloužil vdp. biskup Wienar
v brobě Božím pontif. mši ev., po které oslovil
všechny poutolky vzletnou řečí o Kristu jako králi
našem. Ku konci zmínil se o 80letých narozeninách
Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
Po mši sv. bylo zapěno Te Deum, císařská hymna,
av. Václave a Tisíckrát pozdravujeme Tebe. Uctivše
Boží brob, abíráme se do hospice, kdež až do
3 hod. odp. odpočívati masíme, jelikož neanesi
telné vedro (38 R.) nedovolaje nám dřívevyjíti.
Po 8 bod. vede františkán vaši skapinu branou
Damašskou, řeckou čtvrti a mohamedanakon čtvrtí
na horu chrámovou — baram eš-šerif, již jsme
obdivovali pro veliké její rozměry. Na cestě stalo
se nemilé intermezzo. Když jame ae ubírali čtvrtí
mohamedánskou, byli jsme zadrženi vojínem, který
se domníval, še mezí poutolky Jest žid. Černí,
opálení jame dosti; ký div, že v mnohém s nás
viděl vojín turecký žida. Kavas (strážník), který
se ihned dostavil, věc vysvětlil a bylo po aféře.
Haram eš-erif jest dle tradice židovské Moria,
kdež Abraham svého [Isáka obětovati chtěl. Zde
upoutala pozoroost naši mešita Omarova, kterou
jeme také navětívili. Poněvadž mobamedání konali
právě avé modlitby, musili jsme 1/, hod. čekati;
Baše trpělivost byla však odměněna požitkem
prvého řádu. Zbavivše nohy své obuvi, vstupu
jeme do úúdhérné mešity, pod jejíž kopulí jest
síží a v ní „svatá skála“, o níž orientálci různě

I. Tak krásnou moseiku jsem dosud neviděl.
e prohlížíme druhou svatyni El-Aksa, dříve

ohrám Panny Marie; nyní však jest proměněna
v mešitu. Mimo osdobnou modlitebnu a kazatelnu
vidíme kémen, ne námž se ukasuje stopa nohy
Ježíšovy. Přicházíme ku stájím Šalomounovým,
které mají 88 pilířů, Prohlédnuvše brarní potok,
jenž nemá žádné vody, dále Štěpánskou bránu a
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fecko-kat. seminář, vcbázímo v kapli sv. Anny,
kdež vykonalijame kratičkou pobošnost; opouštíme
místo, kde dřívestával chrám Hospodinův. Vyplaila
Be slova Spasitelova: Nezůstane kámen na kameni.
Ve čtvrtek ráno o půl 6. hod. byl podniknut výlet
do Jericha a k Mrtvému moři, kteréžto výpravy
súčastnili se jen zdraví a neohrožení poutníci. Jel
jsem i já, aebot co bych to byl sa jerusalem
ského poutníka, abych nespatřil Mrtvé moře a
Jordán. Opouštíme měato, jež dosud pohříženo
Jest v hluboký spánek a jedeme po krásné silnici;
Berpentina stíbá serpentinu. Po delší jízdě přichá
sime k hostinciu „Milosrdnéhoasmaritána“; vlídný
hostinský vítá nás a nabízí nám občerstvení. K to
muto místu pojí se biblický děj o milosrdaém sa
maritásu. Nedivíme se, še zde přepaden byl onen
muž, který čel « Jerusalemu do Jericha, neboť
krajina jest zde velice pustá a smutná. Zde ne

prablé, dychtící po vláze, která ale teprve v října
zdejší horaly obětastní. Na lovo vidíme řecký
klášter, jehot krátkou historii nám dragoman líčí;
i boru pohoršení možno poubým okem spatřití.
Po 4 hodiny trvající jísdě vjíždíme do Jericha,
kteréž jest jako oase v táto pusté krajině. Zde
spatříš olivy, fíky, pomeranče, granátová jablka,
okurky, brambory a jiné plodiny. Panuje vedro
nesnesitelné; o půl 10. hod. ukazuje teploměr 28*
R.; proto rádi nchylujeme so do botelu Bellevue,
kdež chráněni jeme před paprsky e.uaečními. O
půl 12. hod. byl oběd, který nám ale tuze ne
chutnal, nejsmeťt zvyklí na orientální pokrmy. 0)
1. hod. odpol. jest 46 R, = kteréžto příčiny te
prve o 4. hod. vyjíždíme k Mrtvómu moři. Všichni
koupáme se, ale dlouho ve vodě nevydržíme, nebot
bojíme se úpalu slunečního. Tělo naše pokryto jest
vratvou solnou a proto ojíždíme k Jordánu, aby
ohom sde očistili se od soli. V Jordáně jest kou
pání dosti příjemné a významné, vždyť koupáme
Be na místě, kde Spasitel byl pokřtěn. Naplnivše
naše láhve jordánskou vedou spěcbáme do našeh?
jeriškého botela I Jericho pokračuje « pokrokem;
večer zazářil hotel v jasu acetylenového avétla.
Nechce se nám spáti, večer přím- ideální. Zplváme
České písně, aoo j císařská bymou k oslavě
S80letýchoarozenin císaře a krále Františka Jos.
jest na programu. Daleko od své otčiny nezapo
mínáme svých drabých O 11. hod. ubíráme se ke
kratičkému odp činku, neboť již o pů! 2. bod. ranní
máme vstávati. O čtvrt na 3 hod. ranní vyjíždíme
z Jericha; počíná veliké stoupání a proto musíme
vystoupiti z kočáru a jíti pěšky. Zasvení usedáme
v kočár a jedeme až k hostinci a „Milosrdného
samaritána“, odkudž k etadnici ap»štolů. Pěšky
jdeme po srázném kopci do Bethanie, navštívíme
brob Lazarův a kolem 9. hodiny staneme u nu
cho bospice, děkojíče Prozfetelnosti Boží, Žs nám
bylo popřáno spatřítí místa tak památná. Zotaviv
se odcházím na tureckou poštu, abych vrobníma
arcipastýři našemu odeslal jménem kněží diecé:
vích následující telegram: Kněží Vaší diecése,
shromážděni u Božího hrobu, zbožnou vysílají
modlitbu k nebesům za blaho Vaše — čímě diec.
kněží zajisté dokumentovali vynovekou oddanost
arcipastýři. Odpol. v pátek sbromáždili jame se a
Božího hrobu, u kterébo vykonali jsme pobožnošt;
odtad abíráme se Špinavými uličkami kžidovské zd;
nářku. Prohlédnuvše zvětralé kvádry, amutné ts
památníky bývalé židovské slávy, hluboce jsme byli
dojati pohledem na židy, kteří se zde modlí, If
bají studené kameny a usedavě pláčí nad zkázou
města kdysi tak krásného, chrámu i národa. Spě
cbáme k návštěvě avatyň na hoře Sionu. Prohlí
žíme brad Davidův (citadellu), kdež David oložil
7 šalmů, chrám sv. Jakuba Staršího, patřící Ar
ménům, dále kráčíme k domu velekněze Aunáše,
kdež nyní jest ženský klášter armónský s koste
lem. Návštěva naše platí ještě domu Kaifášovu,
večeřadlu Páné (coengeulu). Bol svírá nitro naše
při pohledu na tuto místo, jež nalézá se v zubo
ženém stavu. V tomto místě. nám tak drabém a
svatém nemůžeme pokleknouti a nehlas se
modliti; patřít „Nebi—David“ Mobamedánůn,
kteří nctívají zde hrob Davidův. Nedaleko jest
Dormitis, místo úmrtí Panny Marie. Zde jeat veliče
etkvostný kostel a klášterem, patřící beuronským
Benediktinům, kteří nás slovansky pohostili. Do
vídáme se, še místo toto zakoupil běmecký císat
a daroval katolíkům. Všechna čest protestantekému
vladaři! Patříce při západu slunce na židovskou
kolonii, jiš Rolsobild dal svým oouvěroům vysta
věti, spěcháme do chladných zdí našeho hospice.
— V sobotu dne 20. srpna o půl 6. hod. ranní
jdeme za chladného vánku k sv. Janu na horách
(Ain Karim). Potkáváme velice četné Zeny, které
nesou na hlavách svých objemné koše s vínem
do Jerusalema. Za 1 hod. staneme u cíle dnešní
naší výpravy v Sv. Janě, rozkošné to scenerie,
jské v celé zemi snad oko naše nespatří. Vystou
píme « kočárů a spěcháme do útulného chrámu,
kd-č ae uctívá místo narogení ev. Jana Kř. Po
mši sv., kterou četní kněží zde slouží s po do
jemné promluvě vdp. arcib. notáře Doláka s Prahy
a návštěvě jeskyně sv. Jana jdeme do tuskule
otcův františkánů, kdež jsme ae občerstvili ve
lice chutnou kávou. Po té modlice Be radostný rů
ženec kráčíme v průvodu do chrámu Navštívení
Panny Marie. Míjíme pramen Panny Marie, nad
víměční mešita. "Vidíme, jak ženy této osady u
pramene perou, majíť zdejší dámy „vaštag“ v 80

bsta. Loučíme se 6 Aia Karim, vsedáme do při
pravených kočárů. Biualčko břeje nemilosrdné a
proto s povděkem vítáme hlášení našeho kočího,
že jsme u hospice. Odpoledne o 4 bodině prohlí
žime jeskyni Jeremiášova, kdež nyní jest brob tu
reckéhopačy; sde skládal J.remiáš svó Lamontace,
jež o ev. týdna tak mocně jímají nitrem naším.
Proto sapěli jeme v posvátné. zátiší tét> jeskyně
několik veršů. Kráčíme k brobům královským,
jichž různé tvary 8 tivým zájmsm eledojeme. Jdemo
kolem mohutného aoglikánského kostela, který
právě se dostavaje, branou Herodesovou k turecké
Škole, kdež dle tradice nv. Máří Magdalena samá
čela alzami nohy Spasitele. Tareckoa části, která
jest pro cizince velice nebezpečná, voházíme do
pretoris, soudní síně, kdež byl Spasitel náá souzen
a křížna se vzal. Vkročivšs ješté jednou do chrámu
av. Anoy, kdež jest místo narození Panoy Mario
—patřící nyní bílým Orcům — spéchámo nevětívit
chrám „Ecce homo“ a klášterem svater sionských.
Zdese uctívá obloak „Ecce humo“ — ejhle človék
Nahlavním oltáři jest koruna z ryzího zlata, kterou
datoval celý křesťanský avét. Kráčíme zedamání
na skutečné cestě, po které ubíral se Spasitel Světa,
do rakousko-nber. hospice, ohromné to badovy, jež
Jest skvostně zařízena. (Pokrač.)

Národ, čítající přes 6 milionů duši,
mézadlužený svůj ropresentační chrám
Páně. Kdef V hlavním městě říše rakouské, ve
Vídni, kde se chce uplatnití, kde ohce míti aspoň
to, co již mají jiní národové: Rasové, Poláci, Sr
bové, Italové, Maďaři. K hrdosti národní, ku re
presentaci národa mezi národy drahými patří i
chrám. Dne 20. srpna měli Maďaři v Ubrách cír
kovní avůj Bvátek, a hle, na výstavé lovecké vo
Vídni toho dne uzavřen byl do 2. hod. odpoledne
parilon maďarský. Není to omulné,že jen a Čechů
nacházíme malé porozumění, u některých vůbec
žádného porozumění není pro tuto věc? Což pak
je o tak těžko u tak četného u hrdého naroda,
sobrati 200.000 K, aby jediný český chrám ve 
Vídai byl dlubu zbaven, zaplacen, aby se moblo
Mci: Toto je český kostel, toto je chrám Čechů|
Kdo má pomoci? K-žlý Čech, který jest upravl>
vým, upřímným Čschem, vědyt to tádá 633: ná
roda! Kdo d sud prmáhaliř Byly to většinou
chudé služebaé, mavzí nemajetní dě.nici a č ma
ulníci, ano i z Českých učňů našli se aéktoří a
přispěli, zatím co majetní, jměním obdaření, statky
oplývajíví neprávem věc tu jakoby považovali z4
zbytečnou, Dopisovatel této zprávy přichází častěji
do Vídně a tu slyší nářek našeho lidu, ž3 u žád
nébo národa nechová se intelligence v táto, cti ná
roda se týkající věci tak netečné, jako pravé u
národa českého. Pomoste našemu chudému lidu|
Vřspějme každý nějakým dárkem na toto důležité,
vznošenédílo, aby mohl onen dlah 200.009 K
brzy býti aplacen, aby Český národ měl svůj chrám
ve Vídni, kdu ostatní národové avé chrámy již
maji! Příspóvky račte zasílati na adresu: P. Tom.
Bláha, katecheta ve Vídni ITy8., Reanweg 8.

Vládní akce proti drahotě mnss
nemá valné ceny. Hlavním opatřením vlády bylo
sniteni tar:fů pro dobytek na drabách o50 proc.,
které provedeno nejen na drahách státních, ale
i na všech soakromých. Ovšem nelze zapomenouti,
že jednalo ge při tom jen o Vídeň Podmínkou
pro saižení tarifů bylo snížení jatečních a tržních
poplatkůa tak již od několikadaů dopravnéipo
platky pro dobytek du Vídně jsou salženy aa po
lovic. Ale ceny masa nepoklesly a jaku na vý
uměch celé vládaí akce zvýšeny skorem ve všech
vídeňských rastauracich ceay pokrmů a 10 at 20
hal. Zde tedy akce vládní utrpěla fiasko, na než
sice vládní orgány předom byly připravevy, které
všek přece vrhá na vážnost úmyslu muteterské
rady podivné uvětlo, Drahó Řasko, které utrpěly
vládoí orgány při avém „tažení“ proti drahoté
DWwa,jest pro né rovněž mrsaté. Rakouský minietr
želosnic Wrba zaslal před několika day uher
skémo ministra obchodu dopis, v němž žádá, aby
i na uherských drahách povolena byla pro zá

S dobytka pro Vídeň 5Oproe, sleva. V odůvodnění praví, že anižení tarifů vyvolá vétáí přihon
dobytka do Vídně, což přispěje ku snížení cen.
Uhry prý ostatně mohou povoliti slevu tím spíše,
že od 1. ledna t, r. zvýšeny značač uherské ta
rity. Ofoielní odpověď na tuto žádost sice ještě
nedošla, ale zdá se, že sdržení spůsobeno jen
rospsky uherské vlády, jak obrataš — odmít
nonti tuto žádost, W tisku uherském ozval 86 ros
hodný odpor proti poskytoutí žádané slovy a,žá
dost označena za naivní v době, kdy Ubry samy
nemají dobytka nadbytek a kdy iv hlavním městě
uherském nářek na drahotu masa neustává. Sní
žení tarifů v Uhrách vedlo by knesrovnalosti, že do
vozné do Vídně by bylo pravidelné nižší neš do
Pešti a je zřejmo, že bylo jistou odvahou, žádati
na Uhrách takové oběti. Nepovolením alev v U
hrách ovšem utrpí vládní akce značnou trhlinu a
je jasno, že účinek její stane se ještě pochyb
nějším.Proto neutechají. blasy,: Sádající radilál
nější opatření, v první řadě otevření hranic pro
živý dobytek, při čemž poukazuje se aprávně na
to, še letošní volné úroda plenin by opatření ta
koré učinila i zemědělcům přijatelným; avšak
sdo není valné ochoty ku svolení k takorým 0
patřením.

Jaroslava Vrchlického. Mé
lokdo v ví, že proslavený básník český,



ode dvou let chorobou sklíčený, má ještě matku.
Statičká paní, již velký její syn jmenuje něžně
„mamioka,“ žijev požebnaném věku 87 let v Praze
Ba Slupi ve společnosti svých tří dcer. Po smrti

-svého manžela přestěhovalase do Prahy, pal čile
po několik lets dvěma dcerami nčitelkami nu ven
kově, až konečně vrátila se zage do Prahy, aby
byls svým všem dětem ne blízku. Matička bás
nikova je všemi svými dětmi milována a Često
navštěvována; nyní ovšem ze synů ji navštěvnje
Jenom ředitel vyšší dívěl školy p. Bedřich Frida.
Emil — básnickým jménem Jaroslav Vreblický —
sotavnje se zvoloa ve Stupčicích. Paní Fridová
je přes vysoké svoje stáří čiperná a něčím atále
se saměstnávé. Největší část dne tráví čtením.
Bývala již jako děvče horlivou čtenářkon. Týden
ník Máj v posledním čísle vzpomíná úctyhodné
této Zeny a přináší jeji podobiznu v pěkné re
produkci.

Vícenárodního uyčdemění a stateč
mesti. Ačkoliv Krkonoše jseu obydleny obyvatel
stvem německým, přece jest třeba, aby i Čechové
udrželi si tem domácí právo, právo české řeči na
půdě české naší vlaeti. Němei všsk anaží se vše
možně, aby češtinu s bor vytiskli a úplně je opa
novali. A bohušel, naši čeští taristé jsou jim v tom
často nápomooni. Příhází so zhusta, ba po většině,
že Češi nežádají v restauracích obeluhy jazykem
českým, nýbrž německým, někdy i mesi sebou
lámou němčinu. Ký div, že němečtí hostinětí a
restavratéři nepocilují potřeby, aby méli personál
snalý řečí české, když sami Čechové ve své vlastní
semi beze všeho užívají něměioy. Ký div, še
v Krkonoších nelze dostati pobledových lístků
s českými nápisy, když konec konců Čech spokojí
se s německými a bojně jich odebéte. Jak jinak
by to vypadalo, kdyby všickní Češi žádali obslubu
českou a raději odešli, když by jim nebylo vyho
věno, anebo když by nedostali pobledových lístků
českých, raději nebrali žádných a epokojili se
v tom případě obyčejnými lístky korrespondenč
ními, jež si mohou již 8 sebou donósti. Jistě že
by jim bylo brzo potom vyhověno — protože české
peníze jsou i největšímu Němci milé. To 6i musí
Češi sami takřka vynutiti. Nebude přece Němec
mabízeti češtinu, když Čech je spokojen s něm
"činou. Proto cestujícím Čechům do Krkonoš třeba
vsíti s sebou hojné národní hrdosti a resolutncati,
a jen v nejkrajnější potřebě užíti němčiny. Nářky
a stížnostmi ničeho se nedokáže. Jen národní uvě
domění a statečnost povede k olli. — Jiný obrázek :
Proti surovostem, které spáchali jihlavští Němci
ma Češích poslední neděli červencovou, jenu vy
dápy protesty z různých měst českých. Také
v Polné na rosích jsou nalepeny. Ale jsou t- jen
papírové protesty! Takového protestu, který by
nejlépe pomohl, se naši občané a „vlastenci“ ne
ebytí. Dva až tři povozy denně přivážející zboží
"od Němců z Jih.avy, maminky a dcerošky, jezdící
do Jihlavy nakupovat k Němcům, ukazují, jak
by se mělo protestovat. Takový protest by něco
snamenal. Ale kde pak, v Jihlavě 69 dostane vše
lepší, lacinější a — hlavní věc — cizí, ne do
mácí. Jen více národního uvědomění a vlastenecké

čnovt, pak se 6 Čecby musí vždy a všudepočítat.

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
ÚROKUJE VKLADY DLE VÝPOVĚDI
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Vychovatelské promdy. Každý uzná,

še dyojí různá výchova dítěte působí velice ne
sdravě. Budit pochybnosti, uváděti ve skepsi dítě,
které sotrá dovede papouškovati to, co od starších
slyší — jistě neznamená dělati s dětí žalové cba
raktery. Jestliže skepse stala se osudnou dachům
sralým, nejbystřejáím, jaký bude osud mladého
stromečku, do něhož zadují pradké vichry sou
časné filosofické bezradnosti? Ve „Sbírce před
nážek a rozprav z oboru výchovy a lidového
vzdělání“ (terásjest vydávána od „Komenského“
s prof. Drtinou v čele) vyšla úvaha „O pravé
výchově věaidské a národní“; tam na str. 14.
čteme: , -vychování mrarního je vycho
vání náboženské, a to právem. Jeť náboženství
blevní oporow-mmrarnoeti=lidaké:- Aej i
vštíjeny do útlých srdéček sákony mravní, potom
Je těžkochtíti, aby plnily řád školní nebo později
Ještě zákony občanské, státní. Proto neporašujme

čnou úctu ke všem našim řádům, ostříhejme
ého sova svého před j=nabot rozře- |

telné takdréto „slovo no u

vd h a to bývá mnohdyvote nespokojenosti,a a . not.. :
v rédině,i mimo rodinu je třebas každému jedno- |

tlivéi býti velmi opatrným. Při (rámeýchoysnáních |

poabvojne sobě vespolek úctu a netupme drunábORETRtYÝL. OTUTTEPre“ terr“ ;

mů již mládatizadí„sby-.zE ež,

pnáne svolns i respektu k
autoritě učitelů

(V brožuře „Co je to Volná Myšlenka?“ na str.
16.) Soc. demokratické „Jaro“ snažili se pokro
kářští učitelé také houfně mesi mládeží šířiti.
Jaký ei vsal tento Časopis pro děti program, to
patrno hned z čísla 1. (z r. 1908), kde se čte:
„Já nepravím ti. dítě mé, cti povždy otce svého...
Nechť vzdur tvůj, eynu můj, mé erdce někdy raní,
přec s klidem Škrtám čtvrté přikázání“ Co by
z dětí nevyspělýchbylo,kdybynevidělív rodičích
aspoň jistou autoritu, netřeba dokládati. I otec,
který děti k poslnánosti vede, zakusí často mnoho
hořkých okamžiků. je-li dítě k nezbednostem ná
chylno. A že by chtéli sc. demokraté sami tolik
dětem popastiti? ©Vždyť tyranisují docela lidi
cizí, dospělé. A málokdo dá dětem tolik ran jek
soc. demokratický tatík. Dnes, kdy přes všecky
moderní disputace o reformované výchově poklenky
a drzost mládeže se množí, kdy přes všecko při
bývání škol mládež i ve velkých městech ge stává
divokou, nutno více problédati ke kořenu
zdárné výchovy. Dítě české do české školy, dítě

katolické. do školyPakjárýh Jinak již nedospělámládež neztravitelnými, vágními hesly se ocitne
v bezradné pustině, novědono, kudy kam.

Město šebráků. Nedalekosářivénádhery
londýnského Westendu,takřka ve stínu paláců mi
liopářekých. skrývá se Notting Dale, nuzné město
žebráků. V starých domcích, tvořících apleť
uzoučkých, klikatých uliček, usídlili se ničemové
a podvodníci, upekulojící na soucit šťastnějších
apo.ubližních. Skutečné chndáky nelse téměř v tomto
zákoutí nalézti a také nežije ge v NottingDale
špatně. Ve dvanácti špelunkách ntrácejí se denně
značné peníze a zdáuliví ubožáci, oděníve špi
navé badry veselo bodají, hýří a platí zlatem.
V kamenném moři obrovského města je Nottibg
Dale světem pro sebe, s vlastními zákony, zvyky
a životními formami. Obyvatelstvo ge dělí na ně
kolik kast. Jaou tu nejprve muži a ženy živící 60
půjčováním chorých s zmrzačených dětí za účelem
žebroty, dále „invalidi“, kteří šebrají s tabolkami
na krka, na nichž vepsány jsou nemoci, jimiž ve
skutečnosti nikdy netrpěli a o nichž davedou vy
právěti celé kroniky, schudlí příslušníci středních
stavů kteří adržují sešlý šat a rozpadávající se
obav v úzkostlivé čistotě a melaocholicky vypra
vují o svých universitních studiích. cestách atd.,
pak žebraví umělci, kteří po dvořích s nočních
místnostech zpívají stejně sentimentální j dvoj
smyslné písně. továrníci žebravých dopisů a ko
nečně „obchodaíci“, kteří žebrají, nabízejíce ke
koupi sirky, knoflíčky atd. Skutečný chudák v tomto
zákoutí ztracených existencí nedojde sympatií a
neobstojí v něm. Za to ti, kteří spekulují na

D" Rudolf Roubal
ve Vamberku

lidskou bloupost, dojdou přátelského přijetí a
podpory. Vlastní práce započíná v Notting Dale v
pravidelně o G a 7. hodině večerní. Za krátkou
dobu několika hodin dovedou skušení odborníci
uiskati si alušný denní „výdělek“. Zvláště obratný
muž, zvaný „králem žebráků“, při svém zatčení
doznal, že jeho r.čaí příjem přesahuje 10.000 K.
Má villa v Sydenbamu, do níž večer vrací se jeko
gentleman. Mrruté jsou v Notting Dale jen časté
návštěvy policejních úřadů.

kkoušený skroník
nabízí své služby do větší tkalcovny, kde
8 roků působil, po případě do jiného většího
závodu. Má víceletou praxi při parním a

elektr. pohonu.

Laskavé nabídky pod značkou „strojník“
do adm. t. 1.

Následkem úplné nerpůsobilosti dřívější naší
obchodní místnosti v Divadelní ulici čís. 141,
byli jsme nucení veškeré zásoby zboží uložiti
ve skladišti, poněvadž při nynější velké nousí
o krámy nemohli jsme ihned žádného vhod

ného nalézti.
Velecténému P. T. obecenstvu dovolajeme si
však zdvořile oznámiti, 20 obchod náš bude se

palézatiod 1.října t. r. v Jiříkově třídě
naproti Labskému mostu, vedle c. k. berního
úřadu, kdež posloužíme zbožím dobrým,

čerstvým, při

značně snížených od- dm prodejních cenách. m
Donfajíce, že dosavadní několikaletá vzácná
přízeň našich P. T. odběratelů i do nové míat
nosti přenesena bude, zaručujeme solidní ob
sloužení, a prosíce o další ct. přízeň, trváme

v plné uctivosti oddaní

FEJGL A BYČIŠTĚ,
Hradec Králové.

tě

Průtržní pasy
vyrábí a na skladě chová

ANO DVOŘÁK,
rukavičkář a bandažist,

přísežný znalec c. k. krajského
a okresního soudu

w Hradei Králové.

Jediný závod toho drobu na
českém severovýchodě.

Založen r. 1983.
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Státnícena na výsarě vHořicků.

00,.

vičku výrobní ceny, pouze za

níky, nzenáře, cukráře atd.
Francie, Italie,
dořia.R alařavě, Sležsku, Rakomsích

a do Krakova.

-ZdenkoJežeks
í zázad.sochařsko kameni
východě vHradci: Králově



Fara v Charvátcích,
(PHapěvak k dějinám nábolenských poměrů v Čechách

v stol. 14.—30.)

Farní osada cLarváteoká nslézá se v býv.
dekanéto, nyní k. arcib. vikariátu badyňském
v arcibiskopství pražském,

Fara charvátecká byla od r. 1341 až do
válek busitských jistě spravována řeholními
kanovníky řádu av. Aogastina v Rondnici.
R. 1341 30. listopadu Jan, biskop pražský, vtělil
kláštera roudnickému sv. Augastina kostely
v Palči Větším, v Charvátcích, a ve Vetlé. (Re
gesta IV. 416). Před rokem 1400 byl zde Jan
farářem, který povýšen jest 1. června 1400 za
probošta v Roudnici (Libri Oonfirmationam
VL 23).

Václav f+rář eliboval r. 1406, že dle vůle
Jindřicha z Žeberka na Mšeně a Alše syna
jeho konati bude výroční památku za daše
předků jeho (Libri Erectionum 687),

R. 1406 6. máje totit Jindřich ze Žeberka,
sídlící na Mšeném a Albert syn jeho pro vpásu
duší darovali kostelu sv. Marie v Charvátcích
s jeho farářům 6kop grošů denárů pražských
ročního plata na jistých statcích a poplatní
cích ve vsích Cbarvátcích a Martiněvsí (Marty=
nycwess), jež plebánem řečenéhokostela v Char
vátcích v obvyklých teriminechod jmenovaného
p. Jindřicha a jeho dědiců měly býti vybírány.

Po Václavovi byl farářem Morfin a roku
1412 9. března ostanoven Pavel, druhdy farář
velkopálečský, farářem zdejším (Libri Conf.
VII 47).

Páni kotoličtí z rodu Hazmborků, jakož
i Půta a Vilém Ilburka, majitelé panství mšen
ského, hleděli zachovati ráz duchovní správy
katolický, ač přímých svědectví o tom není
(Časopis přátei starožitností 1898. 108).

R. 1621 byl zde farářem Valentin (VI.
G. A. 1. Reg. komoraího s0ada).

O „kolatam“ (patronát) fary Charvátecké
vznikl r. 1566 opor mezi Mikulášem Zajícem
2 Hazmborka a Jiříkem Žďirským ze Žďára 8
oba prsetendenti dědiny obilí u jiné důchody,
k téže faře náležející, odnímali.

Arcibiskup Aut. Brus z Mohelnice byl do
nucen pro neplnění platůva týrání faráře Jana
Matheola Roudníckéhonapomínati a kárati Jiříka
Žďárského ze Žďáru (Borový, Ant, Brus z Mu
helnice 133, 134).

O zaprav.ní desátku neb platu k záduší

Bras osadníky a poddané v Charvátcích roku
1671 (Sapplikace 1671—1616ful. 20 segg. Miss,
boh. 1571—80 fol. 63 sagg).

Po Matheolovi připomíná se farář Linhart
1570, který hejtmanem badyňským Štěpánem
s Hozlas žalován byl, že by s děkanem bu
dyňským Jeremiášem Brodským v hospodě se
bil (Zem. archiv. Winter, Život církevní, 212,
414, 544, 583, 605). Děkan v Budyni Brodský

ral se skutečně s knězem churváteckým Lin
bsrtem jakožto slabý otec pro dítě své. Chlnbil
ge totiž, že jeho Ssyoekvíce umí než kněz Lin
bart. Líchbart pry neumí deklinovati vlastní
jméno. Sedělo tu kdes mnoho lidí a doslýchalo
řeč. To kněze chlubivého dráždilo, uraženého
mrzelo. V tom řekne vyohválené pachole dě
kanovo pohaněnému knězi přede všemi: „Já
vím, kterak řecky stůl říkají a platí, že kněz
Linbart neví“ Linhart na to řekl: „Potvoro,
kdyby se ty něčemu jinému ačil l“ Pro ta slova
ibned vyvetal děkan, dal mu políček, kněz
vrátil a tak se bili před tváří lidí (Archiv
arcib. Opis v sem. archivu 1570).

Týž Jeremidě Brodský (Brodenus) dostal
se později do Charvátec, jak nápis z r. 1580 na
svonka vížky eanktasové praví. Stal se téhož
roku děkanem kraje řipského a třebenského.
R. 1669 jako děkan budyňský přel so 8 Žibři
dem Žďárským, že Bělehrad vzat Turky za
Lodvika a vyhrál sázku (Borový, Ant. Bros
s Mohelnice 111). .

R. 1682 10. ledna ohrazoval se Hondrych
Kurcpach x Trachenperka arcibiskupovi, že fara
v Charvátcích jeho dědičná jest a že nechce,
aby on arcibiskup neb kdo jiný vkládal se
+ jeho dědictví (Archiv zem.).

Největší evízele prodělal s podacím pánem
farář Sebald Pilsen Kramlovský.

R. 1570 žaluje kněz Sebald Pils, farář
v Cbarvátcích, že Magdalena Lobkovická od
nímá ma desátek od poddaných povinný. (Archiv
arcib., Rerepta. Opis v sem. archivu 1670).

Když se stal pánem na Martinovei La
dislav z Lobkovic, bratr Jiříkův, zdálo 80, še
lepší časy nastaly duchovnímu zdejšímu. Asi
1594 přišel sem opětně Sebald Pilsen, dosavadní
farář Južecký. Co oněm víme, zde i na jiných
místech svědčí, že byl horlivý pastýř stádce
evého. To nebylo vhod Maodaleně Lobkovské
hraběnce se Salma, manželce svrchu dotčeného
Ladislava, která s obřadů katolických smích

si tropila a faráře pomlonrala. Táž vzavši
r. 1699 z kostela churváteckého postavníky,
světo a obrazy, postavila vše do oken svého
záémka lidem k divadla (Recepta v archiva
ervib. Opis v mas. archivu 1599).

R. 1698 prosili Žebráčtí arcibiskupa, aby
k nim nedosadil faráře z Charvátec Sebalda,
poněvadž odnímal sousedům dědiay farní, které
od nepamětí měli zapsané a v užívání, řkoace:
„mnozí u nás nemají dědičných záhonů k do
mům, nýbrž dědioy farní“ (Winter, Život olr
kovní 544).

Přes tento protest r, 1598 dosazen byl
Bebald Pils do Žebráka. Týž r. 1608 jako farář
v Cerhovicích omlouval 8e arcibiskupovi, jenž
8e od něho dložil, že mu nemůže žádných peněz
zapůjčiti, neboť prý kdekoliv farářoval (v Bu
dvni, Charvátcích, Žebráce), všude bo šidili
(Recepta v archiva are. Opis v zem. arch. 1608).

R. 1617 byl farářem v Charvátcích Jiřík
ChobodideaMřemský.Týž sepsal Sto padesát žalmů
oa způsob modliteb složených, kterýžto spis
dán na Index libroram prohibítoram. Životopis
jeho oalezá se v Riegrově Slovníka Naučném
a v Jirečkově Rukojeti k dějinám literatury.

Jeronym Smicheue s Rycinberka byl v letech
1626 —27 farářem v Charvátcích. Svědčí totiž
pán na Mšeně Jan Boreň ze Lhoty dne 24.
dubna 1627, že Jeroným Smicheus z Rycin
berka dvě léta mezi osadníky tiše a počestně
živ byl (Vita cleri. Archiv arcib),

Když po osudné bitvě na Bílé Hoře pro
váděna byla reformace v Čechách, nastely také
pro osadu charváteckov neutěšené časy.

R. 1629 nešli se v Tmání a Slanébo lidé,
kde si od predikanta kázat a ohlebem i vínem
poslubovati dali. Přitom postiženi, protivili 8e
rychtáři zlopickému Jiříku Klimešovi. Podle
ortele uvěznění v Slaném a od vrchností svých
potrestáni: Jiřík Moravec, Matěj Bartoš a
Martin Penol ze vsi Radešína, poddaní Jana
Minichu z Arzberga (Archiv místodrž. R. 109/12
Bilek. R-formace katolická 129).

R 1636 8. ledna Karel Michal Ignát Hyarle
z Chodův a Adam Václav B.ryně ze Lhoty,
hejtmaní hraje slánského, rubrikovali patent
arcibiskupa pražského, jímž +e nařizovalo, aby
do kanceláře arcibiskupa poslán byl seznam
nekuto:iků v kraji jako těch, kdož nevykonali
zpovéď velkonoční (Slanský obzor XIIL str. 19.
Regesta listin chovaných v městském archivn
v S.aném).

Farář v Libochovicích kněz VavřinecHost
mann dopisem k arcib. oficiálu Klimentu
Kokeru ze dne 28. března 1649 v archivu kon
sistuře uloženým apravil tohoto oficiála o ja
kémsi predikanta ve vesnici Martiňovai, ten
kráte Jetřichu Malovci, pánu na Mšeném patřící,
s rodinou žijícím,

Následkem reformace mnoho obyvatel se
vystěhovalo, takže četné fary opustly.

Clsař Ferdinand II. listem ze dne 3. června
1651 nařídil, aby v Čecháchzaznamenání byli
všichni nekatolíci. Missionářům a komissařům
v obracování na katolickou víru nařízeným při
dáni ku pomoci dragonové a mušketýři. Mnozí
nekatolíci prchali, kteří přesvědčenísvé změniti
nechtěli, před příchodem komisařů z Čech do
Moravy. Reformace tato akončena r. 1654. Po
ní následovaly jesnitské missie až do prohlášení
svobody náboženské. Ve zprávách reformačních
komiseařů, místodržícím podávaných čteme, že
v kraji Slánském o Mšend na víru katolickou
obrácen 1 a 30 jich uprchlo. V Radešíně byli
2 nekatolíci. (Fr. Dvorský, Reformace v pa
mátkách archeolog. VIL díl str. 302).

Dle zprávy kom'usařůreformačníchv Lu
kavci 26. května 1663 dané někteří poddaní
jako v kraji Slanském 106osob, zvláště všichni
osadníci z Charvátec na satatku Měend dědiců
Jetřicha x Malovic za příčinou náboženství od
statků svých pryč utekli. (Bílek, Reformace
kat. 263).

Dle zprávy vikářů, poddané r. 1667 ko
missařům stavovským k zlepšení far naříze
ným nacházely ae v kraji slanském. ještě 32
fary pusté. Mezi nimi Charvátce na statku Měeně
pana z Malovio (Malovcové připomínají se ještě
r. 1672. Bílek, Reformace kat. 263).

Edyž koncem století 17. lid se vrátil k víře
katolické, kostel v Charvátefch opatřen byl
vlastaím duchovním. Tak r. 1674 8. března
zvěstuje Matěj Ondřej Hartmann z Elarsteina
na Budenicích, bejtman kraja slanského, kon
sistoři pražské, že uvedl na faru charváteckou
kněze « Tovaryšstva Ježíšova. Byl to jesnita
Jan Kileklar (Consignationea poenitentium pa
schaliam),

Téhož roku 16. července obdržel Maxmi
lan Malovec, pán na Mšenělist od konsistoře,
by 80 fara charvátecká spojila s kmetňoveskoa
(Archiv zemský).

R. 1675 byl administrátorem Rudolf Jaro
měřskýs řádu premonstrátů, r. 1688 byl jeho

nástupcem -Joachim Václav Lucin. R. 1691 jme
nuje se farář Adam Symek, R. 1697 neuvádí se
žádný farář.

Opětně fara charvátecká obnovena jest
konsistorním stvrzením ze dce 13. ledna 1699.

Prvním farářem po obnovení fary byl
Josef Popela, rodem Srb Lažičan. Zemřel

1. listopadu 1712.
Pu něm Jam Jeronym Thomaei z Košum

berka, který vyměnil si r. 1723 fara chržín=
skou, protože v moru (snad r. 1680) pano
vavším největší obec na osadě Raděšín vylid
něcá osazena byla Němci, jimž se třetí neděli
německy kázalo, a on německy neuměl.

Jiří Alezius Schlógel pobyl zde do r. 1728.
Po něm farářoval Fr. Jeronym Bartoň,

koěz činný, 7 let. Týž stal se kanovníkem u
av. Víta a zemřel 20. úaora 1780 jako děkan
kopitoly metropolitní v Praze.

Freskové malby v charváteckém kostele
jsou jím založeny.

Antonín Hippolyt Vlach de Nigro působil
od r. 1737 do r. 1773.

Martin Jan Ungricht, nástupce jeho, psal
pilně knihu pamětní, již r. 1782 založil. Roku
1774 o jeho installaci bylo poslední německé
kázaní. Přifaření v Radešíně již se byli po
češtili. Byl zde do r. 1786.

Po něm Fr. Mann spravoval faru až do
smrti 20. března 1799.

Fr. Notari, nástupce jeho, zemřel do roka.
Na starém hřbitově nalézal se pomník jeho ve
způsobě jehlance. Daroval farníma úřadu bo
hatou knihovnu.

Vác. Císař. rodák kouřimský, pobyl zde
do své smrti 17. listopadu 1821. Za ného po
ložen základ ke kapli ev. Jana N. v lázních
mšeoských r. 1801

Po něm tou byl Martin Drušecký, kt rý
odešel na odpočinek do Kutrovic.

Václav Straka (rodem z Cbradimě), čestný
děkao, působil zde do 11. prosince 1868.

Jam Záveský, rodák radošínský, čestný
děkan. zemřel 6. kvotna 1870.

Po oěm nastoupil Fr. Harauš, který roku
1874 odešel na odpočinek.

Od té doby spravoje osadu charváteckou,
jež čítá přes 3000 duší, Matěj Dušek, kníž. arcib.
vikář a arcikněz.

Když býv. velevyslanec německý na dvoře
vídeňském koiže Euolenborg, který se stal
smutně pověstným svými perversnimi chout
kami, navštívil svého času Charvátce, aby tu
pátral po svých předcích, rytíčích [lbarcich, a
kostel charvátecký i náhrobky Ilburxů dal vy
fotegrafovati, věnoval faráři Daškovi kniha
listin rodinných „Diplomatarium Ieburgense“.
Řada kaplanů: Vác. Bernard (1766—74), PhDr.
Jan Kolovrátek (1783—84), Jan Notari (1784
—99), Martin Družecký (1801—19),Jan Záveský
(1819—42), Fr. Harauš (1842—45), Ed. Květ
1845—49, Aot. Tichovský 1849—50,Jos. Misler
1860—5%, Jek. Ludvík 1852—58, Kar. Jílek
1868—67, Mat. Dušek 1867—70, Jos. Pixa 1870
—74, Fr. Smetana 1874—79, Vác. Hedvík 1879
—83, Jan Hoátek 1884—93, Jan Dušek 1893
—97, Suchý 1397—99, Benda 1899—1903, Fr.
Rudolf 1903--10, V. Vlk od r. 1910.

Matriky fary zdejší počínají koncem 17.
století a z počátku byly psány latinsky, rovněž
i pamětní kuiba farní.

Na hřbitově charváteckém, kde r. 1909
vystavěna pěkná kaple v sloha gotickém, Ga
lézá se rodinná brobka rodiny Tomanovy,
majitele lázoí mšenských. Pochován tu tuké
Václav Karhao, c. a k. setník v. v. a odborný
spisovatel, (Narodil se r. 1854 vo Velkém Ra
dešíně a zemřel 30. května 1909 na Král.
Vinobradech.)

Z přifařených obcí bývula avého času
kaple v zámka mšenském v té části, která
v drahé polovici 19. století byla zbořena, pro
tože hrozila sesutím. Z listin v archivu aroib.
v Praze dozvidáme se, že 21. prosince 1696
zasláno bylo z kanceláře pražské konsistoře
hejtmanu kraje slánského Karla Jakerdovskému
ze Sudic svolení, by v kapli v zámka v Mšeném
směla býti slonšena měčesv. (Recepta ab auno
1698. Regest v zem. archiva).

Doslov ku borromejské encyklice.
Faaatické protesty proti borromejské en

cyklice konečně rozmrsely i občany nejklid
nější, stojícl zcela mimo náboženské zápasy.
Tak va příklad napesl sám „Danzere Armee
Zoitavg“:

Účast na veřejném životě bývá rozamným
lidem uojvíce zošklivována tím, že stále víc a
více vlády nabývají hesla, hesla, která bez
myšlenkovitě Lývají opakována a od časopisů
proti dobrému vědění a svědomí čtenářům
znova do hlavy bývají vtlonkána, hesla, která
obyčejně s pravdou nápadně Ge nesrovnávají,



Pobouření pro borromejskoa encyklika
jest nyní šťastně překonáno a klidný doslov
stal se možným. Můře ee dnes klidně říci, še
s tisíce lídí, kteří encyklikou byli pobonření,
999 až do dneška neví, co vlastně v encyklice
bylo pověděno. A ten jeden zbývající, který
encyklika zná, teprve opravdu neví, proč byl
pobouřen.

Akta o reformaci z počátku 16. století
jsou ve avětě vědeckém dávno uzavřena. Je to
zásluhou bistorie, že nám ukázala i v tomto
případě, jak úzce souvisí duchovní a hospo
dářské hnntí ve všech dobách. Víme tedy do
cela jistě, že reformace byla v podstatě své
obecná revoluce, významnější a dalekosáhlejší,
nežli byla revoluce francouzeká na konci 18atol.
Martin Lother a jeho učení byl této revolace

' jeden faktor právě tak jako: hospodářská bída
stava selekého, přílišný blahobyt měst, expan
givnost Švédů, ctižádostivost Valdětejnova a
mooho jiných. Luther sám ono hnutí, které
zdánlivě z jeho účení východ bralo, nikterak
neschvaloval a známy jsou dobře dojemné
nářky, ve kterých Luther tak mnohé zatracoval,
co byl učinil. I katolická církev oznává po
eltivní význam Lothera. Přísně katolický Her
derův lexikon označaje Luthera za „člověka
velikých dimensí a sil, v jebožto hradi dva
evěty zápasí“ A právě tak Často jmenovaná
encyklika počíná líčením církevního úpadku
před vystoupením Lutherovým.

e ovšem Piue X. jako nástapce onoho
papeže, kterého Luther jako antikrista zatra
coval, — učení Latberovo a tím méně jeho
přívržence, kteří tehdáž za času reformace
v nejmenší části své z náboženských důvodů,
nýbrž po nejvíce z politických příčin od pa
pežetví odpadli, bude velebiti, to zajisté nikdo
nemůže očekávati a nejméně v památný den
jedooho z nejhorlivějších protireformátorů a
zároveň největšího obnovitele církve sv. Karla
Borrom. :

Rorumné kruhy evangelické přijaly také
toto stanovisko papeže jako samo sebou se
rozumějící. V elsaském jednom listě píše člen
sonáta, evangelický pastor Diste mezi jiným
takto: „Je to nejen právo ale i povinností
všech papežů, že ee nepřátelsky etaví proti re«
voloci, kterou hlásal Luther. Nemůže se přece
od nich, pokud mají nejvyšší vedení církve
katolické v ruce, žádati, aby amýšleli a oftili
jako němečtí protestanté anebo francouzští hu
gGenotti. Lother je nám protestantům velikým
možem a reformace význačným dílem. To je
Jisto. Neš tento veliký mož povstal proti staré
církvi, jejímžto úředním zástapcem jest papež
Pius X.; a tento jeho význačný čia, který pro
lomil jednotu katolictví, zajisté bolestnědotknul
se všech těch, kteří právem anebo neprávem
soudí, že spása pokolení lidského jenom z Říma
vychází. Otěmes oslavojme my protest. Lathera
a reformaci; ale nedivme 8e a nebeřme pohor
šení z toho, když katolíci a nejvyšší hlava ka
tolické církve jinak omýšlí a soudí nežli my.
Co je na tom slébo? My oodivujeme se Lu
therovi, poněvadě hlásal natoost volného skou
máví váboženských otázek; a my bychom se
měli rozčilovati nad tím, že papež v zájmu
své církve právě tohoto práva (volného zkou
méní náboženských otázek) ušívá proti histo
rickým svým repřátelům?“

Srovnejme nyní toto klidné a docela
správné pojetí e křikem, který liberální listy
celého světa pro enoykliku způsobily. Od kte
róého pak času jsou „Neue Freie Presse“ pana
Benedikta, žida s „Berliner Tagblatt“ pana
Mosse-Mosesapovolanými strážci evangelického
učení? A nebylo snad panu pastorovi Dr.
Paulovi Zimmermanovi přece jenom trochu po
divně okolo erdce, když v prvoím bursovním
listě vídeňském své náboženské city dával k le

šímu? Anebo snad věřil, že se židovi panu
Benediktovi opravdu jedná o evaugelickou svo
bodo, když žádal prvního evangelického pastora
vídečského o veřejné jeho vyjádření? — Celé
pobooření pro borromejskou enoykliku bylo
uměle inscenováno. A krohy evangelické, které
se daly poštvati, byly nevědomky nástroji
oněch židovských snah, proti kterým ssmy ve
skutečnosti právě tak bojují, jakokrahy ka
tolické. Hesla obratně rosšiřovaná ačinila židům
výbornou službu a jejich šiřitelé jistě že dá
belsky se smáli toma, jak ochotně široká ve
řejnost sama jee vlezla do pasti“

Věda a umění.

O jmění eirkovním a jeho správě.
Dle pramenů a s ustavičným zřetelemk nejno
vějším a nejnovějším církevním a státním normám
a předpisům vadělel Dr. Th. Antonín Brychta, ka
novaík strážce kathedrální Kapitoly Sv. Ducha
v Hradci Králové. Tiskem biskupské knihtiekárny.

Veliké, bné dílo předkládá veřejnosti slo
vutný borný snalec práva drkevního. Jest to

jediná kniha svého draha vjE nokystranách pěkně rozčléněny jsou
dříve kněz musil sbáněti na různých stranácy.

Kniba ta svou bobatostí jest ovšem výtečnou pří
ročkou i patronátním úřadům, soudcům, advoká
tům atd. Jest to dílo které při všech hluboce za
ložených sociálních, flosoflokých a hospodářských
vývodech vyniká praktičností. Stůjtež sde aspoň
titoly zvlášť významných oddílů: Původ jmění er
kevního. Právní základ jmění církevního. Opráv
něnost církve míti majetek. Samostatnost církve
u nabývání majetka. O oabýrání majetku církev
ního. O vlastníku jmění církevního. O amortisač.
ních zákonech. Pohromy jméní církevního za roz
ličných dob. Zvláštní drahy pohrom jmění cír
kevního. Osekularisaci jmění církovaího. Následky
sekularisace. Části jmění církevního za dob uej
starších. O církevních obročích. O mešních nada
cích. O majetku duchovních. O posledaím poří
zení dachovních. O správě jmění církevního dle
práva církevního. Samospráva jmění církevního.
Orgánovéazpůsobsprávyjměníelrzevního.Jmění
obroční. Jmění řeholní. O správě jmění církev
ního dle nařízení státních. Orgávy této správy.
Bpráva jmění církevního patronem. O zádušních
a farekých loních. Zádušní účty. O náboženském
fondu. Správa náboženského fondu. O zavazení a
zcizení jmění církevního. V dodatcích pak Be po
ukazoje na důležité státní zákony a na iostrakci
pro vojtovní komisaře. Přidán ještě praktický a
podrobný věcný ukazovatel. Jiš z tohoto struč
ného přebledu vysvítá. 8 jakou pravou odbornou
znalostí jest dílo rozvratveno. BSpigování takové
kniby není ani pro odboralka prací nejvděčnější.
Tu jest potřebí studia velice napípavého. Leč jak
velikým d+obr.diním jest epis takový pro praktio
kou potřebu knéží, kteří při veliké pastorální
práci nemají čČ=sua příiežitosti osvojiti si £ roz
troašených spisů a spisků znalost celé spousty
paragrafů! Knihy podobného drahu, pokud již
vyšly, obsahojí mnoho zastaralého. Proto dvojná
sobně sluší uvítati koibu nejnovější. Takový apis
předejde mnohým rozpakům, mnohému nedorotu
mění jak u farních tak patronátních a jiných ú
řadů, které se s jměním církevním zabývají. Nej
novější spis elovutného autora zajisté bude uvítán
a největší vděčností.

Kulturní jiskry.
Generální zkouška v humanitě. 0.

pravovati „klerikální“ humanitní ústavy za zele
ným stolem poubým perem jest věcí dosti enad
nou. Obtížnější jest dokásati v praktickém životě
na odiv stavěnou lidumilnost. V Brně vykonána
opatření pro případ, že by tam byla zavlečena
cholera. Zemeká nemocnice vyzvala, aby se při
hlásily ošetřovatelky. Pokrokářské ženy A la Wie
dermannová ztichly jsko putičky. Stlačily svůj
pokrokovo-reformovaně-hnmanitoí žár vosměs při
té příležitosti na bod mrasu. Za ošetřovatelky do
zemské nemocnice totiž se přihlásily pouze tupené
milosrdné sestry.

A zase pokrokářský thooleg. Vtýchž
NLidových listech“, v nichž napsáno, jak byla při
svatbě foldveblově slonžena měs sv. o 3. hodině
odp.ledne, vytištěno též toto: „Nejkrásnější prosba,
ješ zoí pod klenbami chrámovými, je snámá:
Kyrie eloison, po česku: Osvoboď nás, Pane! U
čiň nás svobodnými od hříchů a vášní, od bídy,
moru, od cholery a od klerikalismu.“ — Toi
malý ministrant ví, še slova „Kyrie eleison“ sna
mensjí: „Pane, smiluj 8e!" Pokrokář však se
pooští do výkladu jako dřevorubec do krajinomalby,

Krkolomné přemety „pokroku“ Na
před harašili pokrokáři zbraněmi proti býčím zá
pasům španělským. Odpor projevovali potud, pokad
jiný pokrokový tisk nezačal rostrubovat do světa, že
vlastně španělský národ není „klerikáloím“, že
pouze trpí „útlakem klerikálů.“ Tu jiš přestaly
křiky proti surovým těm hrám. Naopak; bada
pešťětí židé sami se pokusili zavésti do města
býčí zápasy jako velico zvláštní atrakci. Svobodné,
pokrokové Švýcarskosi žádá zavedení býčích zá
pasů též; v Ženevějiž ta „zábava“ je povolena.
Kdož ví, sda na paměť Ferrerovu také se neu
spořádají takové zápasy v Praze. Vždyť barcelon
ští Ferrerovci prolili v několika duech krve víc
než se jí prolije ve španělských zápasech za celý
rok. — Od té doby, co se zmocnili národního vedení
v Olomouci vybarvení pokrokáři, jde český živel
tamtéž račím pochodem. Před několika lety za
koupeny tam od Čeobů dvě sladovoy, které nyní

rodány židům ge strátou 600.000 K. Náš živel
byl zakotven na Nové ulici v hotelu „U města

Prahy.“ V Nové Ulici otevřena též škola, kterou
navštěvovalo 158 dítek. Leč dům přišel do exe
kuce. Teprv tenkrát, když už bylo všecko marno,
začal dr. Fiseber vyjedoávati 6 pozemkovou ban
kon. Hostinec koupen od Němců, tak že české
divadlo a české spolky vyhozeny. — Moravská „Nová
Mladá Hané,“ za níž stojí pokrokoví professoři,
vadělává“ lid a „sjednocuje“ národ vybraným
způsobem. Proti českým katolíkům jeou tam tiš
Štěna slova: darmošlapové, drozdi, flanďáci, ha
vrani, černá havěť, černé kotny, lihnutí orlů, černí
mloci, pavouci černí ze všech končin sehnaní, palci,
upíři, vrány, žoldnéři Říma atd. A teď se divte,
proč čtenáři takových hrubostí zdivočí jako oby
vatelé Afriky! — Nejrozšířenějším listem pravého
nevěreckého a liberálního zrna je franconsský

Matin.“ List ten ještě nedávno založil fond sto

tlsto fr. pro vaduchoplavce. „Matin“ bojuje, jak
80 Samo sebou rozumí, proti „klorikalismu“ a 0
pakaje staré písničky o „tmářetví“, „pověrách“
atd. Ale kdo pročte insertní strany tohoto listu,
ten žasne. Hemží ss tu samé vykládačky karet,
věštkyně atd. Tak ma př.: „Maios Jasan, krá
lovna věštkyň, jediná ve svých tajoplných silách,
pomábá ve všech případech, odstraňuje slé tu
Šení atd.“ — „Mne. Alexsndre askatečhoje neo
čekávané věcí.“ — „Věštkyně Milda ukazuje ji
stou cestu k podmaňování.“ — „Otec Mystere
neomylně prozradí badoucnost“ A podobných ji
ných insertů, šířících pověra, tiskae Be v tomto
lista celá spousta. U nás podobné nesmysly ze
plat v insertní části odporačají mladočeské „Ná
rodní Listy.“ Ovšem — kde mísí pravá víra, tam
rozkládá do veliké šíte své temné perutě pověra.
Nově se objevily pověrečné modlitbičky v Hoři
cích. Pokrokáři je vymyslí a rozešlou; pak hned
dají do novia správu, jak prý klerikálové bala
matí lid. Kdokoli takovou modlitbičkuod anonym
ního zasilatele obdrží, nechť iha-d. pátrá, který
podvodník takové nesmysly šiří. Tai uličníci za
slouží exemplárního potrestání.

„Bolnieké“ subvomoe. Zpráva,jiš jsme
pod timto titulem přejali, dlušno uvésti na pravou
míru. Jednalo se hlavně o společný taristický
výlet do Švýcar; cestu si hradili jednotlivci (pp.
Vinař, Morávek atd.) se svóho. Pan Šmidlík, který
Jest jednatelem zemské jednoty včelatů, byl vy
bídant k studijní cestě od vlády. Vůdcem výpravy
byl cís. rada Jozek, jemož se měly hraditi výloby,
sle on je odmítl. A tak výprava se vykonala bez
rolnických subvencí. Ty se dávají v značném
počtu lidem jiným,

Veškeréškolní
knihy

antikvární i nové
ráčíte vždy obdržeti v závodě

8. Melichara
knihkupoctví, nakla

« a závod hudební:

v Hradci Králové.
Zalošeno roku 1808.

Seznamy posílají se zdarma a franko.

Hospodářská hlídka.

K otáuce možnosti dovozu SrEontimského mase sdělojeVývozníspolek,
II, náslodující data, která širší veřejnost naši za
jisté budou zajímati. Vývoz argentinského masa ve
zmrzlém stava do Evropy dosáhl v letech 190-9
kusů 2,687 206 dobytka hovězího a 12,881.650
skopců. V roce 1908 samotném reprezentovala
suma vyvezeného do Evropy smrzlóho mses 153
a půl milionu pesos ve slatě čili 814 milionů
marek. Uvedené množství masa dodáno bylo atá
vajícími 10 apolečnostmi pro vývoz smrzlého masa ;
Jich závodní kapitál obnáší 19,962 279 pesos ve
zlaiě, t. j. 79,849 116 marek. V Londýně utvořila
Be právě nová velká společnost dopravní, která
dává pro své účely stavěti nové velká parníky,
ješ budou dovážeti zmrzlé argontiské maso s pří
stavu La-Plata na trby anglické. Není pochyby,
že při stávajícím nedostatku masa a citelném jeho
stálém zdražování bude míti jmenovaná společnost
nejen dobré obchody, ale získá ei i vdék angli
ckého obecenstva. Snad i a nás mohla by palčivá
otáska zdražování a nedostatku masa rozfešena
býti podobným způsobem jako a praktických An
Aličanů — ovšem u nás celní ochrana, tam volnátršba|

Lotošní vystěhovalectví de „Amo
riky“ (Spoj. států) zase uš vystupuje nad úro
veň dvou předešlých let, slo nedosahuje ještě
horečky = roka 1907. Hlavní dva přístavy vy
stěhovalců z našich zemí: Brémy a Hambark pře
plavily letos sa 7 měsíců 184.826 duší, vloni
159,88, předloni 58.848, v roce 1007 všsk
253.985, Podle amerického čítání (od půl roku do



půl roku) přišlo v r. 1907-8 691.901 vystěhovalců,
"v r. 1908-09 pak 654875 vystěhovalců; zatímní
-sčítání sa ro: 1909-10 udává počet přibylých o
něco málo menší počtu vystěhovalců z roku 1908-7,
kdy čislo jejích překročilo už celý milion! Nebyl-li
vloni jedeo milion ještě douažen. dosáhne se ho

-sni od letošího 1. července do příštího 90. června,
„potrvá-li nestenčeně vstoupání, jež teď je pozoro
vati. — Sousedaí Kanada má docela jiný příliv
„neš Spojené státy. Kanada je jakoby drubou sta
nicí vystéhovaleckoo. Spojené státy přijímají růsno
rodou massu vystěhovaleckou z Evropy, přetvo
'řují ji v sobě na Amerikáay, a pak se své hojnosti
popoaštějí Kanadě. Kanada má pak uf skoro
sám čistě anglosaský příliv. Polovice všech při
stěhovaiců bývá ze Spojených států a skoro
polovice 3 Anglie, jen docela malý zbytek
přichásívá s různých krajů Evropy. Kanada
rosměřila poslední léta 1403 miliony akrů (58
mil. ha) plochu velkou jako Čechy a Šlessko do
hromady a připravila ji jako „domoviny“ pro
příští přistěhovalce. Kromě rozmětené už plochy
zbývá ještě příhodné půdy k obsazení dosud ne
-tozměřené 76 mil. ba (plocha Haliče), takže obojí
plocha může umístiti na sobě na 3 miliony ho
spodářů, a kaádý z nich by měl po 50 hektarech
půdy. Z oněch 14% mil. obsazeno „domovináři“
teprv 44 mil. akrů (17:/, mil. ha). K „příjem
nostem“ nových osadníků zemědělských na pustých
travnatých a lesních pláních Ameriky patří, že
jak letos Be jim opět atslo, každých deset let
jedoou shoří v požárech lesních a stepních celé
osady docela až do semě, často i e dobytkem a
e lidmi a s celou krajinon vůkol na sta a sta mil
do daleka.

Chlévská mrva nebo strojená hne
Jiva k ozimům 9 O této otásceměl by uva
žovati hospodář, než sapočne s přípravoa půdy
pro podzimní setí. Chlévská mrva chová jako nej
cennější součástku dusík. Ale všecky rostliny ne
jeví stejnou potřebu dusíku; některé vyšadojí
velkou dávkou jiné opět malé množství této ži
viny. Nesí tedy hospodárné, hnojí-li roloík chlév
skou mrvou k rostlinám, které nemohou drahý da
sk plně zužitkovati. K tém patří také ozimné
žito a pšenice. Obilniny tyto nejen apotřebají
méně dosíku, než okopaniny, ale také nesnesou nad
bytek této živiny bez porošení jakosti, tak že
účinkem čerstvého mrvení polebnou a poskytnou
horšího srna. Mnohemlépe svědčí jim druhá nebo
třetí alla; čeho se půdě na živinách nedostává,
doplníme atrojenými hnojivy. Kyselina fosforečná
(superfosfát nebo Thomasova moučka) a draelo
(kainit nebo 40/, sůl draselnatá) jsou základem
bnojení k osimům, dusíkem přihoojíme jen v ma
lých dávkách dle potřeby, zejména ku posílení
vzrůstu na jaře. Draslo a kyselina fosíorečná jsou
nezbytnou podmínkou zdravého a vilného vývoje
rostliny, dobrého přezimování a vysokých výnosů.
Ovšem třeba uvážiti, že chlóvská mrva má důle
žitý vlív na slopšení mechanických vlastností
půdy a na zvýšení činnosti baktericioí a proto je
nesbytná tam, kde půda takové zlepšení potřebuje;
Jinak však je použití strojených hnojiv hospodár
nější a ku docílení vyšších výnosů a lepší jakosti
nesbytné.

Mech se stromů se odstraní karbo
lovým lohem. Do trávnice nad škopíkem rozpro
střené Be dá dřevěný popel nevymočený a vřelou
vodou poleje. Tak získáme lub. Na 15 litrů tako
vého luhu přimíchá se 25 dkgr. karbolové kyse
liny a tekutina 80 povaří. Vlašoým roztokem na
tiráme omšená místa, k čemuž se použije sla
měné štětky. Mech sčerná a za několik dní do
cela zmisl.

Žlutá růže do poloh drenějších se každá
nehodí. Tak na př. krásná maršanilka zpravidla
buď zmrane nebo dobře-li přikryta, zadusí 60 a
a do jara zčerná. Bají a hojně kvete jenom v te
plých krajinách, kde se róva daří. Do poloh vyš
ších, dranějších bodí se žlatá růže Konrad Fer
dinand Mayer a Soleil d' or, kteréž kvetou hojně
a brzo.

Na krtiee léčivě působí odvar lupenů o
řešáku obecného či vlašského. Napadená místa se
vyplachují vlašným odvarem ořechovým a vředo
vitá místa obvasujív odvaru navibčenými úvazky.

Něce pre zábavu. Vystříbejtez obyčej
ného bílého papíru písmena vašeho jména, která

přilepto klihovatinou oa jablka nebo tské narošzn. Nechte papír přilepený až do uzrámí 0
Voce. Až se tak 'ntane, pak papír rozmočte a o
klepněte. Vaše jméno bude na jablka velmi sře
telně vyznačeno.

Školský obzor.
Rajský osud katolické učitelky

v „zklerikalisovaném“ Rakouska. Jest
známo, jak v okrese čambereckém si duplo uči

jaté resoluce by obsazovali místa řídicích očitelů
pokrokáři sami, tak še by katolický učitel byl
předem odsouzen k doživotnímu šivoření. Teď pro
žívá rajské chvíle katolická učitelka Hofmanová,
která byla jmenována ředitelkou dívčí školy

Dobra v Mor. Ostravě. Lže se o mí, šenemá kvalifikace. Prý jest „klerikální agitátorka.“

Oršem voloomyšlenkářaké slečny Fajfrové mobou
agitovati proti zásadám křesťanským; na kvalifi
kaci tekových žen se pokrokáři neptají. Zatím
však vlečné Hoffnanové dostalo se za její vycho
vatelskou činnost v Kojetíně soamenitého vysvěd
Čení a nejlepšího odporučení. „Hanácký Kraj“ dne
2. září píše: „Damonstrace proti ní pořádané mají
také své politické pozadí, nebot znemožněním
jejího působení na Ostravska tronfají si pokrokáři
dobýti vítězství za prohraný volební zápas na
Příborsku a v eaklarách Mimo to štvaví pokro
kářů proti al. Hoffnanové je zároveň i demon
strací pokrokového učitelstva proti antonomii míst
ních školních rad, proti nimě pokrokové učitelstvo
od olomonckébo sjezda r. 1906 je silně zaujato,
a kdyby uskutečněno bylo přání spojených soc.
dem. s pokrokovými měšťtáky,dán jeattím důkar,
že místní ókolní rady považovány j8ou z4 instituce
naprosto zbytečné, neboť místní Školní rada mor
ostravská sestavujíc terno na obsazení ředitelky
„Dobromily“ a úplným souhlasem projevila přání,
aby místu toto el. Hoffmanovou bylo obsazeno,
ovšem po práesentaci zemské školní rady“. Docela
Be začalo hrozití školní stávkou dítek. Pokrokáři
ve své zaslepenosti nevidí, do jaké propasti se
vrhají. Co by nastalo,až by začali stávkovati kato
líci proti vychovatelům, kteří na acbůzích proti
katolictvu fanaticky štvou? Posor na zbraň dvoj

sečnou ! .
Klášterní pemsiomát. Sami pokrokáři

ve svých listech podali praktický návrh, jak by
se stala „přelejvárna“ pro českou mládež zby
tečnou. Ať prý jest dítě cvičeno v něměrně od vy
chovatelů, kteří plynně a aprávně ovládají né
meckou koaversaci, aniž by mládež chtěli odná
rodniti! Dobře. Proto právě také neaí cbybou,
jestližo rodiče posílají savé děti du klášterních
pensionátů, kde není žádné zaujatosti proti české
národnosti. Na př. pensionát Voršilek v České
Skalici vyhovuje dobře i českým dětem. Když ae
proti němu před mlstními volbami protestovalo,
zeptal s9 na veřejné schůsi katolík přítomných
pokrokářů, která dívka se v onom ponsionátě
odnárodnila. Odpovědí bylo hluboké mlčení. Aťjiž
86 díváme na dosavadaí vyučování němčině s kte
réhokoli blediska, máme tu stálou skušenost, že
při stávajících poměrech se nenaučí plynně ně
mecky mluviti mládež ani na školách měšťaoských
ani v gymuasiu nebo reálce. Prvč? Poněvadž jes:
nutná konversace Častější. Rozumět německy u
plynně mluviti týmž jazykem, v tom jest veliký
rozdíl. Proto pensionát, v němž se konversuje
převahou německy, není pro praktickou potřebu
zbytečnosti. Vždyť čeští evangelíci posílají své
dcerky k vůli němčině i do ústavů zahraničních.

Sociálníbesídka.
Sec. demokratická výchovadorostu.

Redaktor prostějovského „hlasu Lida“ pan
Bechyně píše v nedělním podčárolka „HIL.Lida“
o své návštěvě v Přezově takto: „Vzal jsem
čenu a děti a jel jsem do Přerova — — Mají
tam nádherný sad Michalov, a pak je tam
Bečva. Díval jsem se, jak kluci chytali ryby.
Takový kluk je revolucionář, kašle na zákon
i říčního hlídače. Chytá ryby a basta. Smi-Ji
se to, Či nic, po tom se neptá. — Povídal mi
Jeden: „Když přijde hlíduč, nteča pod most a
je to. A když mne chytí — to je toho. Pustí
mne a půjdu obytat snovu.“ — Výborně, milý
hochn! Teď musíš ještě vzdorovat zákonům a
řádůmlidských potvor... Teď chytáš rybičky
mimo zákon a mám tě za to rádl“ — Stále se
tvrdí, že Přerov je město pokročilé a že je
tam velmi mnoho pozorohodného, a hle —
sociálně-demokratický redaktor — tedy žádný
zpátečolk — nenalezl tam ničebo, co by bylo
hodoo povšimnutí, co by mo stálo za omočení
jeho redaktorského péra, pouze klak „revolu
cionář“, který „kašle“ na zákon a říčního blí
dače, chytá rybičky mimo zákon, umí utéci
před blídačem pod most, z trestu si nic nedělá,
ale jak ho pustí, chytá zas — takový zjev, to
imponuje p. Bechyňovi, to stojí přece za po
všimnutí, o tom nutno obeznámiti všecky věrné
soadrabyl Vždyť zákony a nařízení, honební
řády atd., ty přece dělaly — „lidské potvory“ l!
— Toť tedy ta pravá s0c-demokratická vý
chova! Ale j.k bude, až takový klak začne
plivati zcela důsledně i na stanovy 80c. demo
kratické a uteče s pokladocu do Ameriky?
Kde jsou moadří otcové „Času“, aby takovou
výchova po záslnze posoadili?

Velik* rozvoj Všeodb. sdružení křesť.
dělnictva ma Moravě. Jen vůli mít a na zé
kladě křesťanakých zásad dějí se divy! Lid
pozná, že naše sociální zásady i v nejmoder
nější době dovedou nejúspěšnějším způsobem
sjednávati sociální rovnováhu beze všeho tříd
ního štvaní, které právě nyní nese tolik známek
neupřímnosti. Na letošní valné hromadě Všeodb.
sdružení v Brně konstetován tento atav členstva:
v L třídě 15.000, v II. 3282, v III. 3342, ve IV.
158 a v V. 134 členů. Členů řádných 20.284,
přispívajících 069. Ne příspěvcích r. 1909 vý
bráno 99.056 K 99 h Naúmrtních příspěvcích
přijato 14.151 K 94 h. Jmění spolkové obnáší

1 191.240 K 49 b. V nemoci vyplaceno 97.976 K

76 bh,v nezaměstnanosti 4003 K; podpory mi
mořádné obnášely 1239 K 8 h, cestovné a stě
hovací 964 K 50 h, úmrtní 7.460 K. Na právní
ochranu a porada vydáno 1219 K 84 h. Na
eprávní výdaje 9499 K 49 h. Ačkoli udražení
v roce 1909 učinilo pomrok obrovský, přece
správní výdaje stouply proti roku 1908 pouze
o 04 procent, tedy měrou zcela nepatrnou.
Z toho zřejmo, že sdružení není výnosným pod
nikem pro úředníky a agitátory. Práce pro děl
nictvo vykonává 46 větším dílem zdarma. Zač
jsou soc. demokratičtí agitátoři točně placeni,
to konají nušinci nezištně z lásky k věci. Proto
se těší důvěře a mají stále Šiky četnější.
Ú nás v Čechách sice Všeodb. sdrožení křesť.
dělnictva jest stále na postapu, ale přece nedrží
svým rozvojem stejný krok s Moravou, Co by
se však dalo dělati, kdyby na všech atranách
do práce zasáhli kněžíl Několik lidí, kteří
obětají sociální práci nezištne celé nocí, ne
zmůže všecko. Jest potřebí pracovati všade,
rozmnožovati počet odboček, aby konečně
v celém království byla hostá síť děloických
organisací. Právě doba přítomná jest velice
příbodcá k propagaci. A přece i v místech,
kde jsoa naše odbočky silné, celá tíže práce
spočívá namnoze na bedrech samého dělnictva.
Nevšímavost úněžstva v této příčině nelze ničím
omloviti. Přiblíží-li kněz lhostejné, jak celá sta
kollátaroíků uchvacuje organisace radá, bojující
proti křesťanskému názoru světovému, pak samí
protivoíci se domnívají, že mu jsou náboženské
zájmy věcí vedlejší. Nože k dilu pro dobro
vrstev otiskovaných, které si posud zachovaly
náboženského ducha nejvíce! Sw. Pavel konal
nejpracnější cesty do končin říše římské, aby
všecko Kristu získal. Apoštolé otcovsky se
starali, aby křesťanským chuďasům bylo pole
veno v bídě. Nepřenechůvejme tedy starost o
choďasy demagogům, kteří se tváří k dělnictvu
přatelsky proto, aby si sami nacpali z děl
vických mozolů kapsy!

8
hudební a pěvecký

ústav

M. Nepeřenéh
v Hradci Králové.

Nový školní rok počíná 1.Gxáří 1010.

Zápis denně
od 8 de 12 hod dopol aod 2do4
hod. odp. v místnostech ústavu, Dlouhá
ulice čís. 200. proti městskému divadlu.

Vynčevací předměty:
Zpěv, piano, housle a violoncello. Všiebni
šáci přidržování jsou k budbě sborové

orchestr. a hlavně k hudbě komorní.

8 M. Nepeřený,
varhaník při kathedrále a státně

skoušený učitel hudby.

OO0DG000000
V Adalbertinu

od soboty dne 10.do neděle IG.září

THE UNION

BIOGRAF
prvotřídní podnik.

Denně v 8 hod. večer velké představení, v neděli
a svátek 2 předat., ve 4 hod. odpol. (ku kterému
předat. Jest program pečlivě sestaven) a v Sh. večer.

Denně nový sensační program.
Jediné tohoto druhu.

vrhají se na stříbrnou 
P Sna,Sínětadoeníneas:a plas vo =zech.-© ee. ....

' Snímky král. města Praky
Novinka a okoli. — Soutěš římsko" řeckých rápasů v měs. čer

vemci v Praze, při kterých
zápasí světový zápasník -;

Jos. Šmejkal z Frahy. =
Též jiné nejnovější časové snímky.

O hojnou přízeň prosí
Frant. Blažek,

mej. podniku.



prací! celuloidové.náprsenky,roty, olngalum atd. dostatilze
jedině ufy

koláry 3:Sanislav Jirásek,

= za výhodných podaínek
zápůjčky prodáváa kupuje "

cenné papíry. Z vonkovamožnočiniti
vklady složnímilisty pošt. spořitelny, která
zašlou se na požádámí. — Záložna pod
léhá poeinné Porisi Jednoty záložen.

SYSREEVE
KRSKENÍ

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše av.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 90 hal. a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenniky.

ná

|

|

|

|

|

|
i

1 | Hradec Králové 130.. u

ŠRan rr A ERA |
: Jan Horák, | RESDNE POTOS8NTRsoukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cito=

X

zemských,
-=

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
X sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

; dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Welejemněelátky na taláry. x
Též na splátky bez zvýšení cen!

KEBÍCODX662 X663XC643

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
ručiti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: monstrance,kalícby,

cibáře, nádobkZ nky, pacidikály,

svícny,lampy, kaditelnice,joy
std. své vlastní výroby, pře

27 církevnm vyhovující. Starép

: měty opravuje vpůrodní nato 4azlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňnje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá na ukázku franko bez závsznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Prdte ruční

astříbrných klenotů, jako: řetězů

prak, náremkůsti. 1:Notářské, jídelní nášiní zestříbra pravého
čínského vždy na skladě.

. RICHTER,
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

GGAS ONE
S95DKEBDKMČDVOBX

A :

| Přesídlení!
MB-Sklady fi

fy KV. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Náslodkom stěhováníceny značnésnížené.

Šob, úvěrníspolečnost
Sapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hrado! Králové,
Stare slato, etříbro a drahokamy bupujs za nejvyšší ceny 2 (proti Grandhotelu) ::

l přijímá vklady na knížk
JAN STANĚK, © pornpasiřa ciseleur (== ZA 849 až 5 lo
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Štítný a Has.
Několik úvah povahopisných.

IH.

(19) Štítný sám rozděloje své apisy na
ty, jež psal „z ové blavy kluda“ a na jiné, jež
jinde hotové našel. I v těchto je však mnooho
jeho vlastního, neboť překládá velmi volně, sa
mostetně si vybírá, co se mu zdá vhodné a
přikládá avé myšlenky a příklady :

Když v letech čtyřicátých XIX. století
objeveny byly „Řeči besední“ ve svém drabém
(Badišloském) zpracování, překvapily svým fl
losvfickým rázem J. J. Hanuš v „Rozbora fi
loscfe Tómy ze Štítného“ vidí v bich jakous
slovanskoa obměnu scholastiky. Praví Hanuš
v úvodu na setr. 16.: „Ležíť ve spisech Štítného
větší bohatství zárodkův různého přemítání
nežli vůbec ještě uznáno. Čítím se přesvědčen,
Ze filosofio křesťanská mezi národy slovanskými
pikdež v tak jemném rooše a v tak národním
duchu ee nebyla vyjevila jako ji před očima

„máme ve spisech rytíře ze Štítného. Chovát
. ovšemjiliteratura slovanská v sobě důklad=

nější toho drabu spisy, avŠuk ischolastičtější,
chová v sobě očenější, avšak i méně národní.

vNež tak prostosrdečně, tak rázně, tak národně
a vroucně křesťansky nevane nikdež doch střed
ních věkův jako věje v rukopisech Štítného“

František Čapr v Mosejníku r. 1847hledá
původnost Štítného v rozboru krásy, v oěmž
vidí prvky aostetiky formální a srovnává Štít
ného až i s Herbartem. Totéš míní o Štítném
J.xDastich v pojednáních král. české společ
nosti nauk z r. 1862., Dr. Jos. Dordík nazývá
Štítného praotcem filosofie české ve stejno
jmenném spisku z r. 1879.

-Než u Štítného jest původní i forma v nej
čirším slova smysle. Vzav si za úkol přehledně
poučiti o věcech křesťanských, dovedl z toho,
co sám slýchal a četl, vybrati vhodnéa vsaditi
to v originální rámec. „Řeči besední“ jsou ta
kový formálně samostatný přehled o filosofii
opřené věrouky a všeobeoné morálky v pěkné

formě rozmlnvy, ve sbornících obratným rám
cem několika traktátů dovede podati co možná
»úpinou morálku speciáloí od krba rodinného
„celou společností lidskou od krále až po krč
máře a kostkáře. Původní je v rámci tomi

„těsná applikace na soudobé poměry, jež z jeho
spisů činí pokladnici pro kultarní historii.
(Ottův sl. naně. díl XXIV. «. 800.)

Mimo to Štítný psal všeoky své spisy
„češtinou vsorné čistoty jazykové, takže ve Štít
ném má literatnra česká prvního jazykového
klaseika. Kdežto Štítný obsahově i formálně
jest .originální, zcela původní, takše právem
„mošno jej řaditi k největším filosofům nejen
slovanským, salekřestanským vůbec, jest Hus
pouhým napodobitelem a tlamočuíkem anglic
kého „reformátora“ Jana Viklefa. Srovnáme-li
as př. jen odsouzené články Husovy 8 články
Viklefovými, seznáme, že si jeou v moohém
velmi podoboy. 30. Husův a 10. Viklefův jsou
úplně stejné, 20. Hasův 6.8. Viklefův jsou velmi
podobné a rovněž třeba říci o celém učení
oboa. Hus čerpal bludy své z Viklefa, ale nešel
tak daleko; také Hasův spis o církvi není
původní, nýbrž jsou to zkrácené dva spisy Vi
klefovy: De Ecclesia (0 církvi) a De potes
tate Papae (O moci papežově). Viklef byl Hasovi
vzorem, proto měl Has kázaní za nejdůleži
tější činnost kněze jako Viklef; a ač nám měl
značné příjmy jako Viklef, doporoučel dacho
venstvu chudobu jako Viklef. (Dr. Frt. Šalo:
Učení M. Jana Husa s. 57—58)

Štítoý zaujímá významné místo v českém
houtí náboženském. Příkladem Milíčovým po
vsbuzen k práci o nápravě svých krajanů, je
přesvědčen,že tak učiní nejlépe, bude-li mostem
mezi universitou pyšnou ve svých právech a
učenosti a mezi lidem. Nečiní tak živým slovem,
ale svým vzácným perem. Píše sice své ně
které spisy vo formě rozhovoro mezi otcem a
dětmi. přede vším tedy pro ové děti, ale sa
Jisté Štítný měl úmysl psáti pro všecky pří
elašníky národa svého, pro všecky, koma jeho
koiby k rukám přijdou. Tak na př. tva dobou
oblíbené Zjevení av. Brigity spracovává k žá
dosti své deery Anežky a podle prvého vzdě
lání uhlazoje a spracovává pro širší vratvy.

R. 1400 sbírá Štítný své drobné spisy,
protoše se maobým líbily, ne již pro avé děti,
nýbrš pro širší obecenstvo. Dílo to je snámo
ako „Knihy neučenie křesťanského“, Štítný

Jest prvým lidovým populerisátorem vědění
universitního. Ale Štítný stává se ne tak ka
satelem — jako epiše učitelem. Svůj vážný
křesťanský názor světový chos větípiti i Jiným.
Haní, co hanyzaslabuje, ale dovede i pochvá
Jiti, co dobré. Vykládá o víře, nadějí a milosti,
o stava panenském, vdovském a manželském,
o povinnostech hospodáře, hospodyně a čeledi,
arovnárá kůry andělské ne stavy lidskými,aby

měl příležitost každéma stava připomenouti,
00 mu Činiti a čím ee proviňoje. V „Ostenci
(ostou) evědomí“ učí, jek jíti k dokonalosti a
konečná vykládá o uvátostech jako prostřed
cích očištění od hříchu, objímaje tak celou
lidskou společnost ve. všech vztazích ve avé
poučení. Každý stav i se svými přednostmi a
zvláštnostmi má místo v křesťanské společnosti,
jeu když povinnosti své koná c hřícho se střeže.
Dle Štítného hlavně pýcha, lakometví a smil
stvo jsoa vinoy neblahým stavem společnosti.

Štítoý píše také o kněších a mniších a
upozorňuje va to, co při stavích těch není
eprávného. Ohražuje se stále, že jen o špatných
moišíca a mniškách píše, upozorňuje na to, jak
svět voikl do klášterů a zvláště lakomství
proti chudobě řeholí naříseré v nich kvoto, a
není-li odpůrcem tehdejších klášterů zásadním,
neradí přece za dokonalostí křesťanskou vestu
povati do kláštera. 1 smntný stav tehdejšího
kněžetva leckterou statí jeho proniká, ale ta
Je ještě umírněnější než při mniších; „je-li
kněz zlý, sobě je zlý, těm, kdo jeho prostřed
nictví potřebují, je dobrý.“

Umíraěnost jeho v tom směru jde ke
okloaku jeho života tak daleko, že i v díle
papežem achváleném, ve „Zjeveních av. Brigitty“
mírní a vynechává místa ostře namířená proti
tehdejšímu kněžstvu a pspežství.

Hos také pokládá se za reformátora teh
dejších neblabých poměrů ve společnosti i
v cíckvi, ale jeho čin.ost jako kazatele i jako
spisovatele přinesla národa českému ne náprava
a lepší budoucnost, ale veliké neštěstí a po
hromu, z níž dosud se nevrpamatoval, Ho
svým bladným učením o církvi jako 0 sbora
předurčených činí ji nevidítelnou a nikdo by
nevěděl, zdali k ní náleží; toho nemohl věděti
ani Hus, poněvadž rám učí, že nikdo nemůže
Jistě o aobě tvrditi, če jest předurčen; proto
jakým právem chtěl církev reformovati? „Církev
dle některých“, praví Hus (ve Výkladu víry),
„znamená kostel, dle jiných papeže, dle jiných
kardinály s papežem, nebo veškeré ducboven
stvo nebo veškeré křesťanstvo ; ale tyto všecky
výklady jsou prý nesprávné; an věřiti máme,
že ne kamení, ani dříví krásně tesané, ani to
liko papež 8 kardinály neb všechno žákovatvo
(duchovenstvo), ale všichni vyvolení nynější,
dřívní i bodoncí jsou církev svatá obecná.“
Dále dokládá se sv. Aogustinem: „Věděti máme,
še cirkev věřiti, ale ne v církev věřiti máme;
neb církev uení Bůb, ale dům Boží“ (Erben
L díl, 8. 24—26).

Hus učil, že bříchem ztrácí člověk i víru;
mínil ovšem víra živoa, která působí láskou,
kterou on jedinou měl za víra pravou. Učil,
že papežství (t. j. že římský biskop má nej
vyšší moc nade všemi biskupy) má počátek od
císaře Konstantina, který biskůpu Silvestrovi
dal veliký poklad, a aby bohatství odpovídalo
také jméno, nařídil, aby ho všickni nazývali
papežem. Hus popírá, že primát římského pa
peže jest původu Božského, jakkoli sám měl
plno dokladů historických před očima, že již
dávno před Silvestrem byl uznáván primát
biskapa římského.

O představených ofrkve píše Hus (ve spisu
o oírkvi K. 16, str. 282 n.): „Je-li praelat pyš
ným, smilbým, lakomým, netrpělivým, jestli
ovcí nepase, nýbrž utiskuje a rozhání, jak by
nebyl Aatikristem 1“

„Poslušnost církevní“ dí Has (kap. 17,
a. 290 n.) „jest poslušnost dle vynálezu kaěží
církve, nemajíc výslovného rozkazu Písma.“

Hosovi bylo několikráte zakázáno kázati
a posvátné úkony konati, ale on neuposlechl,
proto žádali doktoři tbeologie, aby proti němu
sakročili úřadové světští; a tyto doktory na
sývá Hus horšími nežli byli farisevvé a zákon
níci, ač ani Kristus Pán nevyhýbal se soudu
světskému; dostavilť se před bříšné farisee a
vysoké kněze, ano i před pohana Pliláta. Hns
sám žádal pánů avětských, aby zakročili proti
kněžím, kteří v době interdiktu nekonali služeb
Božích. Každý uzná, že kdyby dle Husa jednali
všickni lidé, byla by společnost lidská pod
vrácena ve svých základech. (Pokrač.)

Věda a umění.
Jadrné právnické díle. Nutno aašim

krahům sděliti, žeprávě vydané veliké dílo Dr.
Antonína Brychty „O jméní církevním = jebo
správě“ jest tou doboujediným dílem svého drubn
v Rakousku. Nadějeme se, že vzbudí čilý ohlas
i v tisku cizojssyčném. Není potřebí již vyhledá
vati roztroušené úvaby církovně-právnicképo růs

ojeb starších a novějšíchčasopisech, jež k tomuoboru hledí, Jakkoli dílo to obsahuje (8 obsahem
s věcným ukazovatelem) 655 atraa, přece přihlí
ženo k tomu, aby potřebné vědomosti byly po
dány formou co Lejetračnější aby vývody tam u

ložené sloužily co nejlépe praktické potřebě. Tu
díš žádná zbytečná rozvláčnost |! Jinak by bývalo
dílo vzrostlo nejméně do rozměru dvojnásobného,
Z té příčiny také pod čarou nacházíme plno po
kynů pro ty, kteří by se chtěli thématy přísluš
nými obírati šíře. Tak si vysvětlíme, že drobně
tiátěné poznámky pod čarou zaujímají v knize
celkem daleko více místa, než hlavní soustavný
text, v němž uložeoy myšlenky nejdůležitější. Pa
trno, jak se jednalo slovotnému autorovi o dů
kladnou přehlednost. Konečně máme v rukou jed
politý přehled o pravidlech správy jmění zádač
ního a nadačního. Autor v úvodu praví: „Třeba
vážně i zdatně hájiti, co po bouřlivých převratech
a žulných událostech dob dřívějších z majetku
církve se ještě zachovalo, nemá-li církev nových
Žalostných ztrát na svém, jič tak skrovném ma
jetku doznati a ve svém působení ještě více ochro
mene býti. Z té příčiny probrávy byly jednotlivé
these této práce, pokud možno, přehledně a 8.řa
děny důkazy v jednotlivé stručné body, by dovo
dění bylo průkaznější a v mysli více utkvélo...
Pobromy, jmění cirkovní za rozličoých dob atih
novší, jimiž byla církev o svůj i slavnými 6m:0u
vami zaračený majetek oloupena, ve svém půso
bení nemálo ochromena a v nedďůstojnoa závislost
na státní mcci (caegaro-papismas) uvržena, dolí
čeny dle nejvážnějších pramenů poněkud obšír
něji, ježto zavilí odpůrci — zaujímajíce úskočně
stanovisko středověku, kdy vládla církev značným
majetkem — nepřestávají tendenčně o „báječně
velikém jmění církve“ deklamovati, jen aby ne
soudné davy oklamali, na bezcestí svedli a od
církve odvrátili“. Včevná slova. Dodáváme k tomu,
že ve chvílích, kdy byla církev oloupena, nestá
vela trapná odvislost hmotná, která plodila při
rozeně i tuhou závislost mravní na patronech, na
státu a pod. Zakusila to příšerně církev bnsitská,
kdy si zazobaní kollátoři dělali s kališným ducho
venstvom, co se jim líbilo. A církev naše? Vytkla
Bi za úkol vznešené ideály kulturní a sociální.
Vědouc pak, že Bůh zbytečných zázraků nečiní a
že by bylo opovážlivým spolehem na milost Boží
čekati 8 rukou nečinnou pouze na to, co bezpro
etředně bude dáno sbůry, shromažďovala hmotné
prostředky k realigaci svých plánů. A tak vzrů
staly nádherné chrámy, množily se stkvostné 80
chy, obrazy, cenné kniby, zakládány četné školy
nižší i university, kvetl církevní zpěv. Když za
burácela v naší zemi bouře husitská, universita
byla okradena, dóm Svatovitský pak podnes není
dostaven. Doba josefnská sebrala církvi velmi
mnoho; v klášteřích, kde kvetly vědy, kde byla
významná musea, usazení vojáci, nastavěny bajo
nety. Militarismne, jehož ve XIV. století v Ce
chách nebylo, nagytil se a ztněněl jměním církev
ním; vzdělávání, jež udíleno dříve v značné míře
zdarma, mnsl 8e draho platiti atd. Nyní Vatikán
stará se o to, aby zveleben byl chorální zpěv.
Kdyby byl dostatek peněz k placení obratných
pěvců, nastala by reforma zpěvu církevního rázem
v celé zemi. Takto však jest kůr odkázán na mi
lost i nemilost ochotníků, jimž z valné části po
měry hmotné ani nedovolují důkladně ze zdoko
naliti. A tak Sigyfáv balvan těžce se posunuje do
výše. Na mnobýchmístechkostelychátrajícíz ne
dostatku peněz osdobovány podprůměrnými živ
nostníky, ačkoli byžchrám zasloužil větší uměle
cké piety než divadlo. Než na některých místech
dojde k restauraci kostela nebo fary, jde se ně
kolik Jet cestou křížovou. Má-li 80 vydati větší
obrenné dílo vědecké, zakrvácí se buď autor neb
nakladatel, protože se nedostává přiměřených prc
středků. Mají-li se zříditi někde nové varhany,
sbírá se na ně šest až sedm let. A kdyby nyní
byl kněz svým bmotným postavením odkázán na
milost a nemilost kollátury, byl by namnoze 8pou
taným nebožákem, přinuceným jednati dle vůle
liberálů. Proto otázka jmění církevního úzce 80u
visí se svobodou, svéprávností a kulturním po
krokem církve. Z té příčiny každý knéz by měl
dílo Brychtovo netoliko přečísti, ale důkladně pro
studovati. Neznalostí některých zákonů utrpěly
se škody veliké. Dovídáme se, še koihu jest čí
tána sa 11 K. Kdo si ji přeje, nechť se obrátí
římona autora; adress: Dr. Ant. Brychta,

kanovatk-strážce kapitoly Svatého Dacha v Hradci
Králové.

Kulturní jiskry.
Nejdp. biskup Hilnaterský Heřman

Dingeletad zasluhuje veškeré chvály, že se o
naše krajany, Čechy katolíky jako pravý apoštol
Kristův stará. Čítá dieoóse Můnsterská na 16.000
Čeobů, kteří buď jako horníci buď jako dělníci
v tamních železných hutích jsou roztronšení. Aby
v moři sociální demokracie, k níž němečtí dělníci
Be z většíbo dílo přiznávají, svou víru katoličtí
Čechové nestratili, povolal nejdp. biskup Můnater
ský do avó diecése našeho rodáka a horlivého
kněze dp.J. Voňavku, který neúnavně mesi Čechy
tamními pracuje, vykonávaje mesi nimi práco mis
ulonářské. Než na tom mení dosti; mnozi tamní
kněží z lásky ku katolíkům Čechům na pobídku



svéhobiskopanaučiliseuž českéřečia jsou před
sedy spolků českých |katolických. Tuk dp. Jindř.
Tbeisselmann, jenž jest kaplanem v Obermarxiobn,
kdež jest ns 2000 Čechů, založil mezi nimi spo
lek „Sv. Václav“, přednáší v něm čosky a stará
se o spolek ten jako pravý otec; v místě Bott
ropu jest též větší osada Čechů katolíků, blavně
s Moravy pocházejících a má spolek katolický,
jeně čítá přes 500 členů. V Suderwichu, v Hoch
beidě, v Mórau a jinde jest českých katolíků o
sedlých více než 1000 a aby sei jim dostalo do
brodiní českých bohoslužeb v kostele a dítkám
jejich vyučování sv. náboženství v řeči mateřské,
poslal nejdp. biskop můosterský letos do Čech
novopvěcence a theology svoje, aby Be sde nančili
řeči našich krajanů. Ž příčiny té trávili v praem.
klášteře v Želivě celé prázdniny novosvěcenec vp.
Robert Zomloh a boboslovec Bedřich Raesfeld,
v praem. klášteře v Nové Říši na Moravě novo
svěcensc vp. Bernard Birkenfeld a bohoslovec Vi
lém Sendermann. Pobyt a stravu zdarma poskytli
jmenovaným pánům p. t. opatové dotyčných klá
Šterů; dostatečnou odměnou jest jím vědomí, že
aspoň tímto způsobem mohou přispěti k zachránění
av. víry mezi rodáky svými, rostroušenými V 0%
ličpých zemích velikého Německa. Nemáme vře
lejšího přání, než aby nejdpp. biskupové rakouští
v německých zemích aspoň tolik péče věnovali
svým diecésánům národnosti české, jako to činí
v říši Německé pro naše rodáky nejdp. biskup
můnsteraký Heřman Diogelstad.

Z kucbymě moderní vědy. Jen expe
rimentace, zkušenost, žádaá slepá důvěra k tém,
kteří jiš něco vědeckého vydali! Všecko nutno
skoumat, kontrolovat, vlastním okem, eventnelně
sluchem, bmatem posoudit! Nevěříti bajkám | Tak
si představují skatečnou věda pokrokíři, jsk as
poň sami tvrdí. A zatím nikdo tak lehce nedůvě
řoje neodůvodněným výmyslům a ztřeštěným do
badům, jako tito patroni vědy. Malou ukázku.

Pokrokové listy“ v 36. čísle píší: „Není děje
biologického bez podněla: souhrn podnětů (kte
rých ?) jest motivem života, jenž jest jedinou (I)
složitou na ně odpovědí. Bez podnětu nebylo by
ani jediného zjeva životního (to Jsme posud, u
čenče, nevěděli 1), a člověk, nejevě 8e nijským po
chodem biologickým, byl by mrtev (a dovolením,
mohl by vůbec pak bez pochodu biologického,
životního aspoň jako mrtvola existovat ?). Smrt
naše jest emrtí jeu zdánlivou, poněvadž hmota a
síla se nikdy neztrácí. Ona přechází v ohromnou
přírodu a z ní vychází člověk. (Tedy i tu duši,
život dědí po jiném? Naposledy tedy budhistické
stěhování duší bude taky prohlášeno za článek
vědy. Který učenec vám experimentálně dokázal,
že síla, t. j. duše přechází v přírodu a še se na
zeměkouli uestráci?) Hmota jest věčna s živa,
jen že nalózá se v přírodě v různém stopní zkom
plikovanosti. (Filosofe, váčně se zamyslete, zdaž
může býti věčné to, co se každou chvili mění?
Věčnost nesnamená dobu tisíce ani milliardy let.
Jest to pojem, který se vlastně pojmu času vy
myká. A ty změny ve hmotě byly nekonečné?
Nikdy nebyla změna — první? A byla-li, stala
8e v čase, nikoliv od věčnosti.) Má-li tvořiti živé
tělo a třeba nejprimitivnější jebo součástku, pro
toplasmu, musí být jič velice komplikovaná. (Jak
komplikovaná ? Vyzkoumali snad učenci, jakou
komplikací hmoty povstává život? Ta by lehce
mohli chemickým procesem sami živé bytosti vy
volávati.) Říkají, že protoplasma klade hranici
mezi hmotu a život, hmota jest mrtva a přoto
plasma živa. Ne tak. I kámen jest živ, ale svým

způsobem. (Ale jkým?) Život s hmota oba jsou
a to bez věků (o a na věky. (Jak daleko tenexperimentální lopof vidí vpřed i do zadu ) Není
v nich počátka sni konce. (Tot se ví, že tohle
všecko už ten pokrokář experimentálně prozkou
mal jako násobilku.) Všechno ve vesmíru povstalo
s prahmoty, která tu byla věčně v prostoru. A
už i to slovo „povetalo“ jest nesprávné, neboť po
lidovém způsobu je mluveno a značí počátek, ale
toho nebylo. Jaou jen fáze, prašivot je věčný.
(Tak! Tedy sama mrtvá hmots si najednou vzpo
muěla utvořiti život. A utvořila task nádherné
krásy přírodní, nad něž nic lepšího vymysliti ne
dovedou přednímoderní umělci; slovutný sochař

francouaský sám řekl, že umělel přírodu nepřed
stihnou, že so naopak musejí učití pravidlům u
mění od ní. Kdo jen dal první strk, první po
pod k tomu tolik účelnému pobybu prahmoty?
Proč hmota sama nyní netvoří samovolně podobné
zázraky !) Rozdělujíce přírodu dualisticky (totiš
jsouce přesvědčení o duši v těle), věčné igaora
bimas (nebudeme věděti). Jen monisticky (názo
rem o živé hmotě bez duše) osvětlíme jednou vše,
jen že monismem vitality (tivotnosti). Pak pocho
píme, še až does byly mosty z planety na pla
netu tak, jako člověk je potomkem ryby ve vze
stapné řadě živočišných tříd. A ble, může si ryba

mysliti, še by nr M s vody? A další differenciací příjde doba, že bude ryba chápat vlc,
a jestliže se dnes vede spor o jedinou buůku py
ramidální, kterou tam viděli jako důkaz rudimen

tu (sákladního rysu, počátku) kory moskové, O7přijdou doby a nebude ryba dnešní rybou.“
tedy dovede předpovídati moderní „učemec“, kte

H te snaží papoužkovatipo odpravené věděHaecově. Proč už mnymíti osvlcenei ne nestarají o
mihule a kapry víc? Proč se jim nepodaří uspí

šiti proces v té době, kd
provádějí veliké kumšty? Chudák ryba je stovna.
tak cbytrá jako před tisíci lety. Jeden odhadce
vyslovil „objev“, že Člověk povstal z orangutena
nebo s gorily. Teď zase slyšíme, že s ryby. Ale
ani nejšikovnější gorily se nedají po lidsku civi
lisovat, i kdybychom to zkoušeli s deseti ganera
temi. Kéž ae šťastně Haecklův stoupenec dočká
doby, kdy ryby začnon pořádati sociální s poli
tické schůze| A ty mosty z planety na planetu
by měl také dřív trochu proskoumat, než zečae
mlaviti o — ničem, o věci, jejíž existence není
ničím dokázána. A toble má býti moderní expuri
mentální věda! Takovými „poznatky“ krmí mo
derní nepřátelé církve prostomyalné duše. Tako
vými bájemi chtějí zahladiti a nahraditi jasné, u

S sjevení největšího učitele svéta Kristaežíše
Návrat k církví velikého básníka.

Když vydal portogalský básník Leal Gomer po
čátkem srpna otevřený list, jimž zatracuje všecky
vrášky Krista a církve, nastalo veliké vzrušení,
Básník (nyní G2letý) ve svém listě praví: „Ode
dneška jest dráha moje předepaána. Budu ae sa
stávati vždy napadeného slova Kristova. a jeho
stoupenců. S touže upřímností, s níž jsem dosud
tyto vznešené idee potíral, budu nyní za né bo
jovati a bylo by mým největším štěstím, kdybych
za ně ve středu pronásledovaných a porašených
Jako mučedník mohl amřiti, aš snad v tomto pro
kletém boji dnešním spravedliví podlehnou.“ —
8 lety roste rozam, vážná rozvaha. Schiller byl
s počátku nejhorlivějším ctitelem antiky, později
všsk si povzdychl tažbou, aby 8e uměl dobře po
modlit. A jako osvícený steřec v plné svěšesti
duševní napsal svou nejkrásnější básen „Píseň o
zvonu“, která velmi významně tlumočí mázor kře
stanský. Franoouzaký znamenitý básojk Francois
Coppé po dlouholetém radikálničení přilnul vřele
k církvi, kterou drohdy zlehčoval a napsal upřím
nou knihu o svém kajícném návratu k oírkvi. Za
stával se utiskovaných katolíků francouzských smu
žile do posledního dechu. Pídimužci, kteří nemají
širšího duševního rozhledu, ovšem hledají v ne
plodném boucbaronství lávu dále.

Zase znalost náboženství. Pokrokářské
moravské „Zájmy“ napsaly: „Nynější lókař ru
ského spisovatele Tolstého dr. Makovický jednou
byl v Turč. Martině na slavnosti, kde mlavil (ja
kýei) kněz ostře proti příteli dra Makoviokého,
proti prof. Masarykovi. A víte, 00 udělal Mako
vický? To,co Kristus nešťastnémuJidášovi. Vrtal,
šel a objal ho a políbil“ (9!/)

Obrana vlastí ve Frameli spočívá
v rukou velice nespolehlivých. Nikde tak často
celé oddíly vojska nevypovidají poslušnost jako
právě v semi „volnosti s bratratví.“ ©Ministrům
naskakuje busí kůže při pomyšlení, jaké scény by
8e odehrály ve vojaka v případě větší války. Proto
tohoto roku rozhodnuto, aby 60 ušilo k vojenské
službě také černochů se západní Afriky. Užza
počato a výcvikem. Nyní ee nalebá na to, aby
černé batailony byly povolány do Evropy hlavně
do Paříže — k obraně republiky. Podivná situace|
Cizí černoši mají projeviti v obraně evropské
Francie větší horlivost a zdatnost než přechválení,
domorodí obránci republiky. Degenerace postra
šila vůdčí kruhy velice. „Nejvyspělejší, nejuvědo
mělejší lidé“, hotovi synové Heliovi klesají úna
vou a chtějí čerpati nové aíly z národů divob
ských. Spartené za kvátu svého státu říkali, že
nejlepší hradbou Sparty jsou její statní obyvatelé.
Proto Sparta nebyla ani obebnána hradbami, Fran
Cie však již přestává míti důvěru i v pevnostní
a lodní děla pc chatrnou hradbu živou.

SSR ORAL- SB

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚBOKUJE VELADY DLE VÝPOVĚDI

4, 4/0, AA4.

Školský obzor.
Ředitelství c. k. zkašobní komise

pro školy obecné a měšťanskév Hradel
Králové přijímá opoVědike zkouškám učitel
ské spůsobilosti pro období listopadové 1910 nej
déle do 16. října 1910. K štdostem později do
šlým se nepřihlédno.

Horažďovice. Dne 1. záříkonala ze ta
sa předsednictví J. M. nejdp. biskupa Magra Jos.
H volba generální představené v kongregaci
Školských Sester d. N. D. meteřince Horažďovic

n obry umněZr v, ové. Zvolena by

Jedinou volbou bezmála Jeddohlasně jedna ze
čtyř posavadních assistentek, Maria Gerarda Něm
cová. Nová generální představená narodila se
v Chořelicích na Moravě (oa Hané), čítá svého
věku 48 let, jest státně zkoušená učitelkapro 0
becné školy české | německé a vyučovala delší
časnaškoláchčeskýchi německých.Svojestu

:dám-i vŘechy skoašky kodala s- wznamenáním, za
| mnohaletou praktickoa slutbo školní dostalo se jí

vždy plsé pochvaly od úřadů čbololch. Dle vyni
kajících schopoosti, důkladných vědomosté učitel
ských a vychovatelských, dle bohatých kuše

| nosti. kterých nabyla v dáložitých klášterních ú
řadecb postapně jí avěřovaných adle ušleobtilého

| karakteru vychovatelky této [za očekévati najisto,
že bude zdárně spravovatí kongregaci.po vlasteoh
českoslovanských valně rozlířenon a všeobecně vá
ženou. Také volba nových assistentok a funkcio
nářek vykonána téměř jednohlaeně. Skutečnost
toto vyblásil nejdp. biskup prdečnými slovy za
svědeotví, še avornost a vzájemoá láska víže
členy této pečlivě pracující kongregace, která se
tolik sasloužila bez hlaku a fanfár o výchovu mlá
deše. — Nové ctib. matce a jejím svojeným cti
hodným dražkám v úřadě správcovském voláme
srdečně: Na mnohá, blažená léta——

Objednejte si
výtečnýkalendářkapesní na rok191l

„Křestanský Úrganisátor“,

V krásné úpravné plátěné vazbě za velice
nízkou cenu budete míti po celý rok pěknou pomůcku.
Pro jednotlivce v organisačních praclch nepostráda
telný. Výtečné články zasloužilých pracovníků zaslu
hojí četného odbytu tohoto kalendáře, Kalendář ob
sahuje podobizny J. Excellence Dr. J. Doubravy,(
předních pracovníků katol.: vedp. kanovníka Dr, Šulce ji.
a rektora bisk. sem. Dr. Fr, Reyla, články vdp. Dr.
Fr. Šulce, Dr. Fr. Reyla, P.M: Voňavky,p.red. Řapky, :
p. Hetfleiše, p. Hradeckého nád.

Cena pouze 70 hal.
při hromadných objednávkách frankovaně,

Jednotlivý exemplář 90 hal. franko.
Velký obraz nástěnný av. Otoe Pia X. aneb země,
p. biskupe Brynycha odběratelům kalendáře, dokud,

zásoba stačí, po 10 hal.
Objednávky přijímáJosef- Polák, Hradee Králové |*

berlinum. aneb redakce t. L

, Doufáme, že tento vzácný kalendář obstarajísi

všichni naši křesť. sociálové a katolické spolky ro
oné rájma utento náš. kapesní kalendář budou pilněiřovati,

Sociální besídka.
Znamení času ve Francii. Pokad byl

rudý Briapd poslancem, lichotil ge v přízeň
širých mass borlivými řečmi o všeobecné
stávose, o přímé násilné akci, o nutná-sabotáži.
Teď už takových temperamentních. řečí nepo
třebuje, protože dosáhl osobního zisku, pro
který zo sebo chrlil rovolační slova. Vyšplhal
Se totiž po hřbetech demokratických ka křeslu
ministerského předsedy. A v tomto úřadě
z části proto, aby 60 udržel a s části sz té.
příčiny, aby pokojnější lidé před: jakobínukými
fanatiky nemusili prohati z Francie se strachem
jako z afrických lesů, musí chystati zákon na

"ochranu svobody práce. Vydává výnos, dle
něhož policie a soudy mají energicky vyst u-.
povati proti syndikovaným (organisovaným)
dělníkům, kteří se proviní obmezovéním 6v0
body práce. Tak prakticky samy vládní kraby
dokazují, še se svrácenou svobodou není k vy
držení. Přes to ovšem i vládní kraby dál badoa
emekati před památkou Ferrerovou. Dělník,
ktorý se ve včem neřídil dle despotického ko
imanda štváčů, který nechtěl nechati rodimu
hladovět a majetek blišního rozbíjet, skusil
jako peanec, A tak musilo dojíti nutně v zájmo

sepoĎ snesitelného sociálního řádu k částečnéreakol.

Který stát jest nejbohatší? Sám fran

couzský poalanoo Jules Roche vyvrací nábled,že jest ncie kapitálově nejbohatší zemí.
V Anglii na př. obnášel r. 1901 důchod z rent
3702, r. 1908 4846 mil. VAsglii tedy vzrůst 1004mil.,
za to ve Francii pouze 290 mil, (i ce státní
rentou). Podobně i v Německa stoupá důchod
s rent daleko rychleji než ve Francii. Roche
praví: „Bademe-lí tak pokračovatí, nebude to
brzy žádným pokrokem,ale úpadkem.“ Vzrostly-lí
ve Franciiúspory v letech 1880 až 1905 o dvě
milliardy franků, pak slačno ci povšimnoati,
že za tu doba v Prusku uspořeno 7 miliard a
v celém Německu9 milliard. Roche tudíž praví,
Ze jest zcela bludno tvrditi, jako by Franoie
byle bohatší na kapitály, než kteráloli jiná

země. Tímrozptýlit Roche (ve „Figaru“ s 29.července) dlouho udržované nešťastné domnění,
- de Francie jest poměrně nejmoenější ze všech
států. — Zato však silně kapitál vzrůstá v malé
katolické Belgil. R.'1900 pracovalo všech pod
niků belgických v oisině 1135. Kapitál v pod



Dicích těch uložený obnášel 27089 mil. franků.
Na borse bruselské tohoto roko zaznamenává
se 1780 drahů papírů cenných, které vypnětěny
byly re 43 státech; samé Be'gii z toho náleží
452 papírův obnosem 7 millierd. 8 bursovní
cenou 10 milliard franků.

Spravedlnost rudě internacionály k ná
redu potlačovanému. Když 8e český národ bil
za evé historioky vdůvodněné státní právo,
psal český radý tisk pobrdavě o plesnivých
starých pergamenech. Soc. demokraté rozlaštili
jiš státoprávní poměr evůj k centralistické

Vídni tím, še jí posloucha:i jsko elepi, že hle
děli k Adlerovi jako k svému vrchnímu ko
mandantovi. Rodá Praha vykonávala ve pro
spěch vrchního štábu židovakc-vídeňského nej
těžší práce. Bylo-li rozbodnatu, že 80 má ztro
piti randál, dělali ho hlavně s vlastaím nebe
zpečenstvím soodrazi čeští, 00 němečtí eeděli
za kamny, přepočítávajíce radostně statisíce,
které do vídedské wertheimky plynoly z mo
solů českého dělnictva. A nyní 80 dostavila
odměna. Němečtí Adlerovci na říšské radé zřejmě
dokázali, že nejnatnější párodní vaše práva
podporovati nebudou. Soudrazi čeští se do
mnívali, že naleznou. jejich doká práva za
stání aspoň na mezinárodním sjezdu soc. de
mokratů v Kodani. Ale zmýlili se Beredně
Mocný despota Adler pracoval ož před sjezdem
intrikami a lžemi tak, že bývalí jeho poddaní
čeští byli v Kodani na hlavu poražení. Hned
s počátku rozvířil Be D8 sjesda tuhý spor 0
osnání mandátů a připuštění některých českých
delegatů centralisticaých (Adlerových), kteří
byli vysláni vídeňskou centrálou bez vědomí
českého výkopného výboru, ovládaného českými
autonomisty. Na zakročení německých soadrabů
s Rakonska musili čeští autonomisté couvnooti
a centralistó byli dání do podsekce českého
odboru. V odborové komisi pak !ítaly na hlava
autonomistů těžké koule, které chytrék Adler

„savčas olil. Bylo jim vytýkáno rozbíjení
ústřední organi-ace. Adler řekl, že v Kakousku,
ač toto jest státem mnohojazyčným, není po
třebí tříštiti orginisace národnostně. Lišák ne
řekl ovšem, že by masilo předem vídeňské

-ústředí projeviti trochu emysla pro národnostní
rovnoprávnost. Soudrah Němec chtěl proti
Adlerovi prosaditi aspoň tato resolaci: „Vznik
poa-li v některém státě nebo některé národ
nosti vážné spory mezi stranou a odbory, nechť
mezinárodní sekretariát podnikoe kroky, aby

„přimělsporné strany k dohodě a interaacionále
aby zjednal platnost.“ Němecchtěl aspoňtolik
dosíci, aby kodačský sněm neučinil o rakou
ském sporu žádoého rozhodnatí, nýbrž aby
mesinárodní sokretariát studoval spor, nebo
aby rozhodnotí bylo odloženo na sjezd videň
ský r. 1919. Autonomisté skrátka chtěli získati

-času, aby mohli pevně spředené pletichy Adle
rovy zpřetrhati. Leč nepovedlo se. Obrovskon
většinou hlasů odročovací návrh padl. Proti
hlasům Čechů (7) a Finů (2) schválila komise
sjezdová resoluci Haebrovu, která sní: „Inter
nacionální socialistický kongres v Kodani ob
novaje svou resoluci, usnesenou ve Stuttgartě,
o poměra mezi politickým hootím a odboro
vými organinacemi zejména v té částí, že jed
notnost odborové organisace v každém státě
mé býti chována na zřeteli, a že jest podetat
nou podmínkou úspěšného boje proti vyko

ižisťování a potlačování. Kongres prohlašuje
dále, že každý pokas rozbití mezinárodní jed
notné odborové organisace v nacionálně sepa
ratistické jest v odporu s účelem této resolace
mezinárodního kongresu socialistického.“ A tak
semita Adler zvítězil. Autonomistické „Nová
„Doba“ napsala 2. září doslovně: „Veliký Jásot
nastal v centralistickém Israeli.“ V pravdě
v Jeraeli. Poražení autonomisté jsou jako ops
ření, Hlomozí šavlemi, křičí juoácky, aby jejich
porážka nevypadala tak hrozně. Ale — přece
osvědčují věrnost — Iuternacionále. Na —
rovnají se a až to pebode příliš křičet, klelknou
„před trůnem nepřítele českého národa Adlera
oddaně znovu.

Komytotristka
s dvouletoupraxí v technickéaonkatelské kanosláři, nabízí pp.

své služby, nejraděj
w Hradci Králové.

Nastoupiti možno dle libosti. —

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvěděené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve K. J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
torec. činele, basy, čele, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré had. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce s apolky:
bubny, trabky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ruší. Správky se rychle vyřizují.

JAN STOUPAV PRAZE,m Jindřišskául.1.,
doporačuje:

železnéskládací po- železné mycí vy
stele od . .K 780 01. - —

želosnéskříňovépo- železnénoční n
steles Sdíl.matrací železnéstojany ns
od. ..K27— htyod. . Km

Úplně zařízená lůžka od K 88 —.
Skládacípolní sedátka :od... ..K1 ,
zahrad.sklád.lenošky Lahradní php
od... K 6— i

zahradní patontní svi
novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za cemy zvláště výbodmé.

kdož jakýmkoliv způsobem můj žal

no

PRAAORAN

S 2

—————

upřímné soustrasti mně za příčinou

zmírniti se snažili, vzdávám tímto své

Státnícana na výstavě vHařickh.

cenymírné;ohudému farnímu

vičku výrobní ceny, pouze za

„W“ korun 980-—. a

Řecka, švédské žuly a labradoru.

a do Krakova.

ZdenkoJežek,



že nejlepší
Direty,

Shogalum sil dostijediněu

za výhodných podmínek,zápůjčky prodáváa kupuje u
cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slojními listy pošt. spořitelay, které

zašlou se na požádámí. — Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

KM
. — —=

UMešní vína!
Nj důstojnější Biskupské konsistoriumci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávámpakpaka zasílámv soudkáchod
25 litrů výše: Lissánská,uherská arakouská
vína za 1 litr po 60, 68, 72, 80, 90 hal. a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

ouDO%
Jasst Mkuloo

w Hradci Král. č. 241.
(naproti reálce)

odborný závod pro

kostelní práce
doporučuje se uctivě ku provedení veškerých

pozlacovačských
a řezbářských prací
na oltářích, kazatelnách atd., dle litargického
předpisu, v eolid. provedení a mírné ceně,
čehož dokladem jest množství vysvědčení vld.

duchovenstva.EVeď

i RICHTER
pohřební ústav
:a zasílatelství:

Hradec Králové,
AV) DB DHAAA PAld MA

| Přesídlení!
MB-Sklady -W

v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Následkem stěhováníceny značně snížené.

Vsi úvěrníspolečnost,| „zapsané společenstvo 6 ručením obmezeným
w Hradci Králové,
s (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knišky
= za 4 až 59%,—

úrok a to dle výpovědi.
69“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakosti

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a hromzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.
OMP*Závod založen r. 1898. ©

nJEjan Horák,
š soukenník
x v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční smisony kellekci
nejnovějších druhů pravých

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

kč Cetná usmánÍ zvláštěz kruhůveledůst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
x sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třico'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velojemnélátky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

XCBDCSDX 683 X Gx GanĚ
„O

Veledůstojnému
dachovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
raěiti veškoré kostelní nádoby a

a to: monstrance, kalichy,

cibáře,P oa Bpacilkály,
pon lam telnice,kropenkyjsm

k črkomm vyhovující. Stěrépřed
opravajev„pkirodní intenci astříbřínebo protido

platko a nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u

kázku franko bez závssnostiný soupě.

BI

XG5XCESDXIXGODXXase8K|,

Vše 20posíld posvěcené.Prdes

sletýcha stříbrných klenotů, řetás

mnáaně stá otnků, ná nášiníNá., RodářekraKouutaké|
B bo vědynaakladě. P

Stare slato, stříbro adrahokamykupujeka nejvyšlíceny

JAN STANĚK,
pasiř a oiselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

>
W

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
rádla, praporů. příkrovů, koberců n
ovového máčiní ve výrobnáchn

závodu v oh, 0. a k. dvorního "dodavatele

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

Tisíce uxnávacích referenci a od

Obráskové cenníky, rozpočty, a hotovázboží
k výběrufranko. "09

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

! Určitě kjarníalotnízkuste"
Továrnísklad lněného abari. zbeší!

SN prá ;
Obsluhanaprosto reelníI

DlanislaTJÍDÁSBK,di



Číslo 37. |
Předplatnéna čtvrt roku 2K 60h

» na půl roku bKk—h

© FILIÁLKY: u
VA. Eoi rkostPkomory.
V TURKOVÉ| rúročí vhisdy4) n L"

Akciovýkapitál ECIT ReservnífondyAho pon S noKŮ0 bho e a emi.
Bekont nzěneku Řerar dlenství). Obchod
uhlím. Skledišiě. Směnárna, vadia a kance.

Ke dnům syatováclavským.
Již nejvyšší čas, aby čeští lidé dobré vůle

manifestovali co nejvýmlovněji vřelou touhu po
positivní práci národní, aby ocenili manifestačně
práci těch tichých geniů, kteří beze všech vří
skavých fanfár rozvíjeli utěšeně kulturní a
hospodářskou práci národní.

To již nikdo nemůže popříti, že fanatický
tisk a bouřlivé schůze zdivočnjí širé vrstvy
prostých davů a že více se věnuje práce k po
trestání, k vášnivé pomstě nad vlastaími kra
jany než k společné kladné práci všenárodní.
Události dospěly tak daleko, že velice vážní
u bystří pracovníci utíkají z politické vřavy,
aby nebyli každou chvíli terčem potopy a vý
směchu nedozralých hochů. Jestliže kdy, tedy
zvláště nyní jest putřebl co nejvíce nejpilnější
rozvahy. Překotná, prchlivá slova nemují ubís
bati před rozumem, máme-li konečně nabyti
respektu u národů jiných.

Jakým proudům se dává název koltorní
práce? Začalo to ve velkém u první generace
mladočechů. Zakladatel mnoho významných
národních institucí a vážný politik Rieger
vláčen v „Šípech“ nejkalnější stokou, jako by
byl nejhorším vyvrhelem národa. Od „Šípů“
pochytily mnobo strana 80c. demokratická a
národ. sociálaí. Ministr Pacák učván na schůzi
nedozralou mládeží, na velikého pracovníka

FEUILLETON
Moo v Želivě.

(J. M. ndp. opatu S. Roubičkovi.)
Napsal Josef Váňa.

Rozezvučely se želivské zvony u velgbném
akkordu k večernímu Ave a naplnily tiché údolí
jásavým zpěvem svým.

Ztíchly hluboké lesy kolem kol a naslou
chaly nadšené písni té; ztichly šplounavé vlny
v nedaleké Želivce a divily se; ztichnul i vítr
v korunách steletých stromů a ztajil dech, aby
netlumil akkordy jásavých zvuků těch.

A zvony zněly, blaholily, zpívaly a hrály.
A soumrak večera, ukládající se na krajinu, za
chytil píseň tu a nesl ji údolím daleko, daleko..

A uvnitř Marianské svatyně v žáru voskovic
a elektrických žárovek dým kadidla vznášel se
k nebesům a v ticho brobové zrovné jakoby se
vrážely úpěnlivé prosby pronášené od hlavního
oltáře: »Pomocnicekřesťanů... oroduj za nás,.!
Potěšení zarmoucených . . . oroduj za nás... /!«

elivský pan opat slavil se svými druby ze
semináře dvacetipětileté kněžství své a u večerní
pobožnosti odporučoval sebe i je pod ochranu Té,
o níž nebylo slýcháno, aby koho byla opustila,
kdo pod ochranu k ní se utekl... —

Želivské zvony hlabolily, zpívaly a hrály.
Jejich Ave neslo se ztichlou kotlinou a má duše
právě již v okamžiku tom pěla své Te Deum.
Tlumený soumrak velebného chrámu strbnul ji,
že kráčela přes stanovený program apořádek — —.

“ +*

Měsíc v úplňku vyplul nad obsor a rozbodil
stříbrné paprsky své po dřímajícím údolí klášter
ním. Lesy zavzdychaly a slabý větřík roztrousil

V Hradci Králové, dne 16. září 1910.

národohospodářského Bráfa metány nemastné
posměšky. Podlipný se odvážil konstatovati
vroucí úcta Husova k Paoně Marii a již mu
lítaly pod poby sukovité klacky z maoba ho
sitských bašt. Docela v Budějovicích na bouř
livé schůzi spíláno i Palackémo a Havlíčkovi.
Hlinka napřed těšil se sympatiim; když však
manifestačnějako důsledný charakter dal výraz
svéma náboženskému přesvědčení, nadáno ma
NPpopů“.Tak se praktikuje práce národní. Ne
dostadovaný mladík dovede celé zástapy strh
nouti k fanatickým protestům proti mužům
nejzasloužilejším, tak že bývá v českém ovzduší
dusno až k zalknutí. V obcích, které se kol
torné a hospodářsky povznesly neúmornou
prací několika kněží, slyšíme nyní nejhorší
spllání na klerikální tma; a nadávky obstará
vají ochotně a pohodlně lidé, kteří by ge sami
napřed masili dlouho vzdělávati, než by si c
svojili Zultura aspoň průměrnou.

Zběsilá, slepá povodeň se valí dále, poně
vadě tuk málo lidí se odvažuje stavěti hráze
proti dravým proudům. A tak stojíme nyní ve
znamení oslav Ferrerových. O Ferrera ta ani
tolik nejde, jako o vylití vzteknona nenáviděné
„klorikály“. Jsme častování na schůzích na
dávkami „bestie, kanálie, hydra, krvelačná ne
stvůra“ atd. V příbytcích se vyvéšají horlivě
obrazy lidí bořících, kteří >páchali nezměrné
Škody na skutečné kultaře časké i cizokrajné,
Ferrer jest pánem situace. V kolika českých
příbytcích však uzříte obraz Karla IV., Arnošta
z Pardabic, Viléma z Pernštejna, Tomáše Štít
ného, Václava II.? O těch vynikajících dooro
dincích národa českého, kteři pracovali k svor=
nosti a oklidnění rozvaděných strao v zájmao
kulturního a hospodářského rozvoje našeho.
neslyšíte na schůzích téměř nic, A jestliže naši
odpůrcové někdy o nich promlaví, slyšíte igao
rantský, pohrdavý úšklobok. Že 8e odvážili na
př. Jiří Plachý a Balbín v dobách nejvýše kra
tých zastati se horlivě utiskovaných Čechů,
pozorojete nyní, s jakou vášnivou zlobou jsou
jména jejich tapena. Zato však proti marno
tratnému cizákovi Friedrichu Falckéma pro
m;uví ge nějaká výtka jen, tehdy, když ji vy
natí nejnalebavější natnost,—
měkkou dlaní svou spoustu kořenné vůné z právě
rozkvetlých spirel a lip v zchladlý vzduch.

Hodiny na věži klášterní odbily již dávno
dvanáctou a já ješté oka nezamhouřil. Déje se mi
tak vždy, mám-li spáti na místě, kudy kráčely
věky se svou mohutnou historií,

Otevřel jsem okno a zahleděl se ven.
Panorama k nevypsáníl
V stříbrných vlnách blízkého rybníka koupal

se měsíc a paprsky jeho chvěly se na nich, jako
když bílé prsty umělkyně probírají se stříbrnými
strunami harfy.

Vítr se utišil a ulebnul k odpočinku v hou
štinách lesních, černajících se na příkrých, neda
Jekých stráních a jen někdy zašelestil slabě v rákosí
a v korunách kvetoacich lip. Celé údolí spalo, jen
blízký jez říčky Trnávky šuměl bez únavy svou
sladkou píseň.

A z rybníka, zrovna od místa, kde trůní
útulný gloriet, vystupovaly lehounké, bílé páry
jako etherické bytosti s rozplývaly se v oblačných
výšinách v nic — pouhé nic — — —.

A od západu pluly po klenbě nebeské bílé
mráčky a ztrácely se kdesi v nekonečnu... A
stále a stile rodil západ obláčky nové a nové a
východ pohlcoval je bez ustání jako Kronos děti..

Tak jdou věky a takové jsou v nich osudy
lidí!

Lidé se rodí, vycházejí na jeviště jako ty
mráčky na oblobu, tábnou životem a zapadají
v nekonečno ... A stále a stéle vycházejí, stále
a stále téhnou a zspadají v nekonečno a přec
stále to nekonečno nenaplněné, bezedné... A
stopy po nich nezbude, jako po těch oblacích,
jen někdy ruka historika zapíše na vetchou blánu
některé jméno jako slavné...

Tak jsou osudy lidfl
Zde v Želivěpsala ruka bratra řeholníka.

A zaznamenala, že ohromné ty budovy klášterní
stavěny byly již za knížete českého Soběslava I.

| Insert čítajílevněJMy se počítají levně.

| Obnova vychází v pátek v poledne. | Ročník XVI.

Přes to všecko však starodávná tradice
o svatém knížeti Václavovi není uvedena v za
pomenutí. Ačkoli zvrhlý tisk snažil se pa
mátka tohoto vynikajícího panovníka pobázeti
uličnickým blátem, přece dosud milliony čes
kých duší volají k světci s vřelou pietou:
„Nedej zahynouti nám ni badoucími“ V něko
lika slovech jest obsažena stračně u výstižné
vlastenecká tužba katolických ctitelů velikého
světce. Srovnávejme! Hasitszá hymna „Kdož
jste Boží bojovníci“ nemluví ani slovem o
českém národu, o české vlasti. Za to však vy
zývá krvavě: „Bijte, zabijte, nikoho neživte!l“
Jak koutrastají proti tomu katolická slova:
„Ty jsi dědic Úeské země, rozpomeň 96 na
své plémě!“

Obrazů a aoch sv. Václava nalezneme
posud v příbytcích českých dosti. Ale jest
potřeb důkladcáho prohloubení vědomostí o
svatém knížeti, který za dobro své země život
položil. Dr. Kaloasek smyl s šata sv. Václava
důkladným historickým spisem bláto nastří
kané od jízlivých igaorantů, kteří by v samém
táboře busitském za svou drzost dostali cepem.

Leč výrody Kalonskovy dosud nepronikly
v národ tolik, jak by zasloažily. A nejméně
stadojí spis Kalonskův ti, kteří se domntvají,
že mají na pokrok a historické vědomosti mu
no;ol. Degradají dále statečného rytíře Václava
na Vázlivce a nábožnůstkáře. Domácí zprávy
o knížeti pomíjejí a s.hají k legendě vzdále
ného italského mnicha. A to má býti pokrok
v moderním, přísně historickém badání! Ra
ději se převrátí pravidla správného histori
okéno zkoumání na raby, než by pokrokářský
Čech aznal, še mohl býti katolický panovník

český dobrodincem a zachráncem vlastníhostátu.

Mlaví se ostře proti militarismu. Přitom
však se uměle vyrábějí protesty proti pokojné
politice Václavově a na druhé straně vychva
lají se váleční pastošitelé nádherných pamá
tek českého umění; ba docela se oslavují cizí
zákeřní bandité barcelonští. Jak ae takové
dvojí názory dají srovnati v jednom normálním
mozku, tt neuhodne žádný filosof.

Za doby knížecí a královské před dobou

Doba závratná. Plných osm stoleti!
Plných osm století šly véky se svými bou

řemi a revolucemi. Otřásaly královstvími, zvrátily
trůny, ztroskotaly říše, vyhladily národy, ale tyhle
budovy zde tulící se k Mariansvé svatyni nezni=
čily. I přes ně přehnala se mnohá bouře, i v ně
mnohá strast vryla vrásku nesmazatelnou; než ony
všechno to přečkaly a stojí tu dosud jako pomník
nevídané zbožnosti a piety.

A věky šly neúprosné dále...
Co zbožných vzdechů slyšely již tyto zdi,

co úpěnlivých modliteb, co velebných hymnů! A
co již mužů v bílých řízách žilo v idyllickém
tomto zatiší, co jich zde snilo, co dosnilo.

Byli tu, žili a zanikli v nekonečnu jako ty
mráčky tam na obloze, jen jména jejich zapsa
bratr historik v kronice klášterní,

A věky jdou neúprosně dál... Jdou přes
hlavy mladé, jdou přes hlavy staré, jdou přes hlavy
v mitrách jako přes hlavy v prostých biretech...

Tragedie života!
Sklonil jsem hlavu a snil jsem. V tom vne

dalekém křoví zděšeně zapištělo ptáče. Zatřepetalo
několikrát křídloma, zakvíklo úzkostlivé a pak
atichlo docela . . Stalo se obětí bezcitného dravce,

Trogedieživota|
Zavřel jsem okno a položil se k spánku, ale

usnouti jsem nemohl, To zákeřné přepadené ptáče
nešlo mi z mysli. Stále a stále slyšel jsem jeho
úpénlivé zapípnutí, A stále a stále dralo se mi
do duše, že i život mnohého kněze tak zcela roven
životu toho nebohébo ptáčete....

A věky jdou neúprosně dál a dobřeže jdou..“ .
o

Poslání:
Opatská Milosti! — Až ještě jednou šťastná

náhoda zavane mne v posvátné zátiší kláštera že
livského, rád bych prosnil měsíční noc zase nad

elivkou, jako jsem ji tentokráte prosnil nad Tr
návkou. Opatská Milosti, dovolíš?|



hucitskou v Čechách pravidelného militarismu
ani nebylo. A přece slyšíte nejvášnivější pokřik

roti těm stoletím míromilovným, jako by to
yla epocha barbarské. Poněvadě doba Václe

vova a následující věky aš do bouře busitské
byly érou eminentně katolickov, musí sena ně
snésti hana, děj se co děj! Palsoký napsal:

„Kdykoli jeme vítězili, dálo se to pokaždévíce převahou docha nešli mocí fysickou“. Ale
blas tohoto velikého historika zaniká ve vřavě
bojovných hesel dneška. „Antimilitaristé“ —
a právě ti nejvášnivější — obracejí výhradně

mpatie národa k době nejkrvavějších válek
občanských, jako by ty šalné chvíle byly nej
vyšším dokumentem české vzdělanosti. Jasní
představitelé činorodé práce musí ustonpiti do
posadí, aby moderní Čech nevěděl, jak v Če
chách vítěsně se pracovalo námahou duševní,
rozumovou. Rokycana, Jan Želivský, Mikoláš
s Husi, Budovec — to jsou všecko jména, která
nás upomínají na děsné rozvraty, jež brzdily
českou kultura s hospodářský rozvoj. A přece
tak často tato jména s nadšením se vyslovají!

Zkoumejte, přemýščlejte všsk, kde od po
krokářů byly konány eolidní přednášky o sv.
Václava ! V době katolické shledáváme utěšené,
klidné dozrávání zdravých klasů osvěžající
kultury; o tom sdárném processu mnoho dě
jepis nemluví, ale v době těžké zkoušky plody
práce takové byly nejjistější oporou národa
napadaného.

Na př. Braniš praví o umění v době Kar
lově: ©„Činnost výtvarnická byla tehdy ve
všech oborech lak mnohonásobnou, energirkou
a plodnou, jak může býti jen v dobách pl
ného míru a největšího blahobytu, za vlády
umění milovného panovníka, který nejen vlast
ními podniky dráhu jí vykazuje, ale i příkla
dem svým jak velmože, tak i ostatní vratvy
národa bez rozdíla stava a zámožnosti nadše
ním pro umění rozněcuje.“ A dr. Kalousek na
psal: „Výtvarná umění: nepěstovala se v
chách v žádné době ani dřívější ani pozdější
tak rozeáhlou měrou jako za Karla IV.“ A jak
velebí Palacký uměleckou a vůbec kultorní čin
nost tehdejších klášterů!

Leč — bez práce knífete Václava nebý
válo by ani kulturních úspěchů Karlových.
Mladý, bystrý, ostrašitý genius, jským byl sv.
Václav, klestil zdravé kultuře v Čechách širo
kou cestu, nelekaje se ani největších obtíší.
Utužením křesťanství a centrální vlády spial
národ náš v pevnější celek. Památka jeho že
hnána slovy nadšenými již od součastníků.

Nuže, aspoň my katolíci šiřme slávu jména
sy. Václava! Poučujmevšade, čím byl národu
osvícený kníže! Nechť nadšené oslavy jeho
jména rozšíří se po celých Čechách! To pak
bude znamením, že posud v národě jest jádro
zdravé, še český lid s vděčnosti vzpomíná na
reka positivní práce kultaroí a še si přeje,
aby příklad našeho knížete nalezl hojnost ná
aledovníků. Za praporem sv. Václava kráčejme
výše k ideálům národním, páboženským a kultarnímI

Dopis z Prahy.
Dodávky do ústavů semských, semskému vý

boru král. Českého jeh. Ve dnech právě
minulých byly vypsány dodávky životních
potřebdo zemských ústavů, jež spravuje zomský
výbor v Praze a mezi jiným také dodávky
masa. Každý by se domníval, še do zemských
ústavů za drahé penize, na které každý při
epívá, kdo jest poplatníkom země, docávají so
požívatiny první jakoati; ale zklamal by ae,
kdyby na příklad měl příležitost problédnouti
si vůstředních pražských jatkách maso, určené
do ústavů zemských, v nicbž jsou choří oše
třováci.

Měli jemepříleitost toto maso viděti,apo
divilé jsme se jeho jakosti. A kde jsou dozorčí
orgánové? Jedině enad tím způsobem, že ú
ředníci revidující dodávané zboží v ústavech
zemských jemu nerozamějí, či snad ani je ne
prohlížejí, jest možno cosi podobného propa
čovati do zemských ústavů za požívatinu.
Jedná-li Be však v tomto případě podle ay=
stému, že nemocným a bláznům jest všecko
dobré, pak nutno veřejněna trto nepřístojnost
poukázati, a přísedícího zemského výboru,
kterémož jsou zemské ústavy svěřeny, vyzvati,
aby konal svoji povianost bedlivěji!

. L

Šlendrián des hranic a mesí. Správy střed
ních škol pražských připravily letos počátkem
roko školního rodičům atadojících trapné a
neomlavitelné překvapení, že neurčily hned
před prázdninami, jaké knihy ten který ročník
má wíti a oddálily rozhodautl o tomto
důležitém ustanovení do prvních daů zahájení
školy s tim neobvyklým, nepraktickým a do
posud nikdy nevyskytnuvším se přídavkem, že
ty a ty knihy bodou určeny později. Aby tedy
chacs, který zachvátil studojící, byl jejtě za

motanější, bedoa určeny „tys ty kaiby teprve
později“ až bedou vydány| —

i odseocibý úraze „moderních.« paedagogických“, úrasu, který rok 00
rok těžce postihuje rodiče, jiš jsou naoceni
stále kapovati nové koihy, to jak nová vydání
kolh očebných, měnících se ocustále a zavi
ojlcích ohromné stoupání nákladů studijních.
Jsou knihy, jež každoročně se mění, každo
ročně musí býti snovu zaváděny a jež tadíš
nutno kapovati jako sové. Doby, kdy stadent
nemejetnější — w kolik jest stadentů v naší
vlasti, kteří by mohli se honositi takon sá
možností, že by jím rodiče mohli sakopovati
rok co rok nové čkolní knihy? — mohl od
kovpiti koncem roku školního od žáka s vyšší
třídy knihy tak zvané antikvární čili upotře
bené, dávno minuly. Tehdy ovšem byly časy,
že knihy používalo se i po několik desetiletí,
že se neměnila jako dubnové počasí ašáci ne
byli nocení mrbati rok co rok penězi na nové
kniby. Stálé měnění školníchJmíh na středních
školách jest v nynějších dobách přímojiš osudným
pro rodiny čí. Došlo to již tak da
Jeko, že některé knihy jsou vydávány každo
ročně a če ne středních školách pražských
chtějí pání ředitelé a páni professoři míti
všdycky poslední vydání, ač toto od před
posledního vydání lišívá se mnohdy výhradně
— titaloím listem|

Kam tyto poměry povedon, věru těško
lze uhodnouti, nebude-li z povolané strany

něva přítrž. Rozuměj každý, kdo tyto řádky
čteš! Nejsme nikterak proti rozhojňování lite
zatury vědecké, školní, leč nutno dbáti a pře
jeme si, aby dálo 86 účelně a ne besáčelně.
Je-li vydána geometrie pro ta a tu třídu ve
vydání šestém, nenablížíme, proč by nemohlo
býti připuštěno při vyučování též vydání páté,
a proč by pan professor, ve třídě vyučající,
nemohl, maje zmíněné vydání nejnovější, apo
sorniti žactvo na to kterou odchylku, vyložiti
příklad, o který jde, aby žáci si jej zapama
tovali? K čemu jsoo tudíž předepsanévýklady,
když žák mnsf s takovou úzkostlivostí lpěti
na knize, že musí míti její nejnovější vydání?

Jako žactvu tak působí neobyčejné sví
zele neustálé měnění školních koih také knih
kupcům a vroholoou pak nepřístojnost, když
ještě na počátka školního roka nevědí slavná
ředitelství Bkol,jaké knihy žákům předepaati|
Toť opravdový dlendrián, středních škol nedů
stojný, sa jehož odstranění přimlouvati se masí
kašdý opravdový přítel mládeže studující.

Obrana.
„Klerikalismus“ jest prý mejvětší

mepřítel. Kde prý mohla Evropa býti, kdyby
nebylotoho hrosného klerikalismu! Nejlípném
na to odpovídaly a odpovídají strašné události
v evropském Torecku. Křesťanství spojilo růz
né národy evropské k společnému odrážení
statisioových movgolekých hord a poskytovalo
pokřtěným vyšší kulturu. Nebýti křesťanství,
vládl by zde oveřepý Asiat nad zotročeným
bělochy jako vládne v Malé Aoji. „Národní
Listy“ dne 14. t m. o mukách křesťanského
obyvatelstva v Makedonii edělují: „Zlořádytu
recké jsou každým dnem horší, muky turecké
každým dnem ukrutnější. V Palance včechno
bylo mrtvo. Krámy byly zavřeny, obchodníci
8e poschovávali v domech, na alicí nikdo se
peodvášil. Vesničané nopřicházeli do města,
bojíce se o život. Dochovní a přední občané
jsou na lůžkách, hojíce si rány po zmučení.
Jedni něltelé prohli a tři sůstavší jsou vrženi
do žaláře. Chrám i škola zavřeny.

Dne 4. t. m. odsbrojovací komise s od
dělením žandarmů odešla do vsi Gradce, kde
„odzbrojovala“ jako obyčejně: nejprve od zá
možných občanů vydřela výkopné a slíbila,
když složí diktovanou sumu, že ujdou močení;
když pak peníze dali, bylí podrobeni makám.
Od zámožných komise čla k nezámožným. Od
těch už novymáhala výkupné, nýbrž hned je
dala na muka.

Okolo 4. hod. odpolední komise vrátila
se do Palanky. Zdálo 80 jí, že obyvatelé ještě
nejsou dost ubiti, pročeš úmnala za dobré pu
stiti na ně ještě větší strach. Ano, už jen pro
poohý strach Tarci Makedonce močí, a mučí
je, kdyš jim až odňali zbraně i peníze ulou

ili, močí je smučené etále znoval A příčina
je zcela nevinná: jen jim strachu nahánějí a
nio vol

Vrazili do kuče Jeftima Kočankine. U odho
našli číslo bulharských novin, 3 měsíce staré.
Hned ma vysázoli baštonádu. Nato čli na kře
stanský hřbitov a roskopali čtyři hroby, nej
sou-li prý v nich ukryty pošky. Potom si kc
mise přibrala lékaře a chodila od domu k do
mo, prohblížejíc lidi, dříve zmučené. Někteří
se hojili. Ty dala znovu mučiti, protože zaám
ky strachu s těla jejich mizely.

Dacbovním berou archivy a chrámové pe

četi. I ©Palance vyzvali dachovní, abyjim ar
ehivy a početí vydali, chtájí-ji sevyhnouti ná
sledkům. Dochovní přinesli jedinou počet, še
jich více nemají. Bylo pak s naloženo jako
s laiky, kdyš nemajíce nemohon vydati zbraní.
Žandarmové je porazili na sem a zmočili. Křík
a úpěsí mučených bylo tak hrosné, že sami te
rečtí sousedé přicházeli prositza mučenniky a
když byli oslyšeni, utí s rodinami do polí,
aby sářku mučených neslyšeli. Bití trvalo od
7. bodíny večerní do půlnoci.

dný smučených nebyl s to, aby na mok
stoupl. Mesili býti naložení ne scumary a doměodvoseni.“

Toto se tedy děje před očima národů vy
spělých kultarně zásluhou křesťanství. Oo by
teprve oveřepý barbar mongolský prováděl,
kdyby měl moc i nad ostatní Evropou? Indi
vidua, která v Rusko a v Barceloně sákeřně
přepadají klídné občany, povykují farizejsky
proti „útlaka“, kterým prý trpí. A oa druhé
straně amarchisté, volnomyšlenkáři a jiol jim
podobní ebodí jsko slepí kolem děsných scón
tureckých; jako by neviděli,jaké bestidlní kru
tosti provádějí Tarci na krvi slovanské. Ho
manita v Makedonii dostává rány toporem a
— o psacích stolečků neši volnomyšlenkáři
vymýšlejí horlivě „útlak klerikální“,

Politický přehled.
Porady k uvolnění českéhosměmuzahájen

budou v pondělí dne 19. září s súčastní 60 ji
10 poslanců českých, 10 německých a po dvou
sástapcích skupiny konservativního a ústavo
věrného velkostatku, dále místodršitel hrabě
Ooudenhove, jako důvěrník vlády a náměstek
maršálkův dr. Urban. Předmětem těchto porad
bude vyjednávání o formální postup při sta

porady o uvolnění sněmu měly positivní vý
sledek, přijel by k dalšímu jednání do Prahy
bar. Bienerth.

Na konferenci českých v Prase 12.
t. m. jednalo se o obeslání dohodovacích kon
ferencí. Usneseno, že agrárníci, mladočeši a
staročeši konference obejlou. Čeští radikálové,
jimě nabídnuty byly 3 mandáty, se porady ne
eúčastnili. Posl. Sokol prohlásil, že čeští radi
kálové považují dosud za platné a závazné u
snesení učiněné českými poslanci 8. listopadu
1909 na pražské radnici, že čeští poslanci ©
bar. Bienerthero domluvili. Čeští radikálové se
tímto dosud neodvolaným usnesením budou ří
diti dále — a konferencí se nesúčastní. Ale i
kdyby prý měli volné ruce, pak by se konfe
rencí eúčastnili jen tehdy, kdyby bar. Bienerth
dal záruka, že je nestranným eprostředkovate
lem. Radikálové jsou tedy důslední. Udělala-li
so ohyba a řekla-lí se politická hloupost 3. li
atopada 1900, nesmí býti tato chyba napra
vena, nýbrž musi se udělati nová chyba. Ajak
ee toto radikální usnesení rýmuje sjednotným
českýmklubem?

Němci o dělnosti sněmu českého. Svas ně
meckých poslanců usnesl se do konferencí do
hodovacích vyslatí 7 členů s posl. Eppisgrem
v čele. Zároveň usnešeno ponechati 10 man
dátů ústaváckému velkostatku. Docileno bylo
dohody o uěmeckém postupu v konferencich.
— Prof. Bachman prohlásil před bar. Biener
them, že výeledek dohodovacích konferencí bade
záviseti od toho, zda Čechové dají sáruko sa
splnění německého „minimálního programa.“ —
Posl. Pacher oznámil bar. Bienerthovi, že ně
mečtí posel. z Čech budou na začátku podzim
níbo agsedání říšské rady žádati, aby jazykové
předloby pro království České dospěly k par
lamentárnímu| projednávání ©bezpodmínečně
ještě na podzim a budou naléhati na to, aby
celý uěmecko-naciunální svas tento požadavek
podporoval. O rozštěpení německo-nacionálního
svazu, o čemž kolovaly četné pověsti, nemůže
býti dle Pachra ani řeči.

Lehají se následků obstrukce. Německá ob
strahce- uvedie-finance-královetví-česliého do
tek bídného stava, že je natno dělati škrty i
ve školství národním. Proto ve srosumění se
sem. výborem království českého usnesla se
plenární schůze zemské Školní rady pro krá
lovetví české dne 14. července, aby počátkem
Školního roku 1910-11 zavřeny byly pobočky
při všech ročnících a třídách, do nichž nebude
zapsáno sepoň 81 dětí. Usnesení toto vzbudilo
veliký křik mezi Němci; je prý uamířeno na
německé Školství. V tom je vlastně doznání,
že Němcům v Čechách nikdo křivdy nedělá,
když mají pobočky na školách i tehdy, když
dle zákona nejsou nutné. V sezení německé
gekce zem. školoí rady interpelovali proto
posl. Sobreiter a Legler předsedu o této věci
a žádali, aby pobočky nebyly zrušovány, leč
by se zem. Školní rada na jejich zrušení znovu
usnesla. A předseda jim to elíbil. Jsme zvědaví,
dá-li ei plenární schůze zemské školní rady
Jibiti, aby její usnesení srašila schůze německé
sekce. Obstrukci páni dělali, ale o její nutných
následcích nechtějí nni elyšet,



Český semský výbor pro úplnou rovnoprán
mest. Po předešlé sobůzi českého semského vý.
bora navrhl přísedící dr. Škarda, aby presidia
vrohního semského soudu bylo zemským vý
borem osnámeno, še soadal rozhodnutí, týka
jící 6e nedávného německého vyřízení českého
podání okresního výboru příbramského soudem
falknovským, neprost> odporoje platnému jasy
kovéma práva, dle kterého oba jesyky jsou
úplně rovnoprávny © podle kterého v celém
obrodu země státaí úřady jsou povinny Vyři
sovati úřední podání stran jazykem té které
strany. Falknovský okresní soud vyřídil totiž
české podání jasykem německým. Pro Škardův
návrb hlasovali všichol přísedící sem. výboru
mimo br. Wallise a dra. Eppiogera a návrh
byl přijat. .

Uherská ve Francii odbyta. Maďaři
chtěli ei ve Francii vypůjčit 690 mil. korun,

"ale pohořeli. Vlastní příčina zmaření aberské
půjčky ve Francii jest ta, že Rakousko-Uher
ska patří — k trojepolku. Francouzové chtěli
prý půjčky použítí jako prostředku k rozra
žení trojepolko.

Svolání semakých sněmů. Vídeňský úřední

js otiskuje císařský patent, kterým 66 s8vovají sněmy: slezský na 19. září, dolnorakou
ský, Štyrský, korutanský a vorariberský na
20. září, haličský na 22. září a hornorakooský
na 28. září. K svolání ostatních sněmů dojde
později.

Uherský ministr proti samostatné uhoriké
bance. Uherský ministr spravedlnosti Ssekoly
měl v Kameoci řeč, v které pravil. Každý
Uher by rád viděl silnoo a bohatou banka
uherskou, která však tou dobou zřízena býti
nemůže. Jeme dosud chudí a mnoho jeme za
meškali. Dříve mosí být podporováním orby,
obchodu a živností zvýšen všeobecný blahobyt.
Krom toho musíme hleděti, aby cena peněz byla
svýšena. K toma chce vláda přispóti zahájením
placení hotovými.

: ve Vídni. Do Vídně při
jelo zvlaštní anglické poselstvo, aby officielně
a olavnostně edělilo našemu mocnáři, že na
aoglický trůo nastoapil král Jiří V. Poselutvo
bylo slavnostně přijato.

Císař Vilém do Vídně. Vídeň 21.t. m. zase
vítá něm. císařea tentokráte na samé radnici.
Pomalu bude císař Vilém raději vidén ve Vídní
než v Berlíně. CísařVilém navštěvoje Rakvasko
vždy tehdy, když ce vytváří novásituace, aby
smaříl vše, co by mohlo býti na prospěch
Slovanů v říši.

Řecko-turecké napětí. Ze Soluně se osna
maje, že turecký boykotový výbor prohlásil
boykot proti zboží pocházejícímu « Kréty. Tím
postaveno jest sboší z Kréty na roveň ae zbo
žím čeckým. Rozšíření boykotu na zboší krétské
spůsobilo v Řecku velké rozčilení. — Turecko
soustředilo a rozložilo dosad na baolharské
kranici 80.000 mužů vojska ae 3650 děly, na
řecké hranici pak, ve vilsjetu solanském a mo
nastýrukém, celkem 126.000 mažů.

Zprávy organ. a spolkové.
Všem milým erganisacím katolické

mládoše, vm váženým stonponcům
české strany křesť.sociální na Čáslav
sku a v bližším1 vzdálonéjšímokolí
edělajemo radost svoji, že dne 18. září 1910 ko
mati budeme ve Žlebích slavnost posvěcení společ
ného praporu všech čtyf skupin organisace kato
lické mládeže farnosti Žlebské. I zveme vás, mi
lení druzi a drožky a vás, Statečné a uvědomělé
příslušníky strany naší české křesť. sociální co nej
erdečněji, abyste nás v tento den, pro nás tolik
významný navětívili, nás i sebe poallili, aby slav
most svěcení preporu katolické mládeže ve Žle
bích stala se velkolepou a svornou manifestací
katolického lidu s Čáslavska i dalšího okolí. —
Pořad slavnosti bude: V neděli dne 18. září od
půl 9. do půl 10. vítání hostí cizích i domácích
v knížecím parku naproti hostinci „na Hrázi“
O půl 10. seřadění a průvod ke kostelu. — V 10.
bod. elavnostní kázání vsdp. kanovníka Dr. Fr.
Šulce z Hradce Králové. Pak posvěcení praporu,
satloukání hřebů „a odevzdání praporu, hymna
mládeže: „Rozvihme prapor červenobílý !“ O 11. b.
měe ov., při víš se spívati bude píseň Velehrad
aká: „Boše, 00'a ráčil.“ Po měj sv. průvod na
náměstí, rozohod a uložení praporu ve faře. O
12:/, společný oběd přihlášených. — Od 1.—32.
promenádní koncert na náměstí. Před 2. hodinou
seřaďování ns náměstí a průvod do knížecího
parku, kde zapěje se poslední sloka bymoy mlé
deže. Nato řeč p. Václava Špačka, řídícího učitele
©. v., pak 1. sloka písně „Kde domov můj“ a řeč
p. Fr. Šapky, red. „Štíta“ vHradci Králové. Po
tom konoert v kníž. parku. — Večer v 8 hodin
věneček. V případu deštivého počasí odloší se
celá slavnost na neděli dne 26. září. Přijďte tedy,
druhové a družky, přijďte přátelénašía stoupenci
strany české křesť. sociální| V množství svém u
vidíme evou aílu a najdome všickni povebazení ku

dalším bojům aobětempro víru sv. ks

Skupina Sdružení české mládošo
křesť. sociální pro Librantice a okolí
spolu s L okresní organicací mládošo
okrosu Hradec Králové pořádádno28.září
1910 v Libranticích národní slavnost svatováclav
skou. Pořad: Od 1. do půl 2. bod. neřaďování
spolků u domu předsedy p. Rejchrta. O půl 2. hod.

průvod s hudbou přes Librantice do zahrady p.urze, kdef koncert úplné kapoly jásenské osob
ním řízením p. kapelníka Fhouka. Mezi koncertem
promlaví vdp. F. J. Konečný, farář pouchovský:
„0 rýrnama úcty svatováclavské v době nynější“
a slečna Hans Čermáková, ústřední sekretářka
Sdružení mládeže: „O organisaci mládeže.“ Pošta,
tombola, soloré výstupy a j. Večer o 7. hodině
v sále hostince p. Kurse věneček. Vetupné do sa
brady 40 b, do věnečku jinoši 1 K, děvy 40 b.
Za nepříznivého počasí průvod odpadá, vše ostatní
v prostorném sále. Katoličtí Čechové! Mužové,
eny, jnnáci, děvy! Všichni do jednoho dostavte
se na národní slavnost svatováclavskou. Vy jste
těmi rytíři blanickými, kteří probudili se s dlou
bébo spánku a očekávají povelo svého vůdce av.
Václava, aby osvobodili vlast od potopného jha
novodobého pohanství a novlastenectví. Pod ko
rouhví svatováclavskou vítězili v bitvách věrní své
vlasti Čechové, pad koroabví avatováclavskou pů
jdeme v bojza svoje av. přesvědčení. Dne 28. sáří
všichni dostavte se do Librantic a svojí účastí mani
festojte svoje přesvědčení. 28. září na shledanou!
O kola a povosy účastníků bude postaráno.

Kolím m. Lab. Dne 4. t. m. pořádal li
dový spolek křest. sociálaí divadelní předatavení
„Paní rovírníková“ s velkým úspěchem a při vy
prodaném domě. Dne 18. t. m. koná se předoáška
ulč. Jakubcové z Praby v zámecké restauraci 0 31/,
hod. na thema: O výsnamu ženy v rodině. Zvou
se timto členové a zvláště členky k hojné účasti.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlocémní. Vyrnamenáni

jsou: p. Karel Janský, farář v Uhersku, jmeno
Ván vikariátním sekretářem, p. František Matouš,
farář v Bystrci, obdržel Expositorium canonicale.
Ustanovení jsou pp.: Josef Teplý, kate
cheta v Kutné Hoře, za faráře do Běstviny, Joa.
Jakubec, farář v Hnoóvkovicích,sa faráře do Opa
tovic n. L., Jos. Ježek, kaplan v Borové, za fa
ráře do Vojnova Městce, J. Hanzlík, farář v Horní
Dobronči, za faráře do Kunvaldu, Joa. Novotný,
kaplan v Kostelci n. O., za kaplana do Pardabic,
Jos. Polášek, kooperator, za administratora do
Bmrécé, Frant. Budínský, kaplan v Hefmani, za
kaplana do Bělé (n Přelouče).Neomysté: pan
Josef Cibulka a p. Stunislav Beneš za vikaristy
kathedrálního chrámu Páně v Hradci Králové, p.
p. Al. Kuřík sa kaplana do Jablonce n. Jiz., p.
AL.Sigl za kaplana do H. Štěpanic, p. Frant.

Drábek za os. kaplana do Pertoltic, R Fr. Vejstrk, za kaplana do Hradiště, p. Fr. Langbammer
za kaplana do Kocléřova (u Král. Dvora), p. R
Typlt za kaplsna do Nového Města n. M, p. K
Prucha za kaplane do Lomnice n. Pop.. p. Jos.
Málek za kaplana do V. Jesenice, p. Frant. Je
lípek za kaplane do Kostelce n. O., p. Richerd

Popp za Kaa do Trutnova, p. Fr. Lakš 1kaplana do Čáslavě,p. Josef Plocek za koopera
tora do Heřmavě.V Pánu zesnul: p. Al. Ko
vařík, (V Valo.) professor na realce v Jičíně, +
90. července (naroz. 1865, vysvěcen roku 1888.)
Uprázdnila se: fara v Horní Dobrouči(Dit
terabach), patron. tamější obec; fara v Hošvko
violoh, patron. nábot. matice, obojí od 1.září 1910,

Schůze městské rady dne 12. září.
Udělena byla povolení: ku stavbě domu činžov
ního a obchodního na parcele č. 1. v bloku
XIV. p. Frant. Viktorinovi, obchodníku, a kn
stavbě ev. ref. chrámu na pozemku u býv. Slezské

polku pro
vystavění dotyčného kostela. — Příjata byla offerta
fy Dr. Klumpar a spol. na betonové práce při
kioscích u nového mostu labského. — Panu Ed.
Řesáčovi, obchodníku, povoleno bylo zvětšení okna
na výkladní skříň v domě čp. 138 na Velkém ná
městí. — Továrné oa nábytek fy K. V. Sknher
ský povoleno bylo postaviti návěstní tebnli poblíž
novostavby p. Fr. Viktorina ve třídé Karlově za
obvyklý poplatek. — Práce pokrývačská nad pří
stavbou stájí v obecním dvoře svářena byla p. M.
Motyčkovi. — Vymalování chodeb -a vedlejších
místností v m dm divadle zadáno bylo malíři
p. B. Woltovi. — Přípis Dra O. Wagnera, jímě
týž, byv povolán za řiditele reálného gymnasia
v Berouně, resiguuje na místo řiditele méstského
dívětho lycea, postoupen byl lycejmímu odboru. —
Výkaz o činnosti polic. strážaíků v měsíci srpnu
t r. byl vzat na vědomí.

Na Eošberk! V neděli dne 18, září o 4.
hod. odpol., bude-li pěkné počasí, bude a kapličky
na Rožberku u Hradce Kr. káraní.

Z nadace „J.V.císařovny a královny

Alžběty pro vzdělánísirotka pochudémžívnostníku Královéhradeckém“, založené
městskou obcí Královéhradeokou, udělí se požitky

sa doba od 10. září 1909 do 10. září 1910 vob
nosu K 140. Zádosti opatřené doklady: a) o do
movské příslušnosti královéhradecké, b) o nema
jetoosti, c) o tom, že žadatel jest airotek po živ
nostníka královéhradeckém, bez své viny schudlém,
podány buďtež u podepsaného úřadu porkmistrov
ského v bodinách úředních do 24. září t. r. do
12. bod. polední.

Česká banka Allálka v Hradci Krá
levé. Zařizovací práce blíží se k svému dokoo
čení a jiš v příštích dnech budon vzorně a mo
derně vypravené bankovní místnosti otevřeny pro
ot. obecenstvo. Jednotlivé práce zařizovací dle
orig. návrhu arch. Ford. Kallika z Prahy prová
děly rmy: truhléřeké a Ččalounicképráce firma
K. V. Skuherský, zde, čalonny, kůže a látky do
dala firma Ant. Zeman, Praha, parkety Jan Sýkora,
ude, osvětlovací télosa firma Fr. Křižík, sde, malbu
p. B. Volf, práce natěračské p. F. Zavázal, ústř.
topení firma J. Štětka z Vinohrad. — Přestavba
místností provedla podnikatolská kancelář p. Jin
dřicha Laboutky, stavitele zde. Místnosti opatřené
vším komfortem a pohodlím pro pt. obecenstvo
zařízeny jak nejúčelněji a nejvkusněji a zejména
některé detaily a výzdoby vnitřního zařízení apou
tejí pozornost nejen odborníka, ale i každého pří
ohozího. Vedle vkusné úpravy místností postaráno
bylo i o bezpečnost uložených bodnot umístěním
svláštních pancéřových pokladen, dodaných firmou
Karel Kauble v Praze. Srým vkladatelům přišla
Česká banka vstříc vydáním velice vkusných
vkladních knížek, dodaných Českou graf. spol.
„Ume“ v Praze. Knížky tyto mají vedle mnohom
menších rozměrů, oproti posud všeobecně užíva
ným vkladníe kníškám tu výhodu, še jsou opa
třeny zvláštním ochranným plátěným obalem, který
chrání knížka před poškozením a slouží zároveň
při ukládání usb vybírání za průkaz u pokladny,
jelikož nese stejné číslo, jako vkladní knížka. —
Vkusně upravené čekové kaížky pro pp. komitenty
dodala rma F. B. Batovec v Praze. Abychom
poskytli i nejširším vrstvám příležitost soznámiti
Se alespoň s běžnými druhy cenných papírů a
mincí, zařizajeme k tomu účelu velké výkladní
skříně svých baaokovních místností, v nichž budeme
stfídavě vykládati rozličné cenné papíry a mince.
Ústav náš jest řízen správní radou, v níž zase
dají pp.: JUDr. Vladimir Srb, komtar řádu císaře
Františka Jogefe s hvězdou, bývalý starosta král.
hlavního města Praby, advokát atd. atd., president,
F. J. Materna, komerční rada, majitel továroy na
laky, fermeže a barvy + Praze atd, náměstek
presidenta, Jan Kubíček, císařaký rada, podnikatel
Šelezničních staveb na Král. Vinobradech, ná
měsťek presidenta, Cyrill Bartoň, spolumajitel
firmy „Josef Bartoň a synové, přádelna, tkaloovna,
barevna a tiskárna“ v Náchodě a St. Městě,
Alois Dada, inženýr, majitel elektrotechnické to
váray na Král. Vinohradech, Bohuslav Rosenkrane“
císařský a komerční rada, předseda Českého ob
chodního muses, velkoobchodník v Praze, Václav
Stýblo, majitel koihkupeotví, knihtiskárny a realit
v Prase, F. Topič, majitel knihkupectví, naklada
telství a uměleckého závodu v Praze, Olakar
Zachar, inženýr a sládek v Kročeblavech u Kladna,
dále centrálním řiditelatvím, v jebož čele stojí p.
Btenislav Kolářský, řiditel, p. Jiří Souček, místo
Hiditel; zdejší filiálka pak mimo to spravují pp.:
Juliae Bass, mésteký rada, majitel realit a c. k.
dvorní fotograf v Hradci Králové, člen předsta
venatva, Dr. František Zachoval, řiditel obchodní
akademie, majitel realit atd., člen představenstva,
Richard Sohleif, dirigent. Stran obchodů, jimiž se
filiálka České banky zabývá, poukazujeme ma
insert uveřejněný na poslední straně t. L.

Zájem © akole České bamky. Po
elední značné oživení poptávky po bankovních
akciích na pražské burse, jemuž následovalo značné
stoupnutí veškorých akcií bankovních a — což
potěšitelno — zejména českých, rozvířilo nemálo
zájem též o papíry mimoborsovaí. V prvé řadě
byly to akcie České banky, jichž akcionáři hodlali
rosmnožiti avoji dosavadní držbu, neakcionáři pak
— hlavně vkladatelá — zamlonvají si již dnes
akcie nejbližší příští emisse. Ukaz tento jest 0
stataů snadno vysvětlitelným, uvážíme-li, že vý
sledky za prvé pololetí převyšají značně ony roka
minulého a Ise již does očekávati, že vedle mi
mořádných dotací reservalmu fonda bude zabezpe
čena nejen dividenda nejměné 6“/, (t.j. K 20—
při kursu 405—410), ale i další stoupání. Jest
tudíž pochopitelno, že atal ae papír ten oblíbenou
částí rodinného majetka širokých vrstev lidových
a středních, které zcela správně v prospěchu banky
vidí prospěch svůj. Uvedení akojí na barsu možno
očekávati po vypsání druhé emisse akcií, jelikož
dosavadní počet akcií umístěn je ve stálých rukou
a obdobné se uvolňajících několik kusů nedosta
čovalo by pro snačnějšl poptávku burgovní,

Úmartí. Dne 12. t. m. zemřelactihodná sta
řenka pí Anna Černá u věku 71 Jet. Muohboge
mlaví o vynikajících mužích, málo však o tichých,
zbožných ženách, které dovedly národu odobovati
přes všecka nepřízeň okolností zdatné, zdárné gyny.
A jak velikou životní energii, jakou zdatnost
v zápasech dovedoa vyvinoati právó nejskromaější
České ženy| Zesnulá, byvái zaopatřena av. avá
tostmi, odebrala se k Bohu 8 tím vědomím, že
evůj sůkol vyplnila co nejsvědomitěji. Pohřeb kuná:



včeraza velikéúčasti.Zesnuláuloženaktichému
odpočinku na hřbitově černilovském. Odpočívej
v pokoji!

C. E. bormího úřadu v Hradci Kr.
Za příčinou Čistění úředních místností nebudou se
dne 23. a 24. září 1910 peníse ani přijímati ani
vydávati.

Panorama Národní Jednoty Serere
české v Hradci Králové jest počínajícso
botou dne 17. září opět otevřena v přízemí obec
ního domu čp. 62.. v němž umístěna jest chla
pecká výchovna. Podnik tento, jenž celý čistý vý
Dos věnuje zejména na udržování matiční školy
v Těchoníně u Králík a národně ohroženým men
šinám v Podkrkonoší a pohoří Orlickém vůbec,
skýtá za levný peníz nejeo ušlechtilé zábavy, nýbrž
působí i výchovně, ježto vystavením nejrůznějších
sbírek uměleckých obrazů umožňuje sezoámiti se
s kraji celého světa i vynikajícími událostmi.
Místní odbor Národaí Jednoty Severočeské ve své
eBaze o postrost programu vystavených kollukcí
snaží ge, by zálibě občanstva nejlépe vyhověl.
Nynější, počtem již dováté období zdejší panorá
my, sahájí řadou jasných, bezvadně provedených
obrazů „Automobilsm oa Alpy“ a to zajímavý
výstup plzeňských Čechů na Órtles. Serie ta je
provedena známým sportsmanem a fotografem
amatérem p. Ein. Kabátom, velkoobcho dníkem
v Plzni, jehož loni vystavená Berie „Šuma vav zi
mě“ těšila ee velkému zájmu zdejšího obe censtva.
Nechť tedy využijí příznivci panorámy v týdnu
od 17. do 23. září vhodné příležitosti k prohléd
nutí si umělecky kolorované oné perie.

.. sr
pojištění pro případsúmrtí
(2 (poskytuje Jubilejní, vzájemnědobročinný R
šivnostenský'spolek„„Oharftaes!v HradciKrál.,
jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svópomoci, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 12 případ.úmrtí celkem 18.575 K,
sískav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jsko pravě dobrodiní.

Spolek přijímá muše 6 šemy od 24 do45let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
Jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, co 45 let 10 K. Každý člen 80 zavazuje, še
splatípři úmrtí spolučlena2 K, jež ne vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problářením vý
boru za svého života označil.

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů

v bodoučnosti a pro přítomné pady úmrtí poskytaje záruku svým kmenem žijícíchčlenů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vědy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Váci. Jemševský,
Jednatel.

Nesátěstí. Netoliko na Moravě ale i v Če
chách natropily spousty vod Škody nezměrné. Z
okolí samého Hradce sebrala Orlice a Labe celé
kupy otavy; co bylo na lukách, bylo podkáleno.
Na samých polích tvořila se celá jezera. Poněvadě
ma plošině byl nesnadný odtok, měnily se polností
v páchnoucí bařiny. Brambory propadají na mí
stech zatopených hromadné hnilobě. Ve čtvrtek
strifena část protisorní lávky regulační před Bor

eem. Rotníci dlouho nemohli saWájiti v širém
okolí polní práce, poněvadž by se masili broditi
v bařinách. V Hradci v pátek jel plavit koně a
čistit vůt do rozvodněné Orlice sřízeneopohřeb
ního ústava p.Elenera. Zapřašení koně byli
stržení mocným proudem, tak že oba utonuli. Zří
senec stěší zachránil fivot. Tak stihla mladý po
hřební závod škoda veliká. Koně měli cenu 2400
K, nákladní vůz 320 K, postroje před 2 měsíci
zakoupeny za 186 K. Utopená zvířata bylavyta
šena po namáhavé práci z vody teptve drahého
dne jen s částí postrojů. Jen předek vozu „bylo
možno zachrániti. Vůz totiž byl rozrašen a polo
vlci voda odnesla. P. Elener půčí škoda, kterou
utrpěl, na 2800 K. Snašivý majitel pobř. ústaru

Které trály06 ne jimě e vode 16 Pross neutrpěly a Be vede , pros
ee, aby vo poospěch postišeného nějakým obmo
wempřispěly.Příspěvkypřijímáa kvitájei admi

bistrace £. I. OJ neděle jest Již lépe, počasí jest
ustálenější; a tak jest naděje, že to, coposud
u povodí obou řek není zničeno, pilné ruce sa
chrání. —

Na odvrácení gormanisace českých
dítek dolnorakomstých přispělapolkuje
menský“ ve Vídni IIL-3 Strobgasse 465., který
vydržoje 6 obecných dkol, školu pokračovací, 3
opatrovuy a O jazykových škol, politický okres
Hradec Králové v červau 1910. Hradec Král.
B. Krejcar 1 K, J. L. Pospíšil 1 K, Děloietvo
fy F. Růžička S K. — Nechanice, Městská
spořitelna 4 K, J. Rainiš, učitel, sbírka od 10
dárců 10 K. —V červenci1910.Hradec Krá
lové. Haner 2 K, J. Fajera 1 K, Dr. V. Kracík
3 K, V. Potůček 2 K, Dr. F, Pokorný 5 K, Jan
Herbych 2 K, úředníci c. k. ber. referátu 4 K,
J. Kadečka1 K. — Hradec Král. Nový.
Iog. J. Strachota 1 K. — Hrádek. Vzdězávací
jednota „Třebízský“ z výletu 17./VIII. 1910 1 K.
— Svinary. K. Kalt 1 K. — Třebecho
vice. F. Janeček 2 K.

Čermilev. Na rychlo svolaná schůze katol
národní jednoty 11. t. m. byla nad ořekávání
velmi četně oavštívena. Přednášel dp. Jiří Sahula
o Arnoštu z Pardubic. Řeč, svěděící o veliké zna
losti dějin i v detailech, které nejvíce zajímaly,
byla s velikou pozorností vyslechnuta a dp. řečník
odměněn apřímným potleskem. Neméně oceněna
byla cenná časová přednáška vadp. vikáře J. Seidla
o „choleře“. Poznali jsme „pant choleru“ po stránce
hygienické a se stanoviska katolického, praktické
pokyny, jak třeba jí čeliti byly zvlášt se zájmem
sledovány. Diky srdečné| Po přednáškách přečetl
jednatel provolání „Školských bratří“, krátce po
vzbudil k podpoře tohoto velmi uutného katolického
institutu. Sebráno 7 K 20 h. Recitace vip. Ma
cháně o choleře se též velice zamiouvala. —
V době podzimof divadeloí odbor přispěchá s ně
jakým divadelním představením. — Přednášky o
Sv, zemi, které míti bude poutník jerosalémský
vlp. Petrásek, počnou v měsíci prosinci, po pří
padě již listopadu. Zdař Bůh!

+ Karel Niekel. Dotrpělosob. děkan a
farář na odp. v Harrachově; byl čestným obča
nem v Harrachově a čestným členem růsných hn
manitních spolků v místě a v Maršově. Zemřel
12. t. m. v 80. roce svého věku, byv opětně za
opatřen av. svátostmi. Pohřeb vykonán dne 14.
t. m. za veliké účasti. Odpočívej v pokoji!

Poděkování do Opatovie. Těžkouskou
Šku na mne dopustil Bůb, když mi byla bleskem
zabita dcerka a kdy nad to jsem současněutrpěl
těžce nabraditelnou, velikou škodu v hospodář
wtví. V nejtěžších chvílích však poznal jsem šle
chetnost pravých přátel. Ve prospěch můj konána
od dobrých sousedů sbírka, která vynesla 210 K.
Též mů) sármatek značné zmírnila neobyčejná ú
čast dobrých křesťanů na pohřbu mé doery. Ve
liké zástupy, které ji doprovázely ku hrobu, b ly
prědectvím uejšivějšího soucitu. Vldp. děkan Je
kubec pohřeb vykonsl zdarma, vip. Širůček obě
tavě přednesl krásnou pohřební řeč. Vletp. řídící
učitelRejhorsdětmipřednesltéžzdarmadojímavé
zpěvy pohřební. A tak společným přičiněním do
brých duší ulevilo se stisněnému ardcí mému ve
lice značně. Dobrotivý Bůh odplatiž stonásobně
Všeohněm, kteří mi v strastné chvíli poskytli to
lik útěcby. Hluboce cítěná vděčnost k tolika pro
jevům lásky nepomine v srdci mém nikdy. — V.
Farský, rolník v Opatovicích.

Dobřenjcký farář Aug. Novák vlet.
u Dr. Jana Vrabeovi,profešseru dě

[opis při e.k. vyš. gymnasiav Hradcievé. (Pokrač.) V přednášce24. dubna jste
jáko přednostt. sv. reformace volebil, že „Luther
jako Huschtěl nemajetnost duchovenstva“, ale o
důsledcích této zásady jste pomlčel: že totiž ochu
sené, ošobračenó něžstvo stalo se pak plně a
nedůstojně odvlelým od svých patronů, nebot uma
Jetku církvi azmutého nedostalo se lidn, ale se
brali si vše právem silnějšího páni, rytíři a městětí
řadové, jak se říkalo stavové, kteří byli patrony,
dle tehdejšího spůsobu mluvy podacími , ko
látory far i kostelů. Kuěs ovšem i v těch dobách
byl nucen pošadovati nutné prostředky k obživě
a důstojnému konání bohoslažby. Odkud je však
bráti? Raka patronů byla příliš skoupá. Tipova
šovali kněze za pouhého sluhu, který musípo
Bloueifati, alo jen málo šádati. — Páni kněze si
najímali a dle libosti propomětěli na termin av.
Jirský neb sv.-Havelský. Ze sávislosti hmotné

Yinula 20 závislost mravní. Nechťěl-li se kněz
vatí každou chvíli na jinou faru, musil své

jednání říditi aplše dle vůle pana patrona než dle
svého svědomí. Běda bylo i se Eěvobodpu slova
Bošího“. Jalímile kněz jen trochu urasíl marni
vého pána, Bel z fary! Za takovýchpoměrů málo
který svědomitý a vzdělaný muž-chtěl se věnovati
stavu kněžskému; hlásili 6e usopak lidé nebodní,
mravně schétralí, nebot řemeslo nealo lepěí sao
patření nežli stav kněžský. Ro jiz naříká,
še „kněší musí kázati, což rozkáží.
Péa, pravó hovado neroramaé, neb porkrabie
hlápý a bude knězi rozkasovati; a to jest'proti
gřisení Božíma, neb nemají ce stávové světětí

v duchovní. Ale již chce roubazovati, neb
neliba: : «. :

bot L) DEBaa sera a volba rý

svého pána, pán ujal se tskóbo Jichutpika prot
konsistoři, i když sebe více mravoě poklesl, ale
škodu z toho největší měl hlavně lid, který seměl
dobrého příkladu vzdělaného vůdce a úctybodaého
ochránce proti zlovůli panských úředaíků i pánů
samých. Patroni kněze kališné, kteří ušívali boho
slažebných rouch, na něž i peníse od svých pa
tronů žádali, jedooduše z fary vyhnali a vzali si
kněze českobratrského nebo protestanta predikanta,
který na roucha nechtěl ničeho, Prolestantska víra
přišla pánům lacivěji a proto ochotaě hlásili
se busilští páni k učení Lutherovu, převáděli
k němu i svůj poddaný lid. A jak hrabě páni
kolátoři ee svými kněžími zacházeli! | Mezi
svou Ččeládku k jídlu je posazovali, poličkovali,
do krve bili, dle libosti i do věšení sázeli.
Tím poklesly i mravy duchovenstva kališaého,
tak že r. 1575 kongistoř pod obojí císaři Maxmi
lianovi si stěžuje: Kolatorové od předních až-do
posledních mají na farách kněží nepofádné a při
Jimají je sami o své újmé netoliko do vaí ale i do
měst na stolice děkanské Což mnozí z obecného
lidu vidouce řemesel a obchodů světských nechá
vají, do Vitemberka, Lipska, Frankfartu (prote
atantská boboslovecká učiliště) běží a přicházejíce
zas. 8 titalem kněžským, snadno zjednaným, na
fary za „laciné samy 8e přijímají.“ Tak hluboce
znížilo důstojnost duchovenstva upřílišněné bro
jení Husovoproti majetku duchovenstva, Sami po
zdější husitští kněží a ním nesouhlasili a konsi
stof p:d ubojí roshodla, „že kněz farář 8 kněžími
s svou čeládkou od pánů ogadních slu-nou výti
vou mají býti opatfen“,ar. 1531na sjezdu strany
kališná nsneseno, „že žádný pán, rytířský Člověk
ani Pražané a mésta ani která obec toho aby ne
bránili. aby každý kočz svého statku, coš by ho
Pán Bůb nadělil, neměl jeho odkázati a pryč dáti,
komuž by se jemu zdálo a vidělo.“ Páni patroni
totiž, holdujíce zásadě Husově, že kněz nemá
míti statků vezdejších, majetek kněží po smrti
„dědívali“ nejradši sami. I sněm r. 1539 v Prase
odbývaný proti tomuto zlořádu velmožného pan
stva se ohradil. Hus zásadon o naprosté chudobě
kněží přestřelil, ale nelse mu upfrati přitom úm yslu
dobrého, ješto sám po vezdejších etatelch příliš
se nesháněl, ač mu kasatelství v Betlemé dle vý
počtu prof. Flajšhanse nemalovíce než za našich
dob slošná fara. Co však říci o Lutherovi, kterého
jste, kde se dalo, hodně do popředí strkal, jenž
nemajetnost knéžstva hlásal, ale sám klášter Wi
tenberský, v němž dříve na 30 mnichů žilo, r.
1582 od karfiřta saského jeko „svobodný dědičný
statek“ darem přijal? Měl klášterní domy, za
brady, rybníky, lesy, od magistrátu dovtával
pivo, víno, dříví, peníze, od kurfiřta 200. dukátů
ročního přídavku a množství jiných darů odjinud.
Když poplatníci kláštera, jehož sám nyní pánem
byl, dávné poplatky dávati se vspírali, odvoláva
jíce se na jeho evangelium, že kláštery jsou sídly
dábelskými a nemají podporovány býti, světekou
mocí je ku skládání tohoto cisího potu doháněl,
ač za tyto poplatky ničeho nečinil, co dříve klá
šterníci konati za povinnost měli. Když mu Kor
first nebyl hned nápomocný ve vymáhání poplatků,
hrozil, že z Wittenbarka se vystěhuje a tak uni
versitu o Četné studenty připraví. — Tyto temné
barvy jste, p. professore, na obraz dějin, jejž jste
nám před oči stavěl, nenanesl, aby se vše na něm
sdélo růšovým a jasným. „Dějiny jsou opeaved
lívé,“ řekl jste sám, kéž by byli takovými i vši
chni dějepisci! dovoluji si k tomu dodati. Ještě
maličkost,p. profossore! Zle jete vytýkal „Římu,“
%e Jiřímu z Polřěbrad odepsali, že je „oblutla
kacířská“ — všimučte sl laskavě, jak vlídně píše
Rokycara: „Pán, pravé hovadonerosumné, purkra
ble htůpý.“ Tenkrát se hraběji mluvilo a peálo
nežli dnes a není spravedlivým vytýkati to, jako
by to činil pouze „Řím“

Konference duchovenstva ve Vys.
nývě koná se ve čtvrtek 23. t. m. v 10hod. dopoledne na děkanství.

Holice. Po letní mrtvé sezóně probouzínás
kousavý -pisatel „Východečeského Obzoru“ sám
k práci. Nemůže sapomanouti na poslední volby
do obec. sastupitelstva, při kterých bylo obsoní
sastupitolstvo po šestileté čřanosti od zástepeů
strany soc. dem. úplně vyčištěno. Dále sdělujeme
tomu .pisateli,že naše listy jdou přímo na dračka

vaše rudé neděle meuěkodí. Dosti často přinese
sV. 0." zprávu z některé nemoc. pobledny, ale
marač čtenáři hledají správu sokresní nemocenské
pokladny v Holicích, kteráž by časem potřebovala
také provětrat. V okr. nemoc. pokladně v Holiefeh
má kostrola dvoje brejlo (ně ve akutešnosti ae

příslušník některé jiné polit. snobu seu
trálaí, jest kontrolován až třikrát dommě,po
vtodelách, i za bumny, ale nemocnéčleny Strany
soc. dem., kteří jsou zaměstnání při výbalování
sbožísbednyv kodsumu,naveřejnéulicisnad
nevidí; stal se téš případ, kdy kontrolor potkal
nemocného člena,anjelvkočářenzvosalost.
Přáme se: Byla mu též sadržona
to stalo onomu onznému obaďasu,ktorý maje
levou ruku na kšendě, přistěšen bylkontrolou,
kdyš pravos rukou zvodětři povřísla?

Násled vedně m Pardubie. Tr
valé deště v ých dnech způsobily novídaa



jek na lokách s polích tak i na regalačních pra
cích u Cbrudimky. Otavy přichystané právě ku
sklizni byly odplaveny; co zůstalo, bylo helem

v polích na dlonbou dobu není pro hlubokoo vib
kost ani pomyšlení. R-gulace na Chradimce mu
sela býti na macho dní zastavena s množatví děl
níků zůstalo bez práce a výdělku. Také podnika
telstvo regulace utrpělo značných škod. Vojenské
ovičiště a závodní drába byly namnoze pod +0
dou, takže vojenské dostiby, které se ta měly
dne 14. t. m. kooati, byly na neurčito odloženy.
Zato rybáři v celém okolí dobře pochodili. Množ
ství různých ryb vyplaveno bylo s řečišť do lak
a staly se bohatou kořistí čeřenů, eití, mechů, u
dic a jiných rybářských nástrojů. Z té příčiny na
trh do Pardubic bylo připešeno hojnost ryb a pro
dány byly celkem nad obyčej lacino. Na ovoci
utrpěli bospodáři vážných škod. Spousty rozlité
vody přivábily hejna vodního ptactva, zvláště di
vokých kachen. Kaualisace, která se v Pardubi
cích ca starém městě provádí, byla ve všech čá
stech značně zdržena a poškozena.

Koňské destiky v Pardubicích bu
dou letos již 16. října v neděli odpoledne. Cel
kem bude 6 závodů. Na třetím místě programu
závodního jest velká pardubskáé steeple obase
e odměnou 30.000 K vítězi. Vojenské dostihy ur
čené na 14. září t. r. musely býti pro zaplavení
dráby závodní odloženy.

Nepřístejmest. V Pardabicích před dě
kanstvím a u vchodu do blavního kostela vy5.4
věli takový pěkný zelený domeček! Má tento do
meček také pěkné ozdůbky aa sobě a vypadá
jako hokynářský krámek. Sedí zatím v zelení
keřů a nikdo by ei nepomyslil, že je to člalo 0.
-Přes to však jsme toho nábledu, že tam na (o
místo záchodová vilka oepatří. Aspoň většina ob
čanstva tak soudí.

Nové střední školy v Pardubicích.
Novým školním rokem otevřeny byly v Pardubi
cích o. k. státní gymnasium pro chlapce naproti
c. k. průmyslové Škole u nádraží a dívčí 80u
kromé gymnasium u móstského divadla. Do gym
nasia chlapeckého přihlásilo se pouze 27 žáků,
což ovšem nikterak neodpovídá oměm nadějím,
kladeným do tohoto nového ústavu. Ač ns ©. k.
reálce do I. ročníku přihlásilo 50 amačné množ

„ství šaotva, zůstalo gymnasium hned první rok
na přiblášky dáků tak neočekávaně chudé. To
přičítati lze ponejvíce jen slabé reklamě, neboť
že v Pardabicích v tomto školním rote jest ote
vřeno nové gymnasium, nebylo dostatečně známo
ani v nejbližším olbolí. A protože doposud není
na tomto gymnasiu ustanoven ani ředitel ani uči
telstvo, započne tu Školní rok až 26. září t. r.
„Do té doby lze se žákům ještě přihlásiti. Zato do
dívčího gymnasia přihlásilo se 40 šaček. Tento
příznivý úspěch musí se přičítatí agilní činnosti
strany pokrokové vPardubicích. Přáním většiny

-obyvatelstva v Pardubicích bylo, aby poměr v zá
pisn na těchto školách byl spíše opačný.

Žďár u Borobrádku. Konečnějsme se
„dočkali pro nás radostné adálosti, že řídící učitel
Kajetán Peisker jest od nás přesašen do Kvásin
u Solnice. Byl moochodný a snaživý, což mo do
kásel s odměnil c. k. krajský soud vHradci Krá
lové, odsoudiv jej za jebo snahu vyhodit dp. B.
Hubáčka zo školy k pokutě 30 K a náhradě 166
K soudních útrat. Známo a soudně též dokázáno,
když žaloval Obnova, že na chodbě školoí budovy
ve Žďáru nechal vyvěsit plakát, svoucí na socis
listickou schůsi, že nosil jako přívrženeo poclál.

„demokratů červený karafiát a macešku, odsnak
Vol. Myšlenky. V poslední době jakou na rozlon
čenou prohlásil se veřejně při schůzi míatní školní
rady 26. srpna t. r. „volnou školn“ a o Ferro
roví před mnoha svědky se vyslovil: „Ferrer byl
sv muži“ To jistě stojí sa to, aby tento

v k anámbylcelé veřejnostia všem
rodičům. Takovývýrok pronesl týš říd. uč. Kaj.

„Pelsker, který za svoji shora sminěnon činnost a
mýšlení přelošen byl ze- Akolydvojtřídnína školu

-čtyřářídní, o čemž se ještě amíníme. — Tedy dle
Peisksa: Ferrer je svatý maš! Ten Ferrer, oby
čejný podvodaík, který vydával apisy anarchistické
a odchovával anarchisty « přesvědčení, pod jehož
vedením a setnováním sničano mnobo kostelů, vy

; několik klášterů, jejichž obyvatelé surově
smučení a soenotěni, Ferrer, který jako podvodník
vylákal na slečně Meuniárové 750.000 franků pod
sámiakou na asyl chudých, ale potom za obnos
tem postavil v Bercelaně anarchistickou školu, týž

:Ferrer, který jako cizološný manžel opustil vlastní
ženu i děti a tvrdě, Ze je svobodný, svedl paní
Leon.Binairovu,s níž mělidítko akterouzá
roreň okradl o 105.000.franků, Ferrer, který dle

-trestníhořádu ne od klerikálů,ale odradikálů vy
,pracoraného, 60 svědky a sondci-právníky k smrti
epravedlivě byl odsouzen — ten Ferrer dlo
Peiakra: je svatý mužiOoas tomuřeknourodiče,

dítky bude říd. uč. Peisker v Kvásisách vy
-chovávat? Proto divíme sepámůmčlenůmc. k.
-okres. školní rady vRychnově n. E., kteří se.tak
-vřele Pelskra u ©.k. semaké školní rady ujali a

ej místo trestu povýšili a vyznamenali, třeba

kals! Jen si, pánové, těch
| važte, protože „takovýci“

Da štěstí je ořece jen málo. To je možné jen u
nás, v pašaliku Smrtkově, kde se roztabaje „Skola
našeho venkova“. Můžete, p. Peiskfe K.ejetáno,
Obnovu zase žalovat, my vám vše dokážeme a
saplatíte zase útraty jako minule. — Několik lidí

robené slze lacino se rozlovčili a Kaj. Peiekrem.
Předneseno několik aolových výstupů. Měla se
zpívati též píseň: „Fando, Fando, černé oči máb“.
Tu měla prý přednésti jakási slč. Jedličkova, ale
nábodou se nedostavila. Na známém, postrach
vzbuzujícím Smrtkové „hnátolamu“ z V. Čermé
též nikdo nepřijel, zástupci a hlavy „borobráde
okého pokroku“ br. Havránek, br. Myška, br.
Smrika be nechali doma — a tak celý ten ve
čírek na rozloučenou dopadi bledě s nepokrokové |

Kupte ei poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkander,
Napsal Vilém Tihelka. Stran 82. Cena pouze 8 hal.
ObjedoávkyvyřídíBiskupská knih=
tiskárna v EHradoiKrálové.

Kostelec m. Ori. Dne 27. srpna bylo tomu
25 let, co velezasloužilý děkan náš vldp. Antonín
Kaška byl posvěcen na kněze. Toto 2óleté jubi
leum oslaveno bylo dne 28. erpoa krásnou slav
nosti. O 10. hod, dopol. vyšel průvod s děkanství
s oslavencem do chrámu Páně. U vchodu přivítán
jubilár dojemnou fečí družičky, která ma také po
dala ekvostnou kytici. Po té vystoupil na kaza
telna dp. Josef Stryhal B. J. z Hradce Králové a
vzletnými slovy ukázal vznešenost kněžství Ježíše
Krista, jež vldp. děkan vždy vzorně zastával. U
kásal, že 25 let kněžství jest nejen 25 let radostí
duchovních, ale i práce, námab a strasti. Strastí
vytrpěl vidp. děkan za těch 25 let míru vrchovatou.
Po kázaní měl vldp. oslavenec slavnou mši svatou.
Slavnosti v kostele sůčastnil se pan patron J. O.
hrabě Fr. Kinský. Pak sl. sbor c. k. vojen. vy
sloužilců 8 praporem a sl. katol. jednota 8 pra

pojmouti mohl. — Večer pak pořádala katolická
jednota na počest 26Gletého kočžského jubilea
vldp. děkana póvecko-hudební akademii v sále
„Na Rabštejně“ ; účastenství bylo obrovské, Zábava
byla apřímná a nenucená. Ač účastni byli zástupci
všech tříd a stavů, přec marně bledal bys spole
čenských rozdílů. Výkony všech při akademii ú
činkujících byly velmi zdařilé. o čemž svědčil
bouřlivý potlesk posluchačů. Zvláštních však va
vřípů hudebních dobyli sobě: páně Košťálovo

par a p. JUC. Kafka ; pěveckýchpak slečnyjché, Zájem a účastenství všech farníků na celé
slavnosti jubilejní svědčí, že dovedva si lidé posud
vxorného a obětavého kněze vážiti. Přejeme vldp.
děkanovi, aby ještě dlouhá léta ve zdraví a apo
kojenosti působiti mobl k duchovnímai hmotnómu
prospěchu a blabu svých farníků s takovým zdarom,
jako dosud. Na mnoha léta:

Chrast m Chradimě. Dělaicivaani sde
se nevede dobře. K tomu všemo jest zde citelná
nouze o dělnické byty. Lid z venkova stále se
tlačí do měst v domační, jaké blaho vyzlská; brzy
však tací soznají, jak drsho vše musí vo městě
kupovati a při velikém návalu nemají kde bydliti
ani sa snačné penize. Již upraveny za obytné
místnosti i chlévy, kolny. — astále nouze. Maoho
zavihují sami ti nerosvášní dělníci, kteří na spolu
dělníky přihazují a pakt ns druhou splátku nájmu
nemají. A domácí páni zace naříkají, že velson
částku nájemného musejí odváděti bornímu úřadu.
Málokterý jest ochoten vasítí do nájmu rodinu
s více dětmi. Leč kruby mimodělnické, majetnější
nechť nezapomínají, jak důležitým činitelem při
rozkvěta měst a blahobytu oolého národa jest
dělnictvo! Nechf místo sladkých slov o humanitě
přikroší k praktiokéma čina| Hlavně páni továr
nici by měli obrátiti pilný ařetel k stavbě děl
nických domků. A vy, dělalci, naříkání vám zde
nepomůže! Tím méně si pomůlete, jestliže budete
proti sobě ze strannické zášti a na popud točač
placených agitátorů štváti. V příčině otásky by
tové jest potřebí práce mejsvornějěí. Naše strana
kdost. sociální již uvažovala o utvoření okresaího
dražstva pro stavbu dělnických domků. Vždyť i
v okolí jest nouze o malé svétaičky. Budiž tudíž
vaším heslem: Nechť co nejdříve vejde v život
družstvo pro stavbu dělnickýcha rodinnýchdomkůl

Hronov. Aviatika. Nečas,jenž panoval
po oelý předešlý týden, nenstal ani v neděli 11.
t. m., kdy se měl v Hronově konati vzlet našeho
nejlepšího českého aviatiita inž. J. Kašpara s Par
dubic. Ač zpráva o odloženém vzletu hned v ran
nich nedělních hodinách do čirého okolí publiko
vána, ojtždělo se množství návštěvníků, kteří ne
dali se odstrašiti mepohodou a jež přilákala zna
meuitá pověstpředcházející jméno toboto českého
pilota. Bvědčíto o obrovsltém zájmu, který zpráva
o pořádáníKašparova vzletu v Hronově vabadíla

a přo ne u bylo nutno odložiti na tutoneděli 18. t. m. Vslet konánbude po 4. hod. odp.
na „Příčnici“, plaaině k Hromovu přileblé. Letiště
amo jest úle vyjádření samého inž Kašpara vý

tečně položeno a zřízeno task, aby i obecenstvo
třetí místa sanjimající mohlo sledovati dopodrobna
celuo aviatickou prodakci. Aeroplan umístěn zatím
v blízkém pivovaře. V pátek bude smontovén. O
pohodlí obecenstva postaráno jest pořadateletrem
i jinak všestranně. K dopravě jeho mímo rozmna
žený počet vozů týž den budou vypraveny zvláštní
vlaky a to: k Chocni zvláštní večerní vlak. Od
jezd z Hronova v 7 hodio 46 minut. Zvláštní od
polední vlak. Odjezd s Týniště ve 2 hodiny 6 m.

Od Orlických hor. V pondělídne 5.
září vrátil se ze Svaté země dp. P. Joa. Rówsler,
kaplan velkoouřímský. Německá farní osada při
pravila svému knězi spontanní ovace. Kolem 6. ho
dioy očekávali jej osadníci v čele s hudbou. Po
přednesu plsně: „Bože, chválíme Tebe“ uvítal
poutníka jerusalemského p. Pross jménem obce a
p. Trojovský jménem katol. spolku, jehož duší
dp. P. Róssler jest. Hluboce dojat děkoval p. kaplan
za ten projev, ujistiv všechny, že se přičiní, aby
byl vždy hoden této důvěry a lásky. Po té hnul
se průvod ku chrámu Páné, kdež aděleno svaté
požebnání. Tak váží ei německý lid českého kněte,
o němž jest přesvědčen, že a ním cítí a pro něj
s láskon pracuje. — V úterý dne 6. září skonal
tragiokým způsobem horlivý pokladník zdejšího
katol. spolka p. Fr. Seibert. Tentýž při sestupo
vání z půdy sklouzl a tak nešťastně na kameanou
dlažbu upadl, že za 2 hodiny vypustil svou šle
chetnou duši v 32. roce věka svého. Slavný po
břeb odbýval se ve čtvrtek odpoledne za nebýva
lého zde účastenství. Kondukt vede vdp. dékan
Tomiček za assistence vdp. faráře Ssice z Kače
rova a místního p. kaplana, který dojemně nad
brobem promluvil. Odpočiň v pokoji|

Golčův Jemikov. Dne 8. t. m. zemřel
starosta města p. J. Jindřichovský v 60. roce véku
svébo. Zesnulý, který již třetí období vedl správa
obce, požíval všeobecné vážnosti, jež mu proká
zána též o pohřbu LI. t. m nejen místním občan
stvem, ale i z dalekého okolí přichvátavšímihosty,
v jichž čele byl p. c k. okres. hejtman z Čáslavě
a p. c. k. rada zem. souda z Haber.

Bonoy nad Donbravou. Ku dni sv.
Václava. Láska k národa a vlasti jest něco zcela
přirozeného, jeko láska k rodiuš, a níž pocházíme,
nebo láska k rodnéma domu. Proto všude iu ná
rodů aejméně vadělaných lásku tu shledáváme.
Zahledíme-li je na národnostní mapa naší vlasti.
vidíme. že kolem dokola obklíčení jsme národem
německým. I vláda naše vídeňská jest velikou
většinou německá. A také v týle máme mocnou a
bojovnou říši německou a v ní zejména bezohledné
Prošáky, kteří násilím hledí ve svém státě vyhu
biti lid slovanský. Z toho pro nás naučení, še jest
velice důležita svornost a jednota národaí. Ne
moadrá však politika vůdčích českých stran roz
bila jednotu národa. Místo, aby každý enažil 86
přinesti nějakou oběť na oltář vlasti, Češi hašteří
ge mezi sebou, sobectví stavů, stran a jednotlivých
osob nářed roadrajaje. Malý český nérad, má-li ae
uhájiti, masí býti každý jeho člen ochoten život i
jmění pro vlasť obětovati, Dějiny a akušenost učí,
že národ bezbožný a nemravoý byne jako strom,
jenž od kořena usychá. Víra a mravnost jeou dva
základy, na nichž moc a síla národa každého spo
čívá. V národě našem však vidíme dnes opak.
Místo, aby povolaní činitelé a vůdcové jeho víry
a mravů 50 zastali, namnoze za vlastenectví mají,
když mohou víru a mravnost ze srdce a duší
rváti. Kašdý cisozemeký literární Šlkvár jest jim
dobrý do češtiny překládati a mezi lidem rozš i
řovati, jen když to naplní kapsy ziskuchtivých
nakladatelů a koihkupců. Co tu lží, posměchu u
nadávek na víru se vychrlí daes v Čechách v li
stech, knihách a na schůzích různých těch ptran,
a to vše prý ve jménu vlastenectví a lásky k vlastil
Prý ve prospěch národa! Čech — katolík mé
více příčin svou vlasti národ milovati, než-li Čech
ve víře vlašný a nevěřící. Víra posvěouje a po
vznáší cit lásky kvlasti a národa. Kdyš víra naše
katolická jest na škoda národu našemu, jak stále
volají nepřátelské atrany v Čechách, at nám tedy
vysvětlí, proč v Čechách v době nejkatoličtější,
v době Karla IV., krále našeho a arcibiekupa
Arnošta s Pardubic, byl slatý věk našeho národa!
Ať nám vysvětlí, proč právě národové, kteří ví ry
katolické si váži a v ní žijí jako Srbové Lužičtí
a Poláci, zachovali si svoji národnost a jasyk i
lásku horoucí k vlasti přes nepřízeň a promásle
dování celých století! Ať nám odpovědí, kde na
posledy udršel so náš jasyk, kdy náš národ byl
na vymření, kdy čeština s úřadů i škol byle vy
pusena! Nebyly-li to právě kostely katolické, kde
český jazyk sa udržel, kde jasykem českým lid se
modlil a kněží lidu kázali? Anebo ať se podívají
na uherské nešťastné Slováky a do Prua. Polska ;
kdo tem drží jazyk lidu? Nejsou-li to kněží ka
toličtí? Proto možno směle Hol: „Kdo v Čechách
ničí víru a křesťanský mrav lidu, ten zabíjí národ,
tem jest jeho vrahem a největším nepřítelem.“
Kašdý národ má v úctě svého předního národního
světce. My Češi měli jsme a máme sv. Václava,
kterého nazýváme dědicem země České. S úctou
ov. Václava jsou spiaty dějiny českého národa;
ve av. Václavu vidíme stělesněnou celou naši mi
nalost. Tento avatý vévoda, český tělem i duchem,
v tombrněnírytířském,stou korunous praporem
českýmjest ideálnašehokrále a sašichnáro dních



ba práv. Kdo detu k
minulosti slavné, přetrhévá pouta
, s nichž žije naše národní nad

naší k národu i vlasti. A přece
Češi v poslední době, kteří opovášíli se

avětcenárod m sneuctivati. Nenídivu, když v h věda a mravnost se
takto znehodnocuje a ničí, še i obětavé lásky
k vlasti abývá. me, věrní katolíci „města
Ronova nad Doubravou“, neb vám platí zvlděté
to aloro uvedené, že jeme věrnými následovníky
ov. Václava ve víře i Jásce k národa, a oslavme
důstojným způsobem jeho svátek, jeho svatvečer|
Ty pak, vóvodo náš, sv. Václave, který jsí za či
vota svého stejně jako my bojoval, který jsi svrhlé
sásady pohanské strany České potíral a pravou
vzdělanost a osvětu v lidu svém rozšiřoval, stůj
při nás! Pod prapor Tvůj stavíme sebe a národ
český. Pod praporem Tvým lid Tvůj český vítězil;
pomoz i nám k vítězství! Svatý Václave, vóvodo
České semě, kníže náš, pros sa nás Boba! Nedej
sabynonti nám ni budoucím!

Obecní úřad vZámělich u Potštýna
pořádá dne 25. září b. r. o 8. bod. odp. vbo
stinci pana Fr. Chocenského veřejnou schůzi vče
lařskou, v níž Karel Pazourek, ř. uč., obvodový
ušítel zemědělské rady a přísežný soudní zaalec
včelařství promlaví o národohospodářeké důleži
tosti včelařství. Vstup volný. Za obecní úřad: Fr.
Hlaváček, starosta.

Obecní úřad na Horkách mKostel
ce m. Orl. pořádádne 28. září 1910o 2. bod.
odp. hostinci pana Jana Prokopa veřejnou před
nášku, v níž týž pojedoá o včele v domácnosti
i ve službách přírody. Vetup voloý. Včelaři a přá
telé včelařství jsou vítáni! Za obecní úřad: Jen
Prokop, starosta.

Prosba. Učitel a bývalý ředitel chóru, pro
pemoc předčasně daný na odpočinek, stižený nyní
bolestoou i zohavující nemocí obličeje, která vy
žaduje nákladného léčení, prosí snašně o podporu
přátel církovní badby. Milodary ocbotně přijímá
Dr. Jos. Mrštík, předseda královéhradecké diec.
jednoty Cyrillské a arciděkan v Chrudimi.

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levněa
solidně dopornčuje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jtříkova'třída.
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Různé zprávy.
Poutní výprava de Sy. Země. (Pokr.)

Y neděli dne 21. srpna t. r. o půl 7, hodině
ranní sloužil mši svatou vedp. prelát Pospišil
s Brna v patriarchátaím chrámu Páně, kdež
nádherná malba na skle poutá pozornost naši. Po
mši sv. bylo dojemné kázání o kříži, symbolu
úpásy a vítězství. Z chrámu tohoto jdeme do chrámu
Božího hrobu, jehož krátkou historii líčil ném
bratr františkán. Nad Božím hrobem visí 43 lampy,
po 18z nichpatříLatintkóm,Řekůma Arménům,
4 Koptům. Zamyslíme se zde, vědyť místo to, kdež
Spasitel pochován, ale kde také vatal z mrtvých,
čímž markantně dokázal pravdivost svých slov.
Vetupujeme na Kalvarii, na kteréž kutolíci a Ře
kové po 2 oltářích mají. Jak nevýslovně jsme
ktastni, že hříšná noha naše může spočinouti na
těchto místech, kde ae odehrálo avětové drama.
Prohlédnuvše všecky přiléhající kaple, sestupajeme
ku kamena pomazání, patřícím ům. Vedle kuple
Božího hrobu jest kaple vystavená od křižáků,
která nyní ale patří Řekům; zde jest dle tradice
střed země. O 4. hod. odpol. za 37* R jdeme do
údolí Josafat a Hinnomu. Kráčejíce po mostu ce
dronském marně hledáme potok Čedron nám tak
snámý. Potok jest vyschlý, pouze v době od října
do března má vody dosti. Vidíme hrob Panny
Marie, hrob Absolonův, ev. Jakuba Menšího, dále
hrob Josafatův, Zachariášův, od něhož 100 metrů
jest vzdálen strom, kdež se oběsil Jidáš. I na
hrob Isaiášův, patřící frantidkánům, jeme upozor
mění. Staneme u rybníka Siloe, kdež alepec byl
uzdraven; jsou zde nyní primitivní lázně, v kterých
by se asi nikdo z nás za nynějších poměrů kou
pati nechtěl. Máme slitování a ubobými malomoc
nými, kteří úpěvlivě volají k nám o „bakšiš“. Pa
tříme na jeskyni apoštolů, kde se skrývali Bv. apo
štolové po zajetí Pána Ježíše; Hakeldama, pole
krve rosprostírá se před očima našima. Unaveni
vaedáme ge oply, kteří nás nezon údolím Hinmo
mem, v jeboš nejdolejší části jest Tofet, kde prý

Jaraelité kladli avé v rozžhavenou nárač
modly Molocha, čemě křik přehlašo
val hrozný výkřik ubobých dítek. Proto místo to'o

Ke eníhrůzy (Gehána).Jamepofké. upíme s trpělivých oslíků, za
platíme povinný bakšiš a jdeme do pivnice, kdež
doušek plzeňského piva ovlaží vyprahlé nitro naše.
Po večeři jdu v průvodu bratra Františkána do
Božího hrobu, kdeš o 3. hodině ranní mám slou
siti přesvaton obět. Poněvadě jeme přišli trochu

posději, Datno nám tlouci na dvéře obrámové. Po
nějaké ohvíli přichází Turek s otvírá nám. Po
divnáto věc; 2 mohamedácské rodiny mají právo
be klíč od chrámu Božího hrobu Doufejme, že
pravda zvítězí a žo roskolní Řekové a Arméni,

peří násilím opoval Jisté části chrámu Božíhorobu, vypuzení budou s posíc svých. Členové

oněch 3 epoch rodin bydlí tu vedno V noci,zde kouří, brají v karty a baví 60 svým způso
bem, urážejíce tak nejavětější city katol. avěta,
Pamatuji ae na návštěvu naši v mešitě Omarově,
před kterou jeme se věiobni museli souti; kol
Jega gym.katecheta váp. Tomášek z Prahy opo
menul tak učiniti a zle bylo by se mu vedlo.
kdyby kaves tu nebyl energicky zakročil. Od nás
ne žádá Úcta před mešiton, ale od Turků této
úcty před naším svatostánkem marné se dožadu
ješ. O 3. bodině ranní sloužím tedy mši svatou
v hrobě Božím; nezspomenu nikdy všivotě svém
na tuto milost, které se mi zde dostalo. Na tako
véto voleváčné momenty v životě nezapomíná 80
nikdy. Celou noc jsem probděl, nemoha touhou
usnouti. Po mši av. odcházím do hospice. Jest
pondělí, 22. srpna, posvátné ticho panuje v městě
svatém. Kolem 7. hodiny počináme pobožnost kří
žové cesty. Maně vzpomínám, jak pohodlně —
sit venis verbo — konámu v naší vlasti tato po
božnost; sde však plaé dvé hodiny jest nám cho
diti aličkami dpinavými, aš konečně staneme ve
chráéma Božího hroba, kdež jest 5 posledních za
stavení. O !/,10. hod. po uctění Božího hrobu a
po jímavém zpěva „Matka pláče“ a „Pro Tvé
svaté drahé rány“ ukončena tato dojemná pobož
nost, kterou jsme v těchto místech konali poprvé
a snad uaposled. Kéž jest nám to útěchou v ho
dině poslední, kdy oko naše navždy vyhasne!
Odpoledne bylo arčeno pro mávštěra Olivetaké
hory; však nemožno, neboť teploměr vykazoval
45* R. Teprve kolem 6. hodiny bylo dáno ana
mení k odchodu. Jdeme ruskou kolonií, kolem
ruského kostela po cestě velice neschůdné, takže
nelse so diviti, že přemnozí pontníci poažili oslího
soumara. Trpěliví synové pustioy jdon zcela vážně,
tak že se není ničeho obávati. Vstoupíme na vý
Šinu hory Olivetské — s arabskou vesnicí Zeitu
nem. Odtud jest čarokrásná vyhlídka na Betfago,
Betbanii, Jordán a Mrtvé moře. V mešitě Nane
bovatoupení Páně ukazuje se kámem, v němž je
otisk levé nohy Ježíšovy. Zde byl katol. obrám
s klášterem, patřící nejprve benediktinům a po té
augustiniánům, po pádu Jerusalema dostal se však
chrám do rakou mohemedánů,kteří jej zbořili a
vystavěli mešitu. Žel,že místo tak ovaté jest
v rukou sveřepých našich nepřátel! Dále vede
nás cesta ku klášteru u chrámu „Pater noster“,
patřícímu francouzským kermelitánkám. Ve velkém
nádvoří lze spatřiti modlitbu „Otče náš“ v 88
Jasycích — uvěte, žasní — i čeština zde sastou
pens. Tak vida, v Orienté jest naše právo respek
továno, u nás v Čechách někde vLiberci nikoliv!
Také illastrace k našema bojil V chrámě jest u
schována uroase šlechetným srdcem zakladatelky
fraac. kněžoy Aurelie-Latour d' Auvergne. Jdeme
do kaple „Credo“, kde dle tradice sv. apoštolové
skládali vyzuání víry; konečně uobylujeme se do
kostelíka „Dominus flevit“ (Pán zaplakal). Odtad
pstřil Spasitel na Jerusalem a plskal bořce nad
městem jema tak drabým. Roskošná vyhlídka oa
celé město odmění naši námabu. Auglický jeden
Blechtio přál ai, aby ardce jeho bylo pochováno
v tomto kostelíčka; přání jeho vyplněno. Vkro
číme oa kratičko v chrám hrobu Panoy Mario,
který zítra si podrobně prohlédneme. V úterý dne
28. arpna o 6. hodiné jdeme do jeskyně amrtel
ných úzkostí, kdež slonžíme mši ev. „Zde učiněn
jest pot Jeho jako krůpěje krve.“ Prohlédnuvše si
tuto jeskyní a uctivše hrob Panny Marie, který
patří Řekům a Armenům, enídáme a potom jeme
vedení do sabrady Getsemanské. Předetavoval
jsem si tuto zabradu daleko větší; jest to nopra
videlný čtyřáheloík, obehnaný vysokou zdí. Tak

pečlivé upravené zabrady snadno tak nenalesneš.est sde 8 oliv, pocházejících z dob Kristových.
Procházíme ladně upravenými cestičkami modlíce
se bolestný růženeo| Obdrževše rozmarina od
bratra frantiákána na památku, odjíždíme na
oslích do hospice, ohlížejíce se k sloupu, u kte
rébo Jidáš políbil P. Ježíše. Odpoledne navštívili
jsme museum pí Šíkové, kdež jsou názorné mo
dely městai chrámu vyloženy. Škoda, že nesbývá
nám více času, abychom se zde déle zdrželi. O 5.
bodiné odjíždíme do Betlema, nejkrásnější to par
tie z celé naší poutní výpravy. Hbití ořové uná
Šejí nás kolem řeckého kláštera Mar E'iaa, dále
stodně sv. Tří Králjů; za jednu hodinu vetapu
jeme do Betlema, rodiště to Davidova, minuvše
hrob Racbelin. Plesá erdoe naše, když krášíme
ulicemi Betlema, které jest nám tak drahé od
dětetví našeho. Vlídně přijati byvše představeným

kláštera, uchylujeme se do jvykézaných pokojů,

abychom upravili svou toaleta. Po té ibned vede
más bratr fraatiškén dokatolického farslho chrámu
uv. Kaleřicy, který našeho jasného císařo a krále
počítá k největším svým dobrodiacám | Velice
trapný dojem působí tarecká vyzbrojení stráž.
Kráčíme do jeskyné Narození Ježíšova; i sde
vojín stojí na otráči. Z výkladu fraotiákánora
soznáváme, že opatření toto jest velice nutaé. ne
boť Řekové ostlojí, aby jeskyně Narozaní Pázě.
vyrrána byla katolíkům. Před 60 lety byl ta za
střelen františkán, a proto aby se předešlo násilí,
postavena stráž na místé tak posvátném. Stříbrná
hvězda označoje místo, kde Spasitel apatřil světl:
světa. Dále vidíme wísto, kde stály jestičky u ol
tát klanéní se tří Madroň, a kterého 83 slouží
mše sv. od půlaoci. Problédouvše ostataí kuplo,
jdeme do kláštera k večeři. Se střechy pohostin
ného kláštera kocháme se pohledem na mésto
svaté. Svit lany ozařujepanoramabotlemské; jak
jsem si Betlem představoval, tak 8e mi ukázal
v celé své kráse s spanilisti. Pr šíváme vánoční
svátky v arpoa. Při pohledu oa Betlem tají uo
dech, v oko vkrádá se bohatá alsa radaati. O půl
2. hod. ranní ve středu slonžím mši sv. v jeskyai;
panuje tu hrozné teplo, ale vzpomíaka aa bet
lemskó děťátko povsbuzoje nás k trpělivosti. Rán>
prohlížíme si chrám Narození Páně, který bohu
žel si Řekové r. 1757 asurpovali připravivás
násilím františkány o vlastnické prívo na tento
chrám. Spěcháme k jeskyni mléšné, kdes sv. Jo
sef a P. Maria s Ježíškem hledali útočiště na
svém útěku. Na památku obdrží jeden každý
z uás několik bílých kaménků z této jeskyné.
S“lédnnvše také pole pastýřů, kde ae o půlnoci
anděl zjevil, odjíždíme « mista, kde stály jesličky
Vykupitelovy. Zustavímo 8e v Tantaru, nemocnici
to Milosrdných bratří našeho mocnářství, kdež jsme
přátelsky přijati a výtečným vínem počastováni.
Kollega dp. prefekt Dostál z Hradce Králové,
horlivý to amateur béře si několik snímků v tomta
krásném zátiší, Ohlíšíme se zpět, vidíme Betlem
s na pravo větší obec Bet Džala. Konečné po

příjemné jízdě jsme u hospice Notre Dame derance. Návátěvou Betléma vyčerpán jest program
pro naši pouť ve Svaté zemi určený. Odpoledoe,
kdy jest 430R, odpočíváme,neboť nemožnovyjíti.
Připravujeme svá zavazadla a fivé rokujeme 0
zpáteční ceaté do naší drahé vlasti.

Upozorňujeme na dnošní Inserát První
české a vzájemné pojišťovny v Praze, Spálená ul.

Francouzské přelíčení v Čechách.
Majitel automobilové garage karlovarské žaloval
jistou vznešenou Pařížanka. 13. t. m. konalo se
v Karlových Varech přelíčení, při němě soudce
připustil francouzské jednání bez tlumočatka.
Česky, jak známo, u soudu v Karlových Varech
se jednati nesmí; Češi ve vlastní zemi jsou jako
psanci, přednost má daleký cizozemec. Jest to
pěkná spravedlnost|

Strašní, překvapující povodeňzořila
ma Moravě zvláštá v Uhersko-H . Hrosaou
noc ze dne G.na 7. září zakasil městys Kanorice.
Obyvatelé "před zařícím živlem kvapně prodali
z bytů na půdy. Domy a chalupy s rachotem 40
Hitily do vody, lidské životy hynuly. Dravý tok
rychle odnášel zvěř i nábytek, Sta utavoní so afí
tilo. Luhačovice zatopeny, v Uher. Brodé 92 sta
vení obytaých a hospodářských zničeno nebo po
Škozeoo. V Uber. Ostrohu bylo povaleno nebo po
Škozeno 140 domů, v Polichně s 61 domů zůstalo
sotva devatenáct nepoškozených. V Dralavicích
voda provalila se ne Bilnici, prorvala ploty a ni
čila vše, co jí v cestu přišlo. V Kunovicích jest
800 lidí bez přístřeší, v Hulíně vaikla voda do
180 bytů, v Přerově lidé prchali na střechy. Po
dobné hrozné scény odehrávaly ae i v jiných ob
cích. Způzobená škoda páčí se na mnoho milionů.
Nešťastníci, kteří jsou připravení o všeciko, mají
aspoň útěchu v živé a činorodé goustrasti svých
bližních. Na př. Jeho Veličenstvo daroval poško
zeným 40.000 K, Jeho E. nejdp. kníše-arcibiskup
dr. Bauer 10.000 K, spolek katolického rolnictva
savedl velikou sbírku. Zoačné podpory zasílají
8e prostřednictvím moravských časopisů, zemský
výbor moravský věnoval 62.000 « atd. Docela 2
chudí čoledínové se Slaténic odevzdali ve pro
spéch nesfastoíků konovických 20 K. — Zajisté,
že i z Čech sejdou se slašné příspěvky. Zasílejte
peněžité příspěvky přímo na adressn: J. Mašek,
c. k. vl, rada v Brně, Giskrova al., č. 6.

Dolnorakonské obrázky. Z nejrušněj
ších a také nejvíce na cit působících daů jest ve
Vídní den sápisa do školy „Komenskéko“ v X.
okresa vídeňském. Nával do této školy bez jaké
koli agitace předběžné bývá veliký a sta dětí bývá
pro nedostatek místa odmítaato. Letos na příklad
přihlásilo ee jen do prvé třídy 227 dětí. Kam je
vtěanati? Budova stačí sotva pro 14 tříd obecné
školy a nové třídy téško se získávají. A úředyP
Oynicky říkají: Když vám nestačí budova, neohť
spolek „Komenský“ vystaví budova novou. Bylo
by to pěkné,kdyby to slo, ale kde vzít prostředků?
Tyto stěží stačí pro udržení dosavadního stavu.
A tak spolek „Komenský“ ve Vídni III./3 Stroh
nese 45 bledí s obavou budoucnosti vetéío. Po
tfeba škol roste; poroste také úměrné počet do
brodiaců a přátel „Komenského“ ?
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Dikůvzdání.
U příležitosti úmrtí a pohřbu naší vřele milované manželky, ma

tičky, babičky, prababičky a tchýně, paní

ANNY ČERNÉ,
soukromnice v Firadci Králové,

dostalo se nám se všech stran tolik důkazů lásky a soucitu, že nám není
ani možno všem náležité díky vzdáti; proto činíme tak touto cestou.

Zvláštní díky patří dp. /. Brabcovi za vykonání pohřebních obřadů,
jakož i všem pp. bohoslovcům za lask. spoluúčast, vletp. MUDru L. Bafkovi
za jeho lékařské porady a námahu až do chvíle poslední, veleváž. p. Jul.
Russovi, úřadujícímu měst. radovi a všem pp. členům městské rady a
obecního i okresního zastupitelstva, všem dárcům krásných věnců a kytic
a všem, kdož jakýmkoliv způsobem nám upřímnou soustrast na jevo dali
a naši předrahou v Pánu zesnulou k poslednímu odpočinku doprovodili.

Hluboce cítěné díky
vzdáváme důst. duchiovenstvučernilovskému za vykonání pohřebních obřadů
v Cernilově, zejména ale plaťtež díky naše vldp. Janu Seidlovi, děkanu za
krásnou a dojemnou promluvu nad hrobem, dále katolické národní jednotě
v Černilově za laskavý doprovod, jakož i všem, kteří z blízka i z dáli
přišli naší milované poslední službu prokázati.

Všem odplat Pán Bůh!
V Hradci Králové, dne 16. září 1910.

Úruchlící rodina Černých.

Firmě H. Richter vyslovujeme srdečný dík za pečlivé vypravení pohřbu zde i v Černilově.

k.



Vklady přes 12,000.000 Poněžní obrat za rok 1909 K 672000.000.

Ako. kapitál u.. Akc. kapitál
K4,000.000. u.. K'4,000.000.

ÚESKÁ BANKA
DCOVVOVOKOVCATOVAVCY

pu P a s m
©

a v doměp. SkuherskéhouPražskéhomostu,protihotelu„Merkar“. |

4 Provádí veškeré obchody

r| E== bankovní,směnárenské,úvěrovéa bursovní.
>

Vklady na knížky záročí ALL až il9
X, Důchodkovou daň platí banka sama.
'

Ža| Wklady napokladniční pouká Vklady na účty běžnéCl zúročí při 3Odennívýpovědi 4*' a na účty žírové
i „ 60denní „ 4 zúročí dle dohodnutí.

a Slažnílístkypoštovníspořitelny kbezplatnémupoukazovánívkladůzasílá bankana požádání.

' Eskont směnek. Koupěaprodej všech
a obstaráváníinkasatu- i cizozemských druhů cenn. papírů.© směne
" Proplácení domicilů. Výměna kuponů. Inkaso tažených hodnot.

X, Úschova cenných papírů v pancéřových
hh Úvěry bankovní všeho pokladnách.Správacenn.papírůa evi
" druhu 4 dence slosvvatel.hodnot.

E jako: nákupní,saisonní,akceptační,zji- Zálo pír“ štěné,celní,daňovéatd. ' - hy na cenné pa y
Financování průmyslových závodů. Pojištění slosovatelných hodnot proti
Čeky, poukázky, úhrady, zásilky a po- ztrátě kursovní při tahu s nejm. výhrou.

0) věřující listy na všechna čelnější místa

kn tu=i cizozemska. , Promesy ke všem :
| Vadia a kauce. tahům.
BZ Koupě a prodej devis, valut a mincí Obstarávání vinkulací a devinkulací.
© za nejlevnějších podmínek.

Si| Eskont pohledávek. říkazy pro veškeré
oh napodkladěpostoupenýchúčtů. bursy tu- i cizozem.

k. Prodej losů
vs s g s| 15 na mírné měsíční splátky !!
3 Velkoobchod uhlím a koksem.
se Skladiště a prodejna ohmele v Žatci.
ze Úřední hodiny od 8. do ':1. hod a od "/.8. do 5.

o nAPE sM6 NÉi AVE P
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonia Poehmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradei Král.
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Jossfské můměstipalác ODúhodnía šivnost. kemory.Hraoarod
Kníže Václav Svatý,

Vmysleme se důkladně do doby, v víž
bylo určeno mladému našemu knížeti zdárně
vládnooti! Málokdy a nás byly pro vládu pod
míoky tolik nepříznivé. V národě mezi jedno
tlivými kmeny kypěl kvas nesvornosti a odboje.
V samém rodu Přemyslovců panoval značný
rozvrat. Zatím co sousedé Němci neilovně 6e
starali o dokonalé pokoření českého národa,
odpírali vévodovév Čecbách poslušnost ústřední
vládě pražeké a byli botoví ispojiti se a Němci
proti krvi domácí. Každou chvíli hrosilo ne
bezpečenství, že pro zpopnost některých vel
mošů politická celitost země naší navždy bude
pohřbena. Národ aioe již valnou většinou
pokřtěn byl, ale zhoubných zvyků pohanských

sůstaloka a tyto op totojnoBk také námzoačně vysvětlojí, proč Němcijevili vůči alc=
vanským sousedům tolik karáže a rozpínavosti.

Na př. vrahové sv. Ludmily (Taman a
Kovao) nabyli evrchovaného vlivu při dvoře
knížecím na delší čas; teprve veliké davové
roztrpčení národa nad jejich zpupnosti nčinilo
jejich panství přítrž. Vévodové Zličtí použili
rosbrojů za panování Drahomiřina k značnému
rozšíření panětví na úkor knížecí moci ústřední.
Rod ten pomýšlel docela na to, aby za pomoci
Němců zlomil pražské vládě nadobro vaz.

FEUILLETON.
Na památku muže slavného.

Jásevá slavnost rozproudila se ku konci dubna
v městečku Zdobově. Prapory v jasném slunci
majestátně vlály, na slavnostní bráné před malým
rynečkem třepetaly se pentličky. Dvě kapely udr
žovalylid v nadšení.Dostavilyse deputacez mést
a z vísek okolních. Měl se odhalovati pomník ve
likému dobrodiaci městečka a českému spisovateli
Fraotišku Zdárnému. Ustanoveno, aby při té pří
ležitosti bylo zasazeno kolem památníku 6 lipek,

Dlouhý průvod spolků a družic za zvuku
jarého pochodu vcházel slavobranou do rynečku,
Pomník odhalen za velikého dobrořečeaí, lipky
zasazeny s pečlivou obřadností. Nejlíp se líbila
nadšená, ohnivá řeč starostova. »Zde ve stínu
těchto českých, národních stromků bude se stkvíti
jasné čelo našehovelikána,dobrodince- rodáka,
Oko jeho bude patřiti stále na rodný domek, v
němž prožil svou dětskou idylku. Až stromky
zmohutní, bude šepotati jejich listoví o velikých
skutcích duše té šlechetné. A jako ty lipky budou
rozepínati své větvoví stále do větší šíře, tak po
roste zajisté i naše úcta a vděčnost k muži alav=
nému. V stínu stromů těch budeme dumati my
i vaši potomci o velikánoví, který byl naší obci
nejkraslí ozdobou. Mládež místní při každém po
hledu na jasnou tvář tohoto mecenáše si uvědomí
své národní povinnosti. Stáje jí bude tkvíti na
mysli vzor občanských ctností. Na lávky, jež zde
ještě tento rok umístíme, zasednou mladí staří,
aby navětívili aspoň tímto způsobem ženiálního
muže; a při té příležitosti s nadšením oživí si
vzpomínky na veliké činy našeho rodáka... .«

Při veliké slavnosti vjede idealismus a poe
aie i do srdcí skornatělých, Ale pak začíná Šedá
prósa často zachvacovati iduše ty,jež měly mocné

poetické peruti. Lipky mohutněly, daly již květ.čeličky s bzukolem létaly kolem pomalku a sné»

Sv. Váolav tudíž ujal se jako mladý jinoch
vlády v době velice kritické ; ale zlá doba ne
nalezla ho nepřipraveného. Sotva kdo jiný by
byl očinil k sjednocení a zmohatnění země
České tolik,co vykonal panovník mladý, Bystře
sledoval současné proudy a dovedl mistrně na
eaditi páka tam, kde toho bylo nejvíce zapo
třebí.

Bylo by zcela nevčasno srovnávati pan
Šálně a absolutně výsledky činnosti Václavovy
se skatky na př. Přemysla Otakara II. anebo
Karla IV. Ti pracovali již v prostředí jiném,
na půdě zkypřené věky předchozími. Zato však
Václav masil podnikati perný zápas, aby aspoň
vskřísil a existenčně zabezpečil to, co později
přirozeně dále se vyvíjelo. A přiblížíme-lí
k tomu, co s prustředky docela nepatrnými
Václav vykonal v době velikých zmatků, mů
žeme směle říci, že svou bystrostí a otcovskoa
pečlivostí etojí netolíko v řadě nejlepších
českých vládců, ale že nadto můžeme jej řa
diti k nejdokonalejším panovníkům evropským
vůbec. Koranu trnitou mosil na avé hlavě a
přece při vší křesťanské skromnosti neopustila
bo rytlřská mysl, státnická vytrvalost a ráznost.

Yroucí, upřímná zbošnost Václavova lest
nad všeoku pochybnost dokázána. Palacký píše:
PŮ náboženství dbal svatý Václav netoliko za
příčinou pravé a zdravé politiky, ale i za pu
zením srdce a celé duše své. Dav va všech
městech stavěti kostely, ozdobil a nadal je
hojně a povolal k nim kněží ze všech zemí
křesťanských; oa hradě pak pražském položil
základ ku kostelu svatého Víta, tam, kde až
podnes stojí stolice a hlava všech olrkví
českých.“

Historicky důležitá legenda Vostokovaká
píše: „Vdovám a sirotkům nedával ubližovati
od nikoho; lidi všechny miloval, chudé i bo=
haté. Chrámy všecky zlatem okrášlil; i věřil
v Boha vělm srdcem a vše dobré činil v ži
votě svém. Chudé domácí i přespolní, a jestliže
kdo zimou strádal, všecky odíral a krmil.
Sluhy Boží krmil do ayta; a jestliže kterému
duchovníma bylo ublíženo, nebo některý kněr| -r
šely živobytí do svých zásobáren. Kluci se honilí
po lavičkách a psali na ně křidou i tužkou dět
ské moudrosti. Z otců města však málokterý při
šel si podumat do stínů chvějících se lstků. Na
lezli se totiž v městečku rýpalové, kteří povyko
vali nad zbytečným vydáním, Pomník prý at je!
Ale nač jest potřebí těch drahých laviček? Chudé
městečko musilo na to platiti jen proto, aby si
mělo kde pohovět několik zazobaných pánů rad
ních, kteří celý čas nemesjí ničeho na práci. To
tak! Z mozolů chudých lidí platit na pány! Mo
bou si poříditi na svůj vlastní účet lavičky před
vlastními domy.

Lávky neosifely na dlouho. V každém městě
jest několik existencí, které jako filosof Bias všecko
své acbou nosí. Existence toho druhu by vydržely
s Diogenem bydliti na čerstvém vzduchu třebas
celý rok, kdyby prosincový vítr nefoukal u náso
mnoho ostřejí než v Řecku. I Zdobov měl ně
kolik příslušníků, jimž vjela do žil hrdost jen tehdy,
když se jednou za uherský měsíc alubné naoběd
vali nebo když dostali darem obstojnou košili.
Nejpopulárnějšími representanty nejnižšího prole=
tariátu byli bratři Zelákové, Sami rozhodli, že
jejich povaha není uzpůsobena k stálé práci.
V práci milovali stálou rozmanitost, při odpočinku
čas co nejdeléí. Obstarali sem tam očjakou po
silku, pomohli zatočiti kolem v hospodě, za pár
grošů dělali brobníkovi výkonnou asistenci; při
výročním trhu pomohli naložiti několik beden,
cibly zedníkům podávat vydrželi celého půl dne,
kamarádili se s pohodným, sby snědli někdy něco
silnějšíbo, o masopustě i o posvícení zpívali po
domech legrační písničky. Ostatně když je listopad
upamatoval, že nejsou dobře na zimu šatstvem
opatření, tu již sí vymyslili nějaký zištný plán,
za jehoš provedení se jim dostalo od soudce za
opatření v státní budové na měsíc nebo na dva.

»Cblspi lenošní, čeládko ničemnál« zlobíval
se policejt Mrázek, který se sterými mládenci Ze
Mkorými měl časté svízele. »Posud jste studovali
jenom pod střechou soudní na gymnasiu; ale do

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVI.

prodán, on přišel k němu a vykoupil a dobře
Činil všem. A chrámy vystavěl ve všech uradech
velmi dobře. A Boží sluhy shromáždil ze všech
národův; a složba za něho dála aa stále po
všecky dni k Boho, jako u velikých národů,
zřízením dobrého a spravedlivého vladaře
Václava.“

Loč zvláště dr. Kalousek zcela jasně vy
ložil, že při tom nebyl Václav žádným pobož
nůstkářem, za něbož by jej nejraději prohlásili
pokrokáři, kteří houževnatě před oči národa
staví historicky odsouzené, naivní báje Guam
poldovy osv. Václavovi. Dr. Kalonsek ironicky
poznamenává: „Že legendisté tak pochopovali
obraz Gampoldem namalovaný, toa diviti se
nelze; spíše jest s podivením, že žádný násle
dovaík Gampoldův nevyřkl, kterak nejvyšším
ideálem Václavovým bylo, státi se kostelníkem.
Ale ještě podivnější jest náboda, že nyní kras
hové obecenstva, kterým tento růženečkářský
aměr nejvíce se oškliví, zakládají odenzující
úsudek svůj o Václavovi právě na takových
daremných povídačkách os0b, jimž mnišství
bylo ideálem.“ Těmito slovy dr. Kalousek nechce
v nejmenším v nevážnost uváděti zřízení církve,
ale trefnými ironickými šlehy mrská ty, kteří
obmysině snaží se namloviti lidu, že těžkou

ponarmickou povionost zastával muž, který seodil pouze do kláštera.
Tu jsme právě u bodu, který sluší šíře

vyložiti. Vždyťdosud ai všichni ctitelé svatého
knížete neznají dobře veliké ardnatosti a že
lezné onergia Václavovy. A jiní chtějí zůstati
zavilými slepci. Na př. „Čas“ napsal, že byly
doby, kdy každý dobře vychovaný (II) Čech
nenáviděl sv. Václava, že se Němcům poddal,
Tak| A dr. Kalousekdokázal již dávno předtím,
že se nepoddal kniže náš bez tuhého boje. I
teď docela v „Malém Čtenáři“ při popisa hígsl
bekovy sochy sv. Václava se píše: „Důstojnost
knížecí kázala mn, aby ve zbroji vyjel v čele
vojsk a proli škůdcům vlasti, ale boj bude vy
-řízen asi nekrvavě, cestou mírnou. (Radislav
Zlioký — Jindřich Ptáčaík.)“ Tedy v nejroz
šířenějším časopise pro mládež ptěe Jan Renner—=———
stenete se brzy na universitu — do pracovny, ro=
zumíte. Já se o to postaráml«a — sA co pak tak
zlého děláme? Už nám lidé závidějí docela i to,
že jame veselí. Věsk nás tady město každou chvíli
potřebuje.« :

"A já jsem se chtěl poctivě živit jako kšefs
tovní člověke, pohazoval pravým ramenem a tře=
petal levou rukou Lojza. +Co pak mi četník do
volil? Když jsem prodával na jarmarce nůžky,
hned aa mae spustil, kde prý mám nějaké lejstro,
které by mi dovolovalo to poctivé živobytí. Do
pálil jsem se, protože jsem měl na háčku stejně
jen šestery nůžky a řekl jsme mu srdečné, že mu
nic po tom není. Ale bned mné dal přes bubu —
považte, pane strážmistře, přes hubu — kšeftov=
nímu človéku! A to všecko proto, že se mi začal
líbit spořádaný živote.

S tm poctivým kšeftem Lojzovým to bylo
trochu zmotané. Obchodník-začátečník míval jedny
dobré nůžky koupené; těmi stříhal na důkaz, jaké:
důkladné má zboží. Ostatní výrobky, jež mu na
drátě visely, ulíval si sám z olova a vlastnoručně
upravoval; ty vlastní výrobky prodával. +»Hele,
panímámo, stříhají dobře a jsou lacíné,« zastavo=
val dobromyslné venkovanky, couraje se zvolna
náměstím. Jednou věsk zle naběhl, Když začínal
kšeftovní debatu s jednou selkou, stál právě vedle:
staré prodavačky létacích balonků; starucha jich
držela na nitích veliký hrozen. »A není pravda,
Lojzo, ty nůžky nestříbají, je v tom švindl. Toble
by měl vědět četník«,

sCo, co, ty babko, že nestříhají? Kam ne
může ten černý, tem nastrčí... Ale abys věděla,
še stříbají znamenitě a docela víc věcí najednou,
tu méšl« A už staré prodavačka vzduchoplavec=
kých hříček zoufele vykřikla, Balonky všecky letěly
za velikého řevu dětí do oblačných výšin. Pro
davačce zůstal v ruce jen uzlík, — »Vidíte, tre=
perendo, že stříhají dobře«, Když Lojzu četník
odváděl, opakoval skšeftovní« člověk za velikého
shonu lidí vytrvale: »Nemá kasit bába kšeft chu
dého člověka.« Hned šrouboval pravým, hned zase



tak, jako by vůbec nevěděl o starším spise
Kalouskové (s r, 1872) ani o novějším =
1901. Proti Radislavovi Zlickéíma vdál
y zájmu celitosti zeměválko výbojnou; vojska
se totiš setkala na půdě Zličanů. Legendy vy
pravojí, še tatá bylo bojovámo. A c : ve
ona „nekrvavá“ omírná cesta při v u Jin

dřicha Pam a! "Řádný hástoriebýpramen ne
oděluje, de be: poddal némecbémaIné bosboje. Zato však bejspolehlivější nejstarší pra
meny nás pončují: „Václav kníže český od
krále Jindřicha ve hradě Pražském dblešen, vzdal
sebe i hrad králi, a alóženou Čechám pokutu,
penize poplatku, platil.— L. P. 928 král Jindřich

vl nepřátelskynaČesby a je epómocíBožíM. — Král Jindřich a vojvoda Ar
nulf nad Čechy svátěsili.“
"" Ejhle, ještlíše bylo potřebí Němcům bad
naším národem vítěziti, mocnějvj přemocia do

oje Václavův hrad Prebský (v středu zemiě)oblebnoutí, patrno, že se bránili Čechově vo
jensky ze všech sil. Rozhodně veliká, tuhá

bitva před pokořením předcházela. A nemlaví-liNěmci chlobiví o zvlášť velikých triamfech a
píší-li raději skromně, že „8 pomocí Boži“ se
jim podařilo Čechy zdolati, pak jest jisto, že
8 českým vojskem měli pernou práci a že toto

nebylo od nich poraženo na hlava a rospréeno.
Proč by byl Václav nechal tábnouti cizí

plenící vojsko až ko Praze, kdybyse byl chtěl
vzsdátibez boje ? Kdykoli německé vojsko přišlo
do středa země naši, vědy mu to bylo umož
něno jen po tuhém váléčném odporu českém.
Svolení k poplatku ovšem nebylo věcí příjem
nou. Ale co dokázal později Boleslav L nád
Václava? Jest pravděpoďobno, že přemožený
Radislav ze msty vpadí Václavovivsad, když
tento měl co činiti s vojskem německým. Jám
italský mnich Gampold praví, že ov. Václav
podle mošnosti chránil vlast proti nepřátelům;
pokračovatel jeho pak píše, že vítězil v bitvách.
Cizinec Widukind nazývá Václava docela králem.
Patrno, jak vysoké mínění měli sousedé o oašem
panovníkovi. Také sterá kronika tvrdí: Jebož
Hospodin ráčil obdařiti takovou milostí, že i
z bitev vycházel jakožto vítěz.“ Také všecky
okolnosti naevědčojí toma, že Václav rytířsky
se opřel vpádům maďarským, Maďaři Skodili
Německu v těch časech loupežením mooho, ale
Čechy měly pokoj, ač jimi vedla nejkratší a
nejvhodnější cesta s Uher do Německa.

A jak si vedl Václav statečně i v krvavý
den, kdy byl zákeřně zabit! Ač byl Boleslav
ozbrojen a Václav nepřipraven, přece neztratil
dacha a místo bázlivého útěku cebo prosby
povalil odhodlaně zákéřného Bileslava na zem.
Pak ovšem mečům několika protivníků musil
podlebnoati.

To všecko svědčí o tom, že sv. Václav
byl knížetem statečným, což uznávali všichni
současníci. Zbabělce by si byli ové ros
hodně v tehdejším rytířském věku nezvolili za
patrona válečného.

Přes to však osvícený Václav neproléval
krve zbytečně; povznášel svůj stát politicky,
kultorně a hospodářsky, protože věděl, kde

O
faleš.

Mládenci Zelákovi teplé, slunné odpoledne
nejraději trávili na schodech, vedoucích do ho
stioce Klubákova. Tam to nejlíp Hřálo. Každý
seděl obyčejné u' jiné strany skleněných dveří.
Hotové živé sochy. Mnoho nemluvili; spíš vážně
dumali nebo si řezali kudlou pomalu nehty. Když
k večeru se začali scházeti hosté, tu již Klubék
Zeláky klidně vybídl: »Mládenci, teď se zdvihněte
a sedněte si jinam. Hosté už špalír nepotřebujou«.
— A mládenci poslecbli vždycky beze slova
ochotně. Mívali s hostinským čas od Času pra
covní poměr, dostávali někdy bojnost zbytků od
jídla a proto se rozkazóm Klubákovým nikdy
s bobémskou hrdostí neprotivili.

Když se však začela bourati na náměstí zá
jezdní hospoda, přibylo Klubákovi mnoho hostí,
kteří se divili, proč si hostinský vydržuje tak se
šlou parádní stráž. že to vypadá jako někde na
schodech v Neapoli. A tak bratři Zelékovi dostali
výpověď úplnou. Sluníčko od té doby pražilo na
prázdné schody. Kem teď k delšímu pohovění?
Malý ryneček byl pro Lojzu a Francka jeko
schválně přichystaný. Lojza se plácl do čela, proč
se chovali oba z lásky ke schodům tak konser
vativné. Vždyťjsou v rynečku takové pěkné a po
hodlné lavičky! Tam se může i ve dne pohodlné
spát. Málokdy tam zajede povoz; takové pěkné
ticho! Jen někdy houf bus zeštěbetá. Jen tedy
vpřed k tomu pomníku! Letní pobyt tudíž pře
ložen na místo ticbé, idylické, A Lojza si liboval.
Z počátku někdo sem tam ještě mládence z nej
vyššího klidu návštěvou lipek vyrušil. Ale za dva
týdny si nesedl nikdo z místních občanů ani na
ty lávky, na nichž Zelákové pravidelně nesedávali.
I rozpustílí kluci málokdy se tem přihrnuli, »Jen
se mi tam kluku, opovažle napomínaly matky.
eJeště tam. něco sebereš...« Zelákové měli po
hodli jako turečtí pašové,

»Nebylo by snad líp ty lavičky z náměstí
Zdůrného odstranit?« navrhoval jednou v obec

věsí největší síla národa; dobře prohlédl, še

BA ROA pyl omoitouýléHosmnokitélnů
víry a pravým otcem lidu českého, který jej

Dee Po emrti nazýval svatým 2 „eské země“. Úcta obučasníků V jamnéckůFál
šatí byla nejvroaongjší. —

“ Ačkoli shymal 'rakon eřnou, place

Diody jeho práce potrvaly. Pódřebůav jednouPřesíe německé, vftěšil svou politikou vnitřal.
Zachoval celitost země naší, udržel autoritu
ústřední vlády. A co v koltaře podnikl, rosvi
jelo ee utěšeně dále. Boleslav sedl jiš ku stolu

připravenémuoa brzy usaalpo trpkých skušenostech sám, jakým důmyslným velikánem a
při tom šlechetným katolíkem byl jeho umu
čený bratr.

Proto ov. Václavovi náleší dovud úcta
širých vrátev lidových. Jakochřánil dříve náší
zemi důmyslem a zbraní, tak nyní ochraňuje
lid svůj přímlovou u Boha. Nedá sahynoati
nám ni bodoacím.

Volné listy,.
čast pokrokářských uči v poderatném

O volných myšlenkářích, o jejich no

řejnost mysliti a slyšeti jako o kterémkoli jevu
sociálního života. Jest to přirozeno v době,
jejíž horečný ruch a denně střídající se hesla
nedovolují mnohým, aby myšlenkově udeřili
na jádro věci. Ani zoufalá obrana 'revolucio
náře a vražedníka Ferrera, kterou volnomy
šlenkářské listy a mezi nimi »Čase v Čechách
podnikly, nezvábila na sebo vážnější pozornosti
těch občanských činitelů, jejichž zájmy s pod
vratným programem španělskéhoanarchisty
nejsou srovnatelny.

Když však prozrazeno bylo, že volno
myšlenkářského spolku překvapu feím počtem
účastnění jsou pokrokářští učitelé, sami volní
myšlenkáři neopatrně dali na jevo, že spolek
jejich jest nebezpečný právnímu a sociálnímu
řádu a že účast učitelstva v něm nutno po
suzovati jako věc, která jest v zásadním a

rém odporu s povoláním vychovatelů mlá
deže a budoucích obšanů. Když prozrazení, že
ve spolku volných myšlenkářů je 602 učitelů,
samými volnými myšlenkáři nazváno denun
ciantstvím, kdyžnastal vyděšený a ztajený po
plach v novinách, které činnost volných my
Šlenkářů buď oficielně propagují nebo farizej
sky se zdáním občanské korektnosti hájí, jako
na příklad »Čask, list to o. k. universitního
professora Masaryka, když sami postižení uči
telé se pod ranou tou přikrčili a neodvážili se
tvrditi, že činnost volnomyšlenkářská neodpo
ruje poslání, kteró jim důvěra občanstva svě

řuje, nastává veliké vyjasnění všem těm,
jimž běží o účelné působení školy, o adárnou
výchovu dílek a o-řád společenský, jenž po
savad zajišťuje bezpečnost majetku, života a
mravních statků.

Již spojení našich volných myšlenkářů

ním zestupitelstru dr.
odmítal náměstek. +Už s tím bylo stejně mrzu
tosti dost. A teď by se nám ještě rebelanti do očí
vysmáli, v novinách by nás cuchali. Co jsme
všeckó pěkného při té slavnosti čekali! A teď jako
by velikán Zdárný tam byl k vůli blídání Zeláků!
Takble aspoň mládenci přestávají dělati parádu
na velkém náměstí. To jest vlastné hlavní vymo
ženost dubnové slavnosti, Někdy se našinec chytá
ze hlavu při pomyšlení, nač jeme si to vzpo
mněli.« — K Zelákům se připojili na besedu často
i dva tři kamarádi stejoč čistotní a oblečení. *

Za rok provásel starosta městečkem veleuče
ného pána z Prahy, který přijel s dcerkou, Namládenci Ze

lákovi tam něhvězdařili. »Stkvostný pomník, mo
-derně pracovanýle pochvalovala pražská kepacita.
»Poetické místečko. A když tak vaši rodáci Ela
dou ješté v den úmrtí Zdárného kolem [věnce a
kytky ls :

»Tati — a jak ty lipky zde krásně voníl
Hned bych si sde usedla; jsem poněkud zem
dlena.«

»Slečno, jen několik kroků půjdeme z to
hoto náměstí ven a usednete v nádherném slro
mořadí v širé přírodě. Tam to bude nejlepší.«
Slečna zatleskala rukama a starosta vzpómínal
v náladě tragicko-komické, jek prorokoval se vzrů
stem stromků zmobutnění úcty e vděku k Zdár
némo, jak ve stínu Jipek dumati budou sousedé
o svém mecenáši, jak mládež vyčte z pomníku
vzor občanských ctností...

Oblédl se maně; mládenci Zelákovi právě
přicházeli, aby si pohověli.

-Starosta ještě za zády slyšel, jak Francek
hřmotným hlasem problašuje: PÁ tyble lavičky
jsou, Lojzo, jen pro hoši domácí, pro žádnýho
syčáka z vesnice. Až sem zabrousí Klešťák z Bo
rovinky, zavolám policajta nebo ho poženu sám.
Beztobo všecky špačky nám vždycky před nosem
posbirále

... Na památku muže slavného!

s Ferrerem mohlo myslícím lidem otevříti oči.
Bylt předsedou volpemyšlen ezdu

npapav Praze a byl soufale našimi vo

ájen k stál španělskýrož obžalován byl z činnosti
a s podněcování ke m a pálení.

oivilisovaného člověka vzbuzuje, kdyžtako
skutků dopouštějí se diví kanibalové, nevědo,
nio o právech ařádu vzdělané společnosti, ak
valná část naší tak zvané inteligence bránila
Ferřéra a nedovedla odsouditi surové vraždy,

páchané od stoupenců muže,jn rohlašovás
za průkopníka pokroku a vy osti. Adnes p hnu úchvalu, kterou naši volní
myšlenkáři Ferrera zasypávali, pojednou křičí
se o denunciantství, když jest konstatováno, že
jest veliký počet učitelů mezi těmi volnými
myšlenkáři, kteří ve Ferrerovi rozpoznali my
čeníka za svobodu a za obecné zájmy pravé

est pravda? Byl skutečně

Ferrer a ae volní myšlenkáři dobrodinílidstva, či hubitelizájmů, ohráněných rávním
řádem nynější společnosti? Sami volní my
šlenkáři nyní polekaně prozradili, že ofle jejich
jsou podvratné a že účast porokátských uči
telů v činnosti volnomy enk kémá še k vy
chovávatelské j děí jedKoroná OVda

byl onzem,v o n konkářdké8vlechny
. ea výké šeSIENĚ Dolresvě

ze jha alisma a že Ferrer stal se

obětícírkevnímsty.TotopočínáníB
velikým přemalováváním pravýchsk; jata ze strany volných mydjenkářů byl «
podskočný úmysl, poaíliti posíci svoji VČechách,
podepříti protináboženský boj a zakrýti tlustou
oponou podvratné cíle Ferrerovy spoločnostia

A anarchistiokou činnost. Naše veřejnost prostěyla balamucena, a bdělost úřadů našichměla
býti svedena na jinou stranu výkladem, že
běží jen o klerikalism.

Po popravě Ferrerově byl však nalezen
jeho program, v němž hlásá nutnost odstranění
všeho majetku, všech úřadův a soudů, zničení
náboženství, oltářův a trůnů. Tento vůdce a

miláčeknašichvolnýchP o svýchškolách pravil výslovně: »Abych lidi nepolekal,
— moderní školy — místopojmenoval jsem je

ropagandyanarchistické školy, neboť ellem mé

est, jé říkám to otevřeně— přivoditirovoluel,do hlav mládeže ideu mocné revoluce vsaditi.
Mládež se musí učiti, že proti četníkům jest
jen jediný prostředek: pumy a jed«

Když Ferrerovu žáku Artelovi ne dařil
se atentát na ministerského předsedu Mauru,

Ferrer napsal: »Artel byl neobratným, pomuěl otráviti svoji dýku; nechť ti, teří jeho
příkladu budou následovati lépe to provedou

a užijí jedem napuštěné d ke pumy.« Ferrer,známo, přímo nabádal kevraždámkrálů.jak

Španělský ministerský předgeda, liberál Marekji,žeEonner-bylodaauned.
pro svou revoluční aanarchistickou činnpst,

Tohoto programu Ferrerova všimli siu
nás strážci bezpečnosti a společenského řádu

a nedali se.zmýliti Niopenýem blaho, vol.nýchměr o Kahn Dátlezem
toho jest řeč ministra vyučování o protinábo
Ženském řádění pokrokových učitelův s zakro
čení proti učitelům, kteří súčastnili 0e schůzí
volnomyšlenkářských.Z toho jest jasno, žeiu

nás úřadové počínají pomalu ohápaši, jaké jsouofle volných myšlenkářů, kteří pod po
ulízaných slov o pokroku, osvětě.a bojiproti
klerikálním stotožňují se s anarchismama re
voluol Ferrerovou. Proto volní myšlenkáši,
velebíce.na jedné straně Ferrera a na. drahé
straně nazývajíce denunoiantetrím oznáremí,
že tolik učitelů. jest v jejich spolku, projevují
nepostivé a drzó ohvastounství a zároveň a tém
i odpornou zbabělost. Všechno bázení pískude
očí nepomůže, a výmluva, že poslání voln
myšlenkářů jest pouzeideové, může snad uchlá
choliti jen nevědomé děti, nebo duševní slepce

* s.
Idea myšlenkéřů. Když idea, tak

idea, i o té -možno tluviti. Vol -mydlenkáři,
jsouce plagiátem Haecklovým, hlásajíathčism
(bezbohost)a tím podvracejí mravnost. Roz
umný člověk jest si vědem, že za určitých
okolností jest mu jednati tak a ne jinak, kte
rýžto zjev dokazován jest vnitřní zkušeností.
Rozumný člověk jest si vědom, že na tomto
vědomí povinnosti a na věrnosti k povinnostem
zakládá se nejen jeho vlastní životospráva, ale
také zdárný pořádek celé společnosti. Uveďme
jen pojmy: majetek, život, čest, rodinný krb,
autoritu a vyjadřujeme takové závažné věci,
pro jejichž bezpečnost dávají působivou záruku
jediné vědomí a věrnost k povinnostem. Jest
tedy nejpřednější úlohou mravouky, aby vě



domí a i k povinn dala pov
náklad. Haeckelavolní myllenkái vědní a
věrnost k povinnostemnovykládají však jako
vlastnost lidské přirozenosti, nýbrž z pudů ne
rozumné přirozenosti zvířat. Nepodmíněnéa
pevné mravní zákony ničí právě tvrzením, že
mravní a duševní život člověka vývojem po
vstal ze života zvířecího.

To prý jsou vědecké základy nejlepší lidské mravouky. Wundt o tom ironicky dí:»Jak
dle Darwina a Haookla milliony let trvajícím
vývojem z nervového ústrojí povstaly mravní
pocity, představy a mravní ideály, jest a bude
tejemstvím.« Důbring tuto vývojovou zvířecí
mravouku Haeoklovu nazývá šarlatánatvím a
povrohností, kterážto mravouka snad uspoko
juje jen dásledné myšlení zpátečnických živlů
publika.

Vědomí a věrnost k povinnostem činí
často na člověka velmi obtížné požadavky, jimž

« emyslnost člověka příkře se protiví. Jen úsil
ným sebepřemáháním a bolestnými obětmi do
sahuje člověk toho, že své vášně upoutá mrav
ním řádem a tak vyhovuje mravní své povin
nosti. Jsou rozdíly etavův a jmění, jsou nej
rozmanitější břemena, zkoušky a utrpení v ži
votě. Z toho jde na jevo, že základy vědomí a
věrnosti k povinnostem předem všeho musí

B pevny. Pevnýchzákladůtakovýchnemůženikdy poskytnouti mravouka, která dle

Haeokla s volných myšlenkářů povstala vývojem ze zvířecích pudů; vždyť tóto mravouce
1 Kantovu kategoriokému imperativu, 8 ní často
spojovanému, vysmívají sei filosofové sami.
Všichni vážní myslitelé souhlasí v tom, že
tato nezávislá mravouka selhává hned, jakmile
při nějaké zkoušce hlásí se u člověka ohled
na vlastní prospěch nebo škodu. Kdo pak by
také, maje mínění, že není Boha a že před
pisý mravní vlastně jsou důsledkema vývojem
pudů zvířecích, vzdával se prospěchu a bylo
ohoten trpěti škodu? Právě proto mnozí lidé
vyhýbají se mrávnírk poviňnostém, protože
rozhodují u nioh vlastní zájmy.

A proto tato zvířecí vývojová mravouka
důsledně se vyvíjí a musila skončiti výkřikem
Rudolfa Hiraohberga: „Staří bohové jsou myýní
mrtví,nyníjsmepánymy,neníjiš miosakáso

, dovoleno jest všechno.“ Praktickou pravdu
těchto slóv a praktické důsledky volnomyšlen
kářské nezávislé mravouky dokazuje život mě
rou tak dostatečnou, že snadno poznáváme,
jak nečiní se rozdílu mezi pravdou a lží, hří
chem a otností, mezi tvýmasvýmajak necení
se ani života ani majetků bližního, ž zje
vy jsou již sociáhí hromadnou oholerou. Není
potřebí řeč dlouho rozvíjeti; každý myslící
člověk pozřlává,že taková volnomyšlenkářská
mravouka skutečnéjesi podoraína.

Nedosti na tom. Volnomyšlenkářské udení
podkopává také i sám předpoklad, na němž
možnost mravně jednati spočívá. Vůbec všechno
volnomyšlenkářské mluvení o mravnosti jest
neemysino a obsahuje příkré odpoťy, jelikož
dle těchto filosofů vůle lidská není s to, aby
svobodně o mravních činech rozhodovala. Po
pírání sodbodné vůle,jak činí volal myilenkáři,
snamená rosorat wwavního řádu. Volní myšlen
kářitotosvéučeníonesvoboděvůlevypápou
škovali z Haebklových »Záhatď světa« a ohlabí
se tím jako velikou vědeckou vymožeností, Pro
ohromné množství čtenářů oněch »Záhad« a
pro všechny, kdož obmezeností svou pozdra
vili volné myšlenhkářejako nové slunce, nesvo
boda vůle zmamená volné rozpoutání všech
lidských náruživostí a vášní, znamená osvobo
zemí od mravních zákonů povifmosti a od

mravní zodpověďnosti. Smysl jest jeený s snadno pochopitelný: není-li má vůle svobodna,
nutňě-li musím činiti, co konám, pak nejsem
za nic zodpověden a výčitky svědomí jsou ne
smyslem, protože za nic nemohu, af dělám,
co dělán!

Nasťávají pak zase praktické důsledky,
které se ostatně dnes již zhusta vživotě obje
vují. Zločinci se nesmí trestati, neboť vraždíce,

ce a kradouce nuthě, jsod nevihni Že

již mnoho zločinců tímto způsobem vyvázlo,jest pravda tak smutná jako směšná. Není

tato nezávislá mravouka volnomyšlenkářská
v národním hospodářství, v manželství, v o
hledu zdravotním, co do přísah před soudy a
na mnohých místech jiných. Poznamenejme
jenzvlášť,šeničína sásaduvšelíkéauto
rily, oož vzhledem kvydhovittělství avZilédem
ke. společenskéntů a právnímu řádu poděkr
táváme.

+..,
Tři rudé prameny volsomyšlenkářské. Volní

myšlenkáři jsou nápodobivé povahy a přijali
z ciziny tři pramény, ze kterých prýští pod
vratné ideo a svobodné jejich badání. Jest to
duševní a mravní vývoj člověka ze zvířete,
nesvoboda vůle a za třetí mravní svóždkon
nost (auťonomie).Učíce' duštiťnímu vývóji člo
věka ze zvířete, připravili mravnost o to, 00

jest stálého, neměnitelného a vznešeného. Tím
mravní zákony dogradovali na pocity, které
mají nízký původ ve světě zvířat. Člověka roz
umem nadaného vyměnili vyvinutějším zvíře
tem, ve kterém živočišné pudy jsou toliko
smocněny a nikoli vyšší zásadě životní při
rozeným řádem podřazeny.

Co do determinismu (nesvobody vůle)
dávají člověku na srozuměnou, že není s to,
aby čelil útokům tělesných pudů a vášní a že
n připočítati mu víny a mravní zodpověd
nosti. Vývojovou mravoukou na poli mravním
otevřeli bránu naprosté anarchii. Prohlášením,
že člověk jest svým mravním zákonodárcem,
odmítli závazná mravní pravidla a umožnili,
že každý člověk i na těch pravidlech mrav
ních, která si sám dal, kdykoli může se uči
niti nezávislým a odmítati jakoukoli autoritu.

To je volnost, naprostá volnost, která dobroa zlo, pravdu a lež dle svých zájmů a chou
tek může jakýmkoli způsobem promíchávati a
tak zúpina zpodvracovati mravní a právní zá
sady dosavadní liské společnosti.

Hlavní příčina,pro kterou nezávislá mra
vouka volnomyšlenkářská nemůže poskytnouti

povných základů mravnímu řádu, jest ta, ženě a úporně popírá (Boha. Proto také
schází tu dostatečné odůvodnění lidské auto
rity. Důsledně volní myšlenkáři jsou proti au
toritě vůbec, čímž je [úplněvysvětleno, že na
sjezdě v Brusselu i naši čeští volní myšlenkáři
prohlásili se solidárními 8 anarchistickými
vraždami a podněcováním ke vzpourám. Dele
gát Chapalier prohlásil tam přece bez ostychu,

že Pen ledy eidrnejšímpol p ies nejdrsejším poličkemdnešnímu
nímu řádu a , který dle sákona ve školách
se má pěstovali a rosvájeti, kdyš pokrokářšít uči
telé jsou členy spolků volnomyšlenkářského a když

učitelské ú ma céslu na sjesd, na
němě velebeno bylo besbošecíví a anarchie. Již
výtkou denunciace uznali páni sami, v jakých
proudech ocitli se pokrokářští učitelé čeští, a
dnes po sjezdu brusselském nechťvolní myšlen
káři s povídáním o denunciaci hezky zalezou,
neboť řeči na sjezdu jsou na plném aluneč
ním avětle, mluví velmi srozumitelně a
chechtají se hlasitě do očí každému advo
kátovi, který by chtěl pokrokářským učitelům
zalepovat znamení, které si účastenstvím opod
vratném spólku sami na svá čela vpálili. Nechť
tedy pražský sekretariát volnomyšlenkářský
mluví a blabolí vysvětlení jakékoli, nechť klapá,
točí se a vykruocujejakýmkoli způsobema jak
nejlépe umí — zůstává přes všechny jeho ná
mahy hroznou skutečností to, že pokrokářští
učiteléjsou členyspolkupodvratnéhog sledují
eího cíle, které spořádané státní společnosti vy
povídají vyhlazovací válku. Na štěstí jest ještě
dosti učitelů rozumných; valná část chová se
však zamlikle ze stracbu před volnomyšlen
kářskou tyranií a z nedostatku přiměřené o
chrany vnější.

Obrana. Když jsme se obšírněji rozepsali
o společénské rakovině volnomyšlenkářeké,
jest záhodno ještě něco doložiti o naší obraně.

ráňíme se sice v ohledu náboženském tu a
tam na schůzích a povšechně v našem kato
lickém tisku, ale hledíme-li k tomu, že volní
myšlenkáři ve svých listech soustavně nábo
ženství podkopávají a čtenáře takořka svými
rozumy zasypávají, jest na nejvýš nutno, aby
tisková obrana proti nim byla sorganisována.
Jest mnoho čtenářů volnomyšlenkářských, ke
kterým obrana naše nedonikne. Bylo by tedy
radno, aby v Praze, v kulturním ústředí, pro
fessoři theologioké fakulty pročítalí noviny
volnomyšlenkářské a měsíčně nebo jinak dle

potřeby sestavovali odpovědi. Odpovědi tytoy se mohly vydávativ brožurách a zasílati
na 'fary. Tím by mnoho apologetické látky
zlskál nejen duchovní sám, ale ještě by se
dostalo poučení těm, o nichž se ví, že volno
myšlenkářské listy čítají. Přičiněním pokrokář
ského učitelstva listy volnomyšlenkářské jsou
nyní v každé farnosti, a ješt povinností kaž
dého faráře, aby obstarával kazijed. Opakuji a
zdůrazňují:takováto specielní obrana jest nutna
a poměry po ní volají. Otázka tato má určité
vzezření, takže není prod o ní dlouho hovořiti.
Přejeme si v zájmu dobré věci, aby se upo
zornění naše neponořilo v zapomenutí a aby
se stalo co nejďříve skutkem.

Obrana.
„Intermacienála utiskovatelkou má

rodu. Když vytýkal náš národní tisk, jak česká
8oc. demokracie přisluhuje Němcům a rozráší
shoubné šiky národní, hned masarykovci anažili
se dokarovati, že contralistický systém 800.demo
krat není nášemu národu debezpečný. Teď uka
suje Boudružské přáteletví centralistů jazně plnou
tvář. Adler buší do českých autonomistů (čili se

) jsa cošl Jestlito tak nepřátelskysa
chová k samým českým soudruhům, jakou lásku
ami cítí k ostatní větší části našeho národa? A
Byní liberecký o německé (ovšem centrali
utické) soc. demokracie „Freigest“ dne 13. t. m.
napsal: „Zkrátka, separatismus nepomýšlina žád
ný obrat. Za takových okolností bylo bysměšno,
ba bylo by těžkou chybou, kdyby se k rejdům
separatistů nadále klidně přihlíželo. Separatisté
chtějí boj. nemůžeme se mu tedy vybnouti. Nelze
více pohlížeti Da Bpor mezi Beparatisty a centra
listy jsko na spor v české sociální demokracii.
Jest nutno, abychom české centralisty podporo
vali jinak, neš dosod. Především nelze dále tak
nedostatečně informovat nečeské soudraby, jako
se to dosud dálo, o řečích a skatcích separatistů.
Rakouské dělnictvo musí konečně separatismus
pořádně poznat. A české dělnictvo nesmí býti pone
cháno pouze vlivu separatiat. tisku. Jest nutno, aby
se mu při nejmenším v letácích nkásalo, jak se
paratisté lhon, překrucují a Špiní. Separatismus
má jen dvě možnosti: musí obrátit nebo padnout.
Když ee rozhodl proti obrata, musí býti urychlen
jeho pád.“ To jeat tedy poděkování za milliony,
které čeští soudruzi zanesl do vídeňské pokladny.
„Musí obrátit nebo padnout !“ Ejhle heslo něm.
rudé internacionály| Tak rozumějícentralisté svo
bodnému sebeurčení, tak chápou rovné právo růz
ných národů. Nepopřejí svobodného vývinu eoudra
hům českým. Kdo myslil, že u rudých Němců je
aspoň špetka citu pro právo českého lidu, jest
nyní na dobro rozčarován. Leč v listech pokro
kářekých dále se bude paáti, že největším nepří
telem české svobody jest „klerikalismus.“
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nikdo neočekával, stalo se. Strany ve sněmu
zastoupené — vdikostatkůři, Němci a Čechové
— na konferenci v Praze 20. f. m. dospěly

bved po perl poradě k dohodě a zjednal?tejétopodkladk svoláníaněmua jeho dělnosti.
Projevy na konferenci — až na řeč Pachrovu
— zněly emírně, a z projevů obou stran vy
snívala opravdová vůle a touha po smíru. Dr.
Škarda prohlášil, že stnírné soužití obou ná
rodů jeat možné, bade-li sachována úplná rov
noprávnost a rovnocennost obou národů, ochra
na a zabezpěčení volného vývoje obou národ
nosti, zachování nedílnosti královatví a jednot
né zákonodárství pro celou semi. Dr. Eppin
Ger prohlásil, že příznivý výsledek porad je
zajištěn, sloví-li obě strany něco, tak že by
nebylo ani vítězů ani poražených. Po různých
projevech navrhl dr. Škarda následající: Jed
nací pořádek sněmu pro první schůzi budiž
tento: 1. Sdělení presidiální. 2. První čtení
vládní předlohy o osvobození osobní daně
z příjmů od přirážek s nenesením, aby tato
předloba byla přikázána berní komisi. 3 První
čtení vládních předloh národně politických i
příslušných návrhů stran 8 usnesením 0 při
kázání jich komisi pro změnn zemského zří
zení. Na to volba obou těchto komisí a roz
kas, aby obě se svon prací byly hotovy do 14
dnů. Předloha o pivní dávce by se přikázala
ex presidio berní komisi. — Pak teprve by
byla druhá plenární schůze s tímto pořadem:
1. Zpráva komise pro směnu řízení zemského,
2. Zpráva komise berní, na to konstitnování
eněmu a volba výboru zemského. Nato dr.
Eppinger jménem Němců projevil s návrhy
dr, Škardysouhlas, žádal všsk, aby komisaí
pro změnu volebního řádu byla dána lhůta tří
nedělní. Ohledně volby sem. výborg musí 8
prý nejprve usnésti avas něm. poslanců, ač
věcně proti provedení volby nelze nic namí
tati. Čeští zástapcové přijali pak třínedělní
lbůta dr. Eppingrem žádanou, čímž dosaženo
tedy dohody. Sněm království českého jast
tedy. uvolněn a svolán bade na 27. září. Ovšem
většina česká ustoupila tu menšině německé,
což však ozocti třeba prozatím za vhodnou
českou taktiku. Zpapnost německé obstrakce
jest tím okatější, když ee nyní vidí, že avol
nění sněmu nevyžadovalo na žádné straně ce
likých obětí.



Radost s dohod ašské jest zvlášť vo
Vídoi. Bar. Bienerth slibuje si z této dobody
další zdar a to tím více, še v Praze jednalo
se také zároveň o jeho bytí a nobytí, jsk ve
Vaterlanda prorokoval hr. Fr. Thun. Proto také
tentokráte usilovněji staral se o český eněm a
radil Němcům, aby věc nehnali do krajnosti.
Ovšem nesmí se zapomínati, že jest tu vyřízena
pouze otázka formality a že skotečné obtíže
teprve nastanou, kdy bar. Bienerth mosí oká
zat, jak má ruka pevnou.

Českoněmecký smír v Čes. Budějovicích. Němci
Českobudějovičtí vidí, že se při vládě v městě
neudrží a obratný starosta Taschek ohce za
Jistiti dosavadní něm. většině — práva men
Šiny. Má býti sdělán národní katastr a obě
strany mají míti svá nedotknotelná práva v
řízení oboe a ve školství. Za tou příčinou jed
pali Taschek e vůdce Čechů budějovických dr.
Zátka = bar. Bienerthem a ministrem vnitra
Haerdtlem.

Náhrada za vodní stavby. Poněvadě již tři
se súčastněných z mí (Halič, Slezsko, Dol. Ra
kousy) vyjednávají s vládou o nábradě za prů
plav danajsko-oderský, jest jisto, že k stavbě
průplavu tobo nedojde. Vláda nabízí súčast
pěným zemím nábradu 200 mil. kor., vzdají-li
se stavby dunajsko-oderského průplavu.

Sněm moravský usavřemz toho důvodu, jež
to vyjednávaní k odstranění va konci posled.
zasedání snému vyskytnuvších se neshod nevedlo
k žádnému positivoimu výsledku a pak, že
vzhledem ku zbvubná povodni, která postihla
některé kraje moravské, je třeba rychlé po
moci a podpory — a že právě proto jeví se
novybnutelně natným, by pořádek zemského
sněmu byl uvolněn pr» podpůrnou akci. Uza
vřením sněuu jest vinen hanebný, protinárod
ní pakt lidově-pokrokové strany s Němci,která
pak ve své falšl a licoměrnosti slovo Němcům
dané nedodržela. :

Císař něm. Výlém II. ve Vídmí. Z Uher,
kde se súčastnil lovu, přijel císař Vilém 20.
září do Vídně. Jest to již po páté, co císař
Vilém v prvním desítiletí nového stoleti při
byl do Vídně. Vídeňáci jsou nadšení Vilémem,
který navštívil i jejich radnici, kde 8e poklo
nil otcům města, kteří v zanícení pojmenovali
dosavadní Parkring Kaiser Wilbelmringem. V
řeči na radnici zajel si i do vysoké politiky,
chlabě se, že za napětí | srbskorakouského
etál císaři rakouskéma po boku, neskrblil žer
tem, oezapomněl ani na krásné Vídeňačky a na
konec — se dal se svým průvodem v radnici
kinematograficky fotografovat.

Zprávy organ. a spolkové.
Pozvání

ke schůzi delegátů
(starostů meb náčelníků)

a příznivců křest. social. tělocvičných
odborů »Orla« z východních Čech

mamedělidne £. října 1910 ©1hod. odpol
w Hrado! Král., Adalbertinum.

Pořad:

1.) Utvoření zemského svasu oovičnýchjednot jako odborová rada těloovičná bez rozdílu
třídění různých korporací.

32 Ustanovení krojů. Vzorky 1 jích ceny odboru „Orla“ badou předlošeny.
8.) Ustanovení příspěvkůzemského s místního.
4) Zvolení odborové rady.
Po schůzi bude hned plenární schůze odbo

rové rady, při níž bude zvolen starosta, jednatel,
semský náčelník, pokladník. Ustanovení předpieů
tělocvičných a objednacích zřízení.

Ze Žlebů. Památným dnem zůstane všdy
katolickým organieacím farnosti naší den 16. září
V ten den postavily sepod vlastaí svůj Svatorác
lavský prapor. Neúnavným a veleobětavým přiči
pěním vdp. bisk. vikáře Ant. Gchreibra vyzněla
elavnost posvěcení praporu mašeho v mobutnou

manifestaci katolickou, na níž Babypodilu všeckykatolické organisace okolní, četné katolickéspolky
a které přátelsky zúčastnily se i místní spolky
živnostenský, voj. vysloužilců a hasičů. Radost
ným dojmem působila sympatie občanstva, které
osdobilo pory v národních barvách všecky
domy, alavnostní průvod se nbíral. O 10.
bodině shromáždili se účastníci v kníšecím parko,
odkud sa zvuku budby p. Arienta ubírali ne ve
vsorném pořádku ku chrámu, kde u polního ol
táře konána byla alavná měe av. a kázání, pro
slovené řečníkem nad jiné povolsným a vynikají
cím vedp. kasovaíkem Tb. Dr. Frant, Šelcem

£ Hradce Králové Úchvatná řeč jeho, prodebotá
thoucí láskou k povs'ávajícímu katolickému lida,
působila dojmem mohutným. Po zatloukání hřebů,
jehož záčastnili se vedle zástupců přihlášených
kat. spolků a organisací i sástapcové přátelekých
spolků místních, al. patronátního úřadu a cnkro
varu a po slavné měj sv. rozvinal se průvod po
náměstí sn účastenství tak obrovského, jaké
Žleby dávno již neviděly. Byl to nádheroý pohled
Da četné prapory, s nichž svláště vynikal prapor
spolku nymburského. Kdyš pak doprovoděna byla
matka praporu velecténá pí choť ředitele cakro
vavu p. Teplého a vážené kmotry, menšelky vy
nikajících činovníků kat. organisací, rozešel se
průvod, aby ke drahé hodině ehromáždil se opět
k lidové zábavě v knížecím parku. Tam ujal ee
slova vdp. vikář Sobreiber a uvítav přítomné před
stavil p. říd. učitele Špačka a p. red. Šapku,
kteří pozváni byli, aby avé bojovníky v katolické
organisaci posílili, staré povzbudilí a všecky v

bratrské lásce spojili P. řídící učitel Špaček obracel se blavnék mládeži a rodičům, ukazoval
na veliký význam kat. organisace mládeže a na
bádal rodiče, aby mládež v tomto krásném sna
žení podporovali. Pan redaktor Šupka pak volal
ku práci starší, ukazuje na nebezpečí, jež ohro
žoje náš katolický lid, vysazený čím dál tím prad
ším útokům apojujících se nepřátel. Obě řeči sle
dovány byly 8 napiatou pozorností a doprovázeny
četnými projevy souhlasu, jeně vyvrcholil zvláště
ku konci řeči p. Šapky v mobotný aplaus. Po
krátkém pozdravu předsedy spolku Nymburského
rozešli se účastníci k přátelské zábavě, při níž
setrvali za koncertu až do soumraku. Večer ko
nán byl v hostioci „Na hrázi“ věneček. Všem,
kdož přičinili se o krásný průběb, zvláště vele
ctěným paním, jež ochotně a obětavě přijaly úřad
matky a kmoter praporu, všem bratrskkýmspolkům
a organisacím, všem váženým hostům a příznivcům
budit upřímný, srdečný dík. Zdař Bůhl

Na Chlameeku svítá. I v našem jako
brčál zeleném kraji zapouští konečně organisece
křesť sociální strany kořeny a dá Bůh, že je již
nezníčí žádný terror ani násilí. V Lužci, ve Stra
šově na Vápensku a v Radoveapici na Žiželicku
probouzíme se k životu, ať již se to některým
libí nebo nelíbí. Ve Strašově měl minulý měsíc
schůzi poslanec p. V. Myslivec, kteráž měla hladký
průběh. Bouřlivější však schůze konána v Rado
vesoici, kdež řečník p. Jos. Adámek založil Od
bočku hosp. sdruž. přes odpor četné přítomných
egrárníků, kteří si posvali svého řečníka z Praby.
Marné však bylo jejich namshbání. Odbočka zalo
šena a čítá na 30 členů. — I „Sdružení ven
kovské mládeže“ v Radovesnici má se Čile k avětu.
Pořádá stále svoje členské schůze, na nichž čle
nové řečnického krouéku 1 členové ostatní zkou
Řejí avoje umění. Pořádána i echůska debatní, na
kteréš duše celého sdružení, jednatel p. Jan Sla
víček, hravě vyvracel námitky, od některých členů
8 pí. Janouchovou v čele na „klerikály“ házené.
Ukázal se sečtělým mužem, který se tak hned
nelekne a debaty ae nebojí. Na téže schůzi, p.
V. Hlavatým řízené, promluvil též člen Špinka o
tisku a slečny Aninka Mráčková a Vančurová pro
mlovily k dívkám. Řeči jejich vzbudily hlaboký
dojem a obě mladistvé, nadšené naše děvydošly
zasloužené pochvaly. Na konec schůze vzdény díky
el. Anince Svobodové, ktorá obětavě provedla ve
vai sbírku na kostel v Ubřinově u V, Mexiříší.
Sbírka vynesla 25 K 50 h, kteréž do Ubřinova
byly zaslány. Zde veřejoě ještě jednou spanilé
družce naší za námahu díky vzdáváme. Kóž Vůe
mohoncí sám jest odplatitelem. — Ke všem pak
členům našeho „Sdružení“ na konec voláme: Mi
lujme 80, nedejme se a svorně ku předn!í

Libštát. Katol. jednota sahájila ve spolko
vém domě dne 8. září zimní eaisonu zdařilým pro
vedením divadelní hry: „Lucifer“aneb Zázračný
elizír. Národní operetta ve 4 jedu. Čistý zisk vě
nován místnímu „Orla“. Na den 28. září připra
vuje se: „Bohatá bolka“. Fraška v 6 jednáních.
Zdař Bůh!

Okresní misaci Ústecko-Lan
škrounské vedlo dříve jmenovanýchdárců
daroval vdp. Jan Matějka, děkan v České Třebové

10 K. Zaplat Bůb. Další přepěrky 6 díkem přijimá Frant. Novotný č. 826 v Třebové.

na plonká Třebová V„poděl dne 18. zářípo au okresní org. .800. svojiprvní
schůzi. Okremní důvěrník vip. Vala « České Tře

bové měl nejprve v kostele požehnání,po kteréměřádána schůze v hostinel „Na rychtě“ sa účasti
ostí z Ústí n. Orl., s České Třebové a daleko

přes 200 osob z místa a nejbližšího okolí. Okresní
důvěrník vyovětlil za napiaté pozornosti přítom
ných některé body našeho programu a když řeč
svou, místy vhodnými vtipy pro obveselení poslu
chačůprošpikovanon sa všeobecného nadšení skončil,
přihlásilo se ihned 42 osob k místní křesť. sve.

orponisaci, což pro začátek jest dostí slušný počet.Ú stníci děkují erdečně vlp. důvěrníkovi sa to,
že jim připravil tak příjemnou chvíli. Sehůsi pří
tomen byl téš předseda okres. organ.p. Trávníček
s Ústí a. Orl Příští schůzi „Zdař Báhi“

Odbočka hospodářského sdru
českýchkřesťans : ="ch zemědělců v Ji
M pořádá vo dne 39. září t. r. oslavu
patrona české vlasti sv. Václava = názledojícím

pořadem: Dopoledne: V 9 bodin slavnostní ká“
sání a velké slažby Boší. Odpoledne: Ve tří
hodiny v sále n Turkůpřednáška „O šivotě a
výšnamu sv. Václava“. Promloví p.F. Řebáček,
ředitel měšťan. škol v Humpolci, Vyblsime všechoy
členy odbočky, jich rodiny a hosty, aby se oslavy
této v počta co nejhojnějším sáčastnili.

Schůze městeké rady dno 19. září t.
r. Zpráva losního úřadu, če izs míti kalamitu
mniškovou za ukončenou, byla vzata na vědomí. —
Okresní výbor bude požádán, aby schválil návrh
těžby s lesů městských na rok 1911. — Policej
nímu úřadu bude podána zpráva, že c. k. okres.
hejtmanství nařídilo úplné uzavření místností hos
tiuských v domě čp. 99 a zakáselo další provo
sování živnosti hostinské tamtéž, nepřiznavěl
vzhledem k nebezpečí cholerové epidemie tomato
nařízení odkladný účinek. — Vzato bylo na vě
domí, že na základě Nejvyššího zmocnění dalo
c. k. ministerstvo vnitra Výnosem ze due 7, září
1910 svolení k tomu, sby nadace, saložená měst
ským zastupitelstvem v Hradci Králové ve alav
nostní schůzi dne 17. arpna t. r. na pamět 80,
narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Frant.
Josefa I., ve prospěch léčby churavých dětí chu
dých příslněníků královéhradeckých v odborných
ústavech léčebných, mohla se nazývati Nejvyšším
jmémem J. V. císaře a krále Františka Josefa L
— Stíčnost p. Dra Rudolfa, jakožto vlastoíka
doma čp. 304 na povolení přestavby domr čp.
296, udělené p. Jar. Urbanovi, majiteli Grandho
telu, bude předložena okresnímu výbora k rozhod
nutí. — Vybídnatí k účasti na kursu, jejš uspo
řádá České Obchodní museum v Praze o právu
úrazovém a nemocenském, postoupeno bylo měst
skómu prům. museu. — Pp. manž. Janu a Jul..
Vilikovakým uděleno bylo povolení ku stavbě
dvoupatrového domu na parc. č. 2. v bloku XV.

Dary ma „Rudolfimuma“. Naší admini
straci odevzdali ne zdejší ústav hluchoněmých:
pí. Marie Černá z Černožic 1 K, pí. Marie Krap
ková ze Zderaze 1 K, slč. Kulhánková z Holohlav
1 K, slč. Bartošková ze Smiřic 1 K, elč. Hlavatá
a Trotiny 1 K.

Na Bošberk |! Na výslovnoužádost bude
za pěkného počasí kásaní u kapličky na Rožberko
na ev. Václava o půl 4. hod. odpol. Snažně prosí
Be o účast věřících. Všem, kteří až dosud jakým
koliv způsobem přispěli na novou kapli rožbere
ckon, zeplat Pán Bůhl

Pobošnost ma BRošberku. Dne 18. t.

požehnání u Panny Marie, načež četní věřícíodebrali
Be a ním před nově zřízenou kapli Rožberskou.
Vdp. P. superior zde měl kásaní. Následovala
modlitba růžence a pak zapěna mariánská píseň.
Pobošnost měla průběh nadšený a úplné zdařilý.

Výstava obrazů Jar. Pamačky a
plastiu Boh. Vlčka ukončenabyla v nedělí
slosováním 2 obrazů. Vydány byly 2 serie po 60
číslech. v serii první (losy modré barvy) vybrán
na č. 43 olej. obraz „Nálada“ v ceně K 60, v serii
drubé (loey růžové barvy) taženo číslo 14. Výbra
tvořil rovněž olejový obraz „Nálada“ ve stejné
ceně. Návštěva výstavy obnášela v22 dnechjejího
trvání 7630 osob. Obrazů prodáno 9, plastik 6.
Výaledek trochu hubený, který dokazuje, že mu
seum masí zachovatí při pořádání výstav starou
avyklost a ponechati vstup volný. Aspoň výsledek
morální byl by větší a umění Panuškovo zasluhuje,
aby očiněno bylo hodně populární. Číslice návštěv
úiků mohla býti při nejmenším dvojnásobná.

Výstava obrazů akad. malíře Dě
dlny v Hradci Králové bude otevřena doe 35.
zář v aule Obchodní akademie, a potrvá do 16.
H)na t. r. Zahájena bude přednáškou mistra Dé
diny „O umění“ v čítárně Průmyslového mutea
(v sámečnické škole) o půl 11. bod. dop. dne 25.
záh. Výstava otevřena budo denně od 9 do 12
hod. dop.,aod 2 do 5hod. odp. Vstupné40 h,
studující, dělníci a vojáci 20 hal.K vě vy
dán je zvláštní katalog.

Kurs obuvnický ukončenbyl v sobota
dne 37. srpna malou výstavkou prací v kursu

provodených. Kursu za vedení odbor. učitele Janavky ze Skutče aúčastnilo se 10 mistrů a 6
pomocníků. Pan Medek případným proslovem upo
sornil na důležitost odboraého vzdělání živnost
nictva a poděkoval přítomnéma učiteli kursu p. La

Aovkovi sa péči, kterou jim věnoval při vyučování.
Kursa krejčevského v Nechanicich,

který byl rovněš dne27. «rpoaukončen, účastnilo
te 15 účastníků a aice 9 mistrů a 6 pomocníků,
kursa krejčovského v Třebechovicích 21 účastníků
a sice9 mistrůa 11pomocníkůa 1učitelpo
kračovací školy průmyslové. Vzhledem k zaměst
nanosti ú ků nebylo možno nspořádati vydčo
vání celodenní. Následkem toho odloženy před
nášky zbožíznalecké, o živa. sákonodárství a Kurs
účetnický na dobu pozdější. Všem účastníkům vy
dána byla vysvědčení.

Zčitárey mmsojní.Odnedělo16.sáří
počínajíc otevřena jest čítárna sasepravidelnětři



krát v týdau a sice v úterý a v pátek od 6—8
bod. večer, v neděli od 10—12 hod. dopol. Aby
aískáno bylo místo pro přírůstky, bylo nutno vy
řaditi všechny spisy s odděl. B a, obsshojící slov
níky, ročenky a jssykospytoá díla, ovšem mimo
slovníky, nalézajícíBe v příruční koibovně. Dále
vyřadéne většina spisů z odděl. B c, obsahující
zeměpis a cestopis. Mimo to všechna díls zřídka
hledaná ze všech oborů. Jelikož nutno již nyní
pomýšleti na stěhování do nové budovy masejní.
budou sice veškerá díle předlohová k disposici
v čítárně samé, ale jednotlivé ptedloby domů jiš
půjčovány nebudou. Celá díla předlobová a cen
nější koiby půjčovány budou domů ponze členům
mosea s roč. příspěvkem nejméně 2 K, neb kor
poracím a školním ústavům. Kopírovati z předloh
v dítárně jest dovoleno, ovšem pouse měkkou
tužkou. Všechny, kdož přes upomínání vypůjčené
kniby a předlohy nevrátili, žádáme, aby neobté
žovali si nyní je navrátiti. Správa koibovny slušné
žádá, aby každý příchozí zapsal své jméno do
vyloženého archu frekvenčního. Rovněž upozorňuje,
že netrpí se vybírati samovolně knihy nebo před
lobová díla ze skříní. K vypůjčení knihy neb před
loh. díla slouží výpůjční lístky, které Ize zdarma
obdržeti u knihovníka. Teprve na výpůjční lístek
řádoč vyplněný vydá se kniba neb předloh. dilo.
Knihy domů půjčuje knihovník neb jeho zástapce
a vypůjčení jich nutno stvrditi podpisem. Vrácení
kniby potvrdí knihovník na kuponu, připojeném
k vypůjčovacímu lístku, který v zájmu vlestolu
má každý předložiti při vrácení. S vypůjčeným:
knihami a přediobovými díly budiž zacházeno
plušně. Při rovisi knihovny nabyto emutných zka
Šenosti, zejména s díly předlohovými mení zachá
Seno 8 onou Šetrností, jaké zasluhují a bude nutno
důrazně sakročiti proti tomuto poškozování. —
Knihovna podrobene byla důkladné desinfekci. Ná
vštěvníci čítárny a vypůjčovatelé knih se žádají,
aby zachovali všech zdravotních pokynů, vydaných
místodržitelstvím, zejména při obracení listů a
předloh prstů seslinili, nad knihami nekašlali a
nekýchali a každou vypůjčenou knihu opatřili oba
lem, který při vrácení knihy Beodstraní.

Zvyšování daní a správné vedení
účetních kmih. Naše obchodnictvoa živnost
nictvo můše s úspěchem protestovati proti stálému
zvyšování daní jedině v tom případě, vede-li
právně své obchodní kniby a může-li těmito
v případě vyššího zdanění prokázati, že docílený
roční sisk neodpovídá výši předepsané daně. Jost
vůsk věvobecně snámo, že většina obchodníků a
živnostuíků nevede své knihy obchodní tak správně,
aby se mohla těmito prukázati. Záložní úvěrní
ústav v Hradci Králové zařizuje právě pli avó
účtárně zvláštní oddělení, kteró bade so zabývati
revisí po případě úplným zaváděním obchodního
účetnictví u rem, které jsou 8 ústavem v obchod
ním spojení a také j těm, které ve spojení nejsou,
když o to požádají. Vítáme krok tento a doporu
čujeme vřele veškerému našemu obchodnictvu «
Šivnostaictvu.

Akele Zálošního úvěrního ústavu
w'Hradel Králové. V poslednídoběbyla na
pražské barse veliké poptávka po akciích Zálož
ního úvěroího ústava, takée dosažen byl kors až
K 510-—; když potom nebylo na burše dostatek
sboží po ruce nalébavou poptávkou po akciích,
zvýšen byl přechodně kurs až na K 619-—. Kut
sovní této výše bleděla vyušitkovati apokulsce a
aisk realisovati, čímž stlačila kure na K 6507,
který však opětnou poptávkou zvýšen byl až na
511 K. Zájem o tyto akcie odůvodňován byl dobrou

polojetní bilancí, hlavně pak ale tím, že ústav při.v nejbližší době ku svýšení svého akciového
kapitálu a to z dosavadních K 10,000.000 ns
K 15,000.000, při čemě, jak se proslýchá, má býti

právo na akcie nové vybraženo jen
akcionářům starým sa výhodného emissního karsu,
takže by nebylo možno neakcionářům emisse so
súčastniti bos atarých akcií, pročež hledí vi každý
jiš nyní staré kusy zajistitj. Jako delší důvody
stovpání udávány, že ústav zřídí nové Úliálky;
v prvé řadě má to býti mimo jiné filiálka v Kra
kově, mimo to pak še ústav založí novou diskontní
společnost, kterou bude financovati.

Diskontní společnost v Hradci Krá
levé založí Zálošní úvěrní ústav. Bpolečnost tato
sloužiti má hlsvmě pro drobné půjčky našema
drobnému obchodnictvu, živnostoictva a i rolaiotvu.

Běítání lidm. Dle nařízeníc. k. místo
držitelstvímajíse změsyv číslovánídomů,jakož
i vpočtadomůpro příštíočítánílidu,dlestavu
ze dne 30. září 1910 oznámiti.

Číslování obytných stavemí. Přičislo
vání vedlejších obytných stavení (výměnkářských
domků a pod.) označuje se pravidelně takové sta

vení pdhdný m číslem domu hlavního, mapř. 1/a,
dk akové číslování samostatných objektů vedek různým zmatkům. Nařízením ©. k. okres.
bejtmanství mají obecní starostové taková nově
zřizená stavení osmačiti zcela pořadovým
čislem popisným, nikoliv však ým číslem
hlavního domu. :

tření za za
vlečení obolery. na účelemvybízíc. k
okresní hejtmanství, aby se utvořily zdravotní ko
mise s p obvodním nebobecním lékařem

-a pokud možnoi toohaickým znalcem, které by

pochůzkami po obcích a všech přidělených mí
stech enažily se vypátrati zdravotní závady a ca
jicb odatranění co nejrozhodněji naléhaly. Přede
vším má komise tato pozornost věnovati bytům a
noclehároám, pitné vodě, potravinám, upravení
vhodných isolačních místnosti v každé obci. V kašdé
obci třeba přiměřená nosítka, dostatečné množství
desinf:kčních prostředků. Hostinští mají o příchodu
každého cizince « krajin ruských a italekých cho
lerou zamořených podati obec. úřadu zpráva Ob
Jevivší se případ onemocnění průjmema dávením
musí se rovněž oznámiti sbned ohec. úřadu.

. Amtemobilem přes Alpy znázorňuje
poutavá ředa pohledů na krásy velehorské pří
rody z cesty od Iošpruku přes Dolotiny k jezera
Gard-kému, podnikonté sportovní epolečností pisoň
skou. Vystavena jest v panorámě Národní Jed
noty Soveročeské r Hradci Králové za Bílou věží
od 24. do 30. září 1910. Prval serie krásných
těchto obrazů těšila ce kromobyčejnému | zájmu
obecenstva, — Phští kollekce: „Zimní turistika
a lyžectví na Šumávě.“

Upozorňujeme na dnešní insert o vzdě

ey odborech zdejšího Pensionátu Františkaosefa I.

Vrašde. V Blešně u Hradce Králové dne
22. září zabili úkladač eynové Hrubých svého
otce a zakopali jej na zahradě. Zstěení a dodání
ke kraj. souda.

Nouze o med. Lotos zásoby včelami na
hromaděné jsou tak nepatrné, že včelař musí ještě
hodně krmiti, chce-li se « jara sbledati se živými
věelkami. Aby se předešlo hrozící záhubě včel,
slíbilo o. k. ministeratvo financí přenechati orga
nisovaným včelařům as 6000 g daně prostého
cukru ku krmení včel; z toho připadlo by na
Čecby as 1000 g na 1 včelstvo as 3 kg. K vy
dávání tohoto daně prostého cukru bned tak ne
dojde; teprve až bude sestavena statistika B vy
šetřen klíč, dle kterého se dělení mezi jednotlivé
semě a spolky prováděti bade.Bylo by tedy chy
bou nes tento nepatrný dar vlády dlouho čekat,
neb již jest nejvyšší čas na přikrmování. Včelaf

ský spolekvyzývá členy, by nejdéle do 30 t. m.udali počet včelstev, by do 1. října mohlbýti ode
slán celkový seznam ge žádostí za nezdaněný cukr.

Černilov. (Opozděno).Dne 21. m. m. měli
jeme ta velikou sokolekoa slavnost. Večer odbý
val setu věneček. A tu jsme si vzpomněli, jak ae
usneslo svého času pokrokové obecní zastupitel
stvo, še pro všecky budoucí časy nesmí se po
voliti u nás nikoma v srpnu taneční zábava. Máme
ještě v živé paměti, jak veliké protivenství zakusil
náš bývalý zasloužilý starosta za to, še povolil
Jedenkráte taneční zábava v srpnu katolikům.
Nyní náš p. úřadající radoí k vůli „pokroku“ by za
mhbouři!třebas oči obě, Jen tudíž zásadaó a vždy
stejným loktem! Těžko by mohl někdo z oyněj
ších lidí zaslívati sokolům, že chtěli míti všecko
elavnostně zařízeno a že se chtěli pobaviti. Jenže
tito pánové nemají stále volati na katolíky, aby
se řídili dle reformovaného programu Husova.
Vždyť tací hnsitátí karatelé by měli jíti napřed
příkladem. Hos sapovídal i zcela nevinné nedělní
radovánky s proti těžké slažebné práci v neděli
stavěl se co nejrozhodněji. Naši husité však
v době, kdy věřící bez rozdílu nábošsnského
vyzoání dleli v chrámech, pilně pracovali sekerou
a pilou, řesali a štípali v nedě.nim dopolední jsko
zjednaní dělníci. Potfebovali ledacos k vůli slav
nosti dokončiti. Takové svěcení nedělního dopo
ledne rozhodně se příčilo pravidlům Husovým. A
proto ať pánové podruhé nebarou tolik zbytečně
jméno Husovo nadarmo!

Vliv komety. Ačkoli kometa tiše smi
zela, přece nadělala leckde mnoho zmatků, Jistý
maličký velikánovič marač se po léta drápal
vsbůro. Po volbách vědy odcházel s povádechem:
„Co platno, když to Pán Bůh nepočebná, zase
jsem na tři roky odbytejl“ Leč konečně pod
sáštitou mocné protelce se vyšplhal na společen
ském žebříku besby vysoko a sačal komandovati

Heně zvláště ty, kteří před ním nechtěli ohý
bati zkroašeně hřbet. Jako bývalýfrajtr odkoukal,

jak se má ku které šarží chovati. Velice řádnéma
autonomnímu faakoionáři po oficírsku vyčinil, po
licajta vypodil se služby a k jednomu výboru se

val tak drsně jako při muzice. Ale najednou
udělal se své vý:e pořádný kotrmelec, letěl dolů.
Jeho věrný protektor bo ovšem těší blahou na
dějí a slibuje, že žebřík mocnou paží pro podrahé
přidrší, aby se mobl pohodlně vyšpihati. Leč jen
aby žebřík nespadl a nopřimáčki do kaše obal

Kdyt ten velikánovič chtěl nebídoonti lidu (spů
sobem ovšem zcela nezištním, obětavým) průmy
sloý objekt, neměl pro to zaslepený lid žádného
porosuměcí. A pak 58e nápadné velikánovič na
kasil od samého lidu. Byli bychom mu přáli nej
větší zásyp sa jeho dobrotu, ale dobráček ob
Jektu se stranil jako myška kočky. A tak posud
lidé vlivem komety se nápadně mění.

Dobřeniee. Po dlouhém, křesťanskysná
šeném utrpení zemřel p. Jeroným Novák, nadlesní
na odpočinku dne 16. r. m. a věku 75 let. Ze
snulý byl otcem sdejšího dp.faráře Nováka. Pohřeb
konal s0 za veliké účasti v neděli dne 18. t. m.
na hřbitově dobřenickém. Slušebníče věrný, který
jeljakve sdravítak vchoroběvždymělBoha

očima, vojdi v radost Pána svéhol

Sirotčí rada v Pardubicích po delší
přestávce komsla opět echůzi svoji v zasedací síni
iměsteké rady v radnici, při níž vyřdile celou fada
běžných záležitostí do oboru sirotčího spadajících.
Na konci programu projednána svláště velmi dů
kladně nová akce o zřízení hromadných sirotělch

poročníků v Pardubicích. Záležitost tato již před
tím projednávána byla v městském zastupitelstvu
a učiněn tu návrh, aby v té věci sirotčí rada pro
jevila v soublase zastupiteletva svoje dobrozdání.
Nová tato institace asirotčí přišla k nám z Ně
mecka, kdež se prý v sájmu sirotků opuštěných
volmi osvědčila. Velice zasloužilý předseda sirotěl
rady p. vrch. ofiziál Lukesle vřele doporočoval
zřízení takovýchto bromadných poračaíků, z nichž
každý by měl na starosti celou řadu městských
eirotků, o jejichž duševní i tělesné blabo by
otcovsky pečoval. V Pardubicích by bylo zapotřebí
tekových poračníků aspoň 3 nebo 4, jimš by své
řeno bylo aspoň po30 sirotcích. Museli by to býti
ovšem mužové ardce lidamilného a obětavého,
jimiž by osud sirotků a opuštěných dětí nebyl
lhostejný. Městská zastupitelstvo bylo by ochotno
těmto hromadným poručaíkům povoliti jiatou re
maneraci v obnosu asi 1000 K, aby jejich blaho
dárnon činnost mělo v oprávnéné evidenci a dle
úspěšné Činnosti jednotlivých poračníků podělovalo
tyto zualouženou přiměřenou odměnou. Zatím 86
celá akce v tomto směrn učiní pro jeden rok na
skoušku.

Družstvo avlatiků v Pardubicích
pod protektorátem městská rady bylo v těchto
dnech ustaveno. Bude tu co nejdříve zřízeno pří
hodné letiště a začne se se stavbou potřebných
místnosti pro létadla. Ještě v této podzimní sezó 28
má 88 začíti se cvičením v letech. Při tichém pu
větří konají někteří noví adepti „nejvyššího“ sportu
své krkolomné pokusy na vojenském cvičišti.

Následky zbrklé jizdy autobusůa cy
klistá byly minalou neděli v Pardubicích velice
povášlivy. Autobns utavitele p. Kašpara, ujížděje
ulicí „Mezi mosty,“ přejel školáka Víška a zranil
jej tak, že tento následkem poranění ještě týž den
zemřel. Jakýsi cyklista vrazil téhož dne v parku
kolem do chovance městského sirotčince Finkery,
který byl odhozen do příkopu, kde zůstal těžce
zraněn ležeti. Cyklista sbaběle honem zmizel. Ra
něný chlapec byl odvežen do okres. nemocnice a
o jeho uzdravení se pochybuje. V Pardubicích na
Zeleném předměstí právě tedy vtěch místech, kde
tolik lidí 60m 8 tam přechází, můžete k večeru
deouě pozorovati hotové cyklistské závody. Calé
skupiny cyklistů uhánějí v tak frekventovaném
místě jako šílení, nedbajíce nebezpečí, které tím
hrozí jezdci samému i chodcům. Trochu omesení
by neškodilo.

Mětice u Pardubic. Vestředuve svátek
ev. Václava, dne 28. t. m. odpoledne bude se
konati svěcení nově postavené Školní badovy v Mě
ticích v tomto pořadu: O 3. hod. odpol. v kapli 8v.
Václava v Měticích vsývání Dacha sv. Průvod
ke školní budově, načež slavnostní kázání, p>
svěcení budovy zevně a pak posvěcení budovy
uvnitf, posvěcení a zavěšení kříšů, závěrečné mod
litby, po nichě průvod do kaple, kdež bude díků
činění a litanie.

Z Čáslavě. Fresky, jež nalezenybyly
v chrámu sv. Petra a Pavla, obnovovány jsou
právěmalířipp.Krissmems Mikšem,žákymistra
Segnence, nákladem sl. městské rady. Při tom
roslaštěna bylai záhada obrazn v evaogolní lodi,
v kterém viděli někteří smrt Jana Žišky s Troc
nova v chrámu našem pochovaného. Archeologický
sbor musea král. českého vyslal k nám svého
znalce kanovníka vdp. E. Šitlera, jenž nynípo vy
čištění obrazu, kdy všecky detaily jasně vynikly,
nemohl než konstatovati, že jedná se o výjev čistě
biblický a Sice o zuámý výjevse života Noemova,
odpočívajícího pod stanem po neznámých účinolch
révy a vsatóho v ochrana zdárnými syny před
poaměchem Chámovým. Nad stanem nad rozepia
tou duhou na oblacích jeví se postava Hospodina,
žehnajícího hodným syuům. Nasvědčaje tomu i ná
pis, v němě po vyčištění jeví me zřetelně jméno
Noe. Obraz jest z roku 1601. Potvrzeno tím mí
nění těch, kteří již od počátka chovali se zdržen
livě k nalezenému obrazu. Byť však v tomto o
hleda přinesly nalezené fresky aklamání, vyváží
vše pod tímto obrazem odkrytá malba pocházející
z dob Lucembarků a to ukřižování Páně, z něhož
sechovala so bohužel jenom částečka: Kristus oa
kříži a postava sr. Jana Ev. To jediné stačilo by
ostatně, abychom sl. městské radě za její náklad
na obnova fresek byli vděční. — Dláždění v
ulici Kutnohorské blíží se zvolna k svému dokon
čení. Město získává tím zoameoitě na svém vshble
du, jak kašdý nepředpojatý musí uznati. Škoda
všek, še chodaíky nelze upraviti v stejnomérné
míře pro nedostatek kamene, jehož doprava uvísle

pro utávku kameníků. Kdyš nyní se perýeh chodníků kámen byl odvezen, bylo by sábodno aspoň

(= vydlažditi konsek onobo chodníko vedoucíhoopatrovně, Jak jsmese dávno přimlouvali vzhle
dem ko sdraví nejmenších. A neméně chvályhodno
bylo by upraviti příchod do nové vai budo
vy, kem pro louše a bláto v minulých deštivých
dnech byl příchodv pravdě nemožný, nehledě ani
k nečistotě, jež ne do nové budovy nanese. Snad
by p. vrchní poštovní správce mohl zatlačiti. —



Osobní. DosavadnízástupceřediteleSteprof. Alois Pokorný jmedován byl Jeho Veli
Čenstvom ředitelem. Gratalujeme! — Byli jeme
pošádání upozorniti na obětavost p. tamečního mi
stra V.Č staršího z Hradee Král.,
od 9. červencedo 4. září konal kura v Daafkově
divadle, těše se vzácné přízni obecenstva. Pří ta
nečních hodinách pamatoval na Ústřední Matici
Školekou, pro kterou vybráco bylo 15 K 6 ha

místní Sokolovna, které odvedi 41 K 30 h, P.
čku provází chvála nejen jako zračného uči

tele, ale také jako výborného vychovatele žáků.
Větěpuje svým žákům základy umění tanečního
i sáklady a pravidla společenského taktu a Jem
nébo chování. Lze ho tedy rodičům vřele do
poručiti.

Z Čáslavska. Útokuskutečnébeztaktního,
ať to nenazveme Jinak, dopustila ge Čáslavská
„Pravda“ proti českéhmukat. kostelu ve Vídni ve
svém 37. čísle. Píše: „V záplavě národních abí
rek a daní vyskytla se opět nová, kterou zasna
menáváme a před ní varojeme, protože je sby
tečná a důležitějším sbírkám národním překáší a

rotože jsou zde instituce právě pro ty učely za
ošené. Klerikální „Čech“ uveřejniltotižprovolání
ke sbírkám pro postavení českého kostela ve Vídni,
V zásadě každý a tímto českým kostelem soubla
siti musí. A když již zazobaný fialový český klo
rus ze svých stamilionů kapitálů nechce dáti Dio,
je tu přece epolek av. Bon:fáce... Předsednictvo
bonifaciovské přece nzná, že pro půl milionu Čechů
ve Vídni je kostel nutoý. Jeho sbírky na stavbu
kostelů za poslední čtyři roky vynesly K 1,168.499!
Z toho ovšemna stavbu kostelů vydal jen 370 087
K. Zato na klerikální tiskoviny vydal 566.156 K.
Za to by byl český kostel ve Vídni a jaký ! Tedy |
My máme důležitější a rychlejší povinnosti ná
rodní, než je stavba kostela a spolek bonifaciov
Bký mé to ve stanovách stavět kostely! Tedy ať
bne pytiíkem, ve kterém je statisíce českých peněz.
My máme Matici, Jednoty, Komenského atd. Na
kostely pro české lidi opravdu teď nemáme peněs!“
Tak píše list, který se sepřisshává, že on proti
náboženství katolickému — ae nestaví. Katolický
list nesmí už ani katolické čtenáře své Vysvati ku
sbírce na kostel, aby 80 svobodomyslní a pokro
koví žurnalisté — nepohoršili.

Ze Schořeva m Čáslavě. Popřekonání
nesčetných překážek byla počátkem letošního škol
ního roku otevřena nová školní budova slavnost
ním posvěcením církevním vykooaným vdp. bisk,
vikářem A. Schreibrem se Žlebů za assistence
farního duchovenstva Potěšského a gymn. katech.
Fr. Kohouta z Čáslavě u přítomnosti zástupce okr
školní rady p. říd. Svěceného z Dobrnice, všech
členů místní školní rady, představenstev přiško
lených obcí, četných bostí ze řad učitelstva a
množství o a, které vzdor nestálému počasí
se řídké alavnosti této radostně zúčastnilo. O 8.
bodině vyšel průvod zo staré budovy a abíral se
k nové škole, u níž vkrátké ale obsažné řeči pro
mlovil předseda místní školní rady a starosta
obce p. Sajdi, vytknuv zvláště, že občanstvo oče
kává, že škola tato bude pevnou tvrsí lásky k
Bohu, vlasti a národu. Zástapoe okresní školní
rady přejímaje klíč nové školní budovy chválí o
bětavost občanů a načrtává krátce Vznešený vý
znam Školy. Po slovech p. řídícího, který slibuje
obecenstvu vésti mládež tak, aby dočkalo se na

po vykonaných modlitbách ujímá ge slova p. ka
techeta Kohout, jenž klade důraz na křesťanský

školy a líčí prospěch, jenž ze sončinnosti
učitelstva světského a duchovního vzejíti může
nejen mládeži, ale i rodinám a obci. Nabádá ro
diče, aby lásku ku škole si vždy zachovali, se
školou spolupracovali a tak dětem svým blahon
budoucnost pojistili. Po avěcení nastala prohlídka
školy, která skončila všeobecnou chválon vzdáva
non přítomnému staviteli budovy p. Jos. Skřiván
kovi z Čáslavě. Při tom podělována byla mládež
statkářem p. Bobatým drobnými dárky. Hlavní zá
sluhu o vybudování této krásné Školy má p. sta
rosta Sajdi, který se nelekal nesčetných obtíží,
nelitoval dalekých cest a nestrachoval se pro obec
značného nákladu, jen aby mládeži dostalo ee
zdravé, účelné a vkusné budovy. Bude trvalým
pomníkem jeho blahodárné občanské činnosti a
doufáme, že se nezklame ani on ani jeho spolu
občané v těch nadějích, které ai pro budoucnost
kreslí. K svěcení školy poslal krásný přípis zá

stupce velkostatku B řed. Můller te Žlebů, jenžpro churavost nemohl se súčastniti této slavnosti
osobně.

Ronov mad fMenbravou. Ku dní sv.
Václava. Obyvatelstvo našeho milého měste
cbystá letou oslavu sv. Václava vo větším rozměru.
V předvečer svátko všichni věrní etiteié sy. Václava
Jistě vstyči prapory, aby savlály nad jejich domy.
Za příznivého počasí o 8. bodině pořádán bude
průvod lampionový městem, provázený hudbou. Po
průvodu zapěje de píseň „Sv. Váolave“. Nato za
září ohňostroje různých tvarů z kostelní věže,
V den ov. Václava zavítá k nám náš milý pan
poslanec František Šabata a uspořádá schůzí o
1/43. hodině odpoledne v místnostech p. J. Vávry
v Ronově nad Doubravou. Promlaví o pracích
V parlameatě a politické situaci. — Sv. Václav,
jejž oslavujeme, byl hrdina a za takového platil

v celém národě avém. Od nejelavnějších dob, od
jeko dnů až nanaše časyvidíme ho 2 o
ma všech penězích českých králů. Na všech pomaí
cích, kde je sochou zoázorača, vidíme bo v pldé
zbroji, v plném brnění, na bílé bruně s praporem

v levici a a křesťana křížem na prsou
— Jako národního brdinn. Ta představoval si ho
český lid vědycky — od jeho dob až po naše dal.
Tek zastkví se jeho socha před Museem královatví
českého, jak si jej i mistr a umělec Myalbeck dle
bistorie a skutečnosti představil. Jest sv. Václav
v dějinách českých a v pamětích lidu českého
velikán svým zjevem a velilkénsvým životem. Lid
vzýval ho v modlitbách, opěvoval ho v písních a
když táhl do boje, vzal sebou aspoň jeho kopí,
aby byl duchem sv. Václava posilačn. Tak velikou
a rozšířenou jest úcta Svatováclavská v národě
našem, že i naši nepřátelé sami nás nazývají ná
rodem svatováclavským. Ano — jím jeme a dá
Báb, že jím pod ochranou sv, Václava zůstaneme.

Voláme s nadšením a prosbog zároveň: „Utěě
smutné, zažeň vše slé, nedej zahýnouti nám nibudoucím!“

Všem křest. sociálům, Orlům atd.

Wp“ Již vyšelvelice pěkný, v krásně
úpravě, oblíbený kapes. kalendář "<a

Křesťanský
Organisáto

' na rok 1911.- ie
Vzácný obsah od nejlepších pracovní

našich bude pobídkou, aby si jej každý za
opatřil v nejkrasší době, dokud nebude
rozebrán. Obsahuje: Podobizny J. Excellence
dra J.Doubravy,biskupakrálovéhradeckého,
předsedy organ. komitétu vsdp. dra Frant
Šulce, předsedy katol. spolků dr. F.Reyla
— Pochod „Orla“ s notami i textem. — Dr.
F. Šulc: Volná Myšlenka a její hlav pohrán
ci. — Co jest Volná Myšlenka? — KdoVol
nou Myšlenka u nás udržuje a rozšiřuje? —
Žaloby k rozhodčímu soudu úrazovýchpo
jišťoven. — Dr. Reyl: Alkohol, nepřítel lid
stva. — J. Hradecký: Zákony: „Nalezení.“
Promlčení. — Smlouvy. — Sázky. — Hry.
— Náhrada z poškození na oti a dobrém
jméně. — P. M. Voňavka: Kněz ve spol
ku mládeže. — Frant. Leonard: Kolektivní
smlouva pracovní. — F. Hettleiš: O dělni
oké hospodářské organisaci. — Fr. Šupka:
Strana křesťansko-sociální a národnost, —
Různé pokyny a rady a organisační věci,
— Zápisník, jenž vydrží na celý rok.

Ať není jednoho křesť. sociála a od
bor. dělnického, jenž by tento kalendářpo
strádal. Za malý peníz má tu každý zásobu
poučeníi zápisník na celý rok. Cena kalen
dáře vzhledem k obsahu a skvostné úpravě

jest velice mírná —1 plátěné vazbě 70al. při větších objednávkách franko.
Jednotlivý stojí 90 h franko.

Objednávkyřiďtežna J. Poláka
V Hradoi Král. (Adalbertinum).

Keoleduávejte jiného kalendářenežli tohoto dlouholetého bojovafka katolické cirkve!!!
PÁ

Česká Skalice. Oslavasvátku sv. Václava,
o němě bude znovu svěcena opravená kaple Nejav.
Trojice, bude u nás konána tak.o: 1. V předvečer
svátku (úterý, 27. sáří): Ve farním obrámu Páně
slevné požehnání o 7. hod. večerní. 2, Na sv. Va
clava: a) dopoledne: V. 10 hod. kázaní a slavná
mše Bv. ve farnim kostele. Členové katol. orga
uisace sbromášďí se kolem půl desáté s odznaky
na náměstí před apolkovon místností p. Václava
Ansorge, odkudž ve */,10, půjdou průvodem do
chrámu Páně. b) odpoledne: Ve 2 hodiny průvodem
z kostela na Staré Město, kdež po krátké přo
mluvě bude poavěcena kaplička N. Trojice. Cestou
Bebude zpívati oborál „Svatý Váelave“. — Po
návrat do chrámu Páně požehnání, jímž se ukončí
nábošenská oslava. c) večer: V 7 hodiačlenský
večírek v saloně hotelu pí. Bartoníčkové (u piana
p. Hejzlar). Vatap volný. K laskavé součineosti a
účasti sveme uctivě 'alavné obce: českoskalickou
a obce okolní, p. t. korporace i pp. jednotlivos
zdejší i s okolí, aby ji alespoň vyvěšením národ
ních praporů projevili, spojujíče -se
v oslavě „Dědice země České“, staletého odkatu
našebo národa, který NOYše,00... chtěl ve cti
míti jako své vlastní, to až podnes svalbráclav
ským nasývati obvykl.“ (Palacký: Dějiny, L 192.)
Za předsednictvo katolické organisace„Svornost :*
Jan V. Hlaváček, kaplan, t. č. jednatel.

Chotěboř. Prosíme všechny dpp. faráře,
aby sároveň a důvěrníky postarali se o bofnon
účast- na sohůzi mládeže,

Schtze jes ráno, lo od ray hu bytakové pro nodostalsk opojenía ost
mnohých osad. Řečniti bude p. Kaňourek.K nýolo u Ku oná
et. oheo.sastopitolstva“ + neděli 25. září 1010
slavnost Zbletého trvání, ku které přátelskésbory
a všecky příznivce své opřímně zve. am:
1. O 10. bodině alavné služby Boží ve farním
chrámu Páně. 2. Od 2—3 hod. vítání přibylých
sborů okolních. 8. O 3. hodině v hostinci p. K.
Uisky: Proslov jednatele sbora dp. J. Krále a udí
lení čestné medaile „za2pletou sáslušnou činnost
v obora slušby hasičské“ člvnám sbore. Na to:
4. Koncert úplné kapely Sukdolské. 5. Večer o

půl 8. bod. věneček. Vatopnédo koúcertu 60 hb,
do věnečku 2 K, členům ve stejnokroji vstup
volný.

Z Masti a Bilého Újezda. Dopisemna
depsaným: Katolicism základem mravnosti —
v „Podkrkonoš. Roshledech“ chtél pisatel zhano
biti katol. víru, osadníky masteckéa jejich faráře.
Nepotřebujia nebuduzbytečnéproti pisateli,který
je naplněn suřivou záští proti všemu katolickému,
hájiti náboženství katolické a církev katolickon;
celá staletí a tisiciletí, i uosčetní veleduchové se
všech stavů vydávají jí arědectví nejlepší A mu
žové vynikající i za naší doby hledají a nalézají
v ní pravdu, pokoj a spásu. Cit a vědomí mravní
zodpovědnosti nikým tak zdůrazněn a pěstován
aebyl jako ofrkví katolickou. Ale zakuklenémudo
pisovateli „Podkrkonoš, Rozbledů“ jde o něco ji
ného Pálí ho nesmírně, jak z jebo dopisu vidno,
katolické žarnalistika a katolickéorganisace, které
nasývá kulturním nebespečím, a kaádá záminka a
lež mu je dobrá, aby útočil na církev a probadilé
katolíky. Pálí ho ta vzpomínka, že osada Mastí
je „klerikální“ tj. uvědomělekatolická a že
hledí si též hospodářské evépomoci. To je pravá
příčina jeho tupení. Že ae vyskytl v M., jako bývá
i Jinde, člověk, který 8 manželkou svou žije ne
zřízeně, za to katolíci nemohou a nepravost tu
dávno odsazují. Člověk ten ršsk v katol organisaci
není a 80 stranou katol. při volbách nešel. A rovněž
to'néhí viná katol. ofaddilů mášťetkých, když
opilý človék ae avojí manželkou a acížidkéd £pů
sobili v opilosti hnusné pohoršení. Ti „klárikámí“
osadníci mastečtí na velice pohoršlivém chování
tom podílu neměli a kdyš je spatřili, divili se,
jak může opilý člověk tak bloboko klesnonti a
jednání to odsnzovali a odsuzují. Že do místnosti,
kde je téš kopecký krám, přišlyi děti, snadno 88
moblo státi, ale ty rovněž při vyučování nábožen
ství jsou napomlnány, aby od opilců raději ode
šly a žádnému — ani opilému se něpdamívaly.
Bexprávně tedy věřící v Mastí od pisátele jsou tu
peni. A nyní zloba pleálkova obrací se hlavně
proti faráři; ten ma překáží podporováním katol.
četby, organisóváním a zvláště blátáním eldva Bo
šího. A tu ultásuje něpřítel katoliků broznou us
vědomost a porfidůě lže. Nění to učení faráře A.,
nýbrž jsouto věčně pravdivá slova Písma evatóho,
že Krfattis Pár, Syn "Boží MĚ svým apoftolům
a Jejích nášťůpeám: „Cokoliv svášíte tk semi,
bade svázánoi na nebia cokolivrozýášíř na
semi, bude rozvázáno i na nebi“ Ale tím ne
sbavil Kristus Pán věřící mravní zodpovědaváti ;.
a ti, kdož svaté svátosti často přijímají, mají da
leko větší mravní cit a útlejší uvědomí, neš
omi, kteří se svaté zpovédi vyhýbají. Mají také
obyčejně proč. A píšešli suřivý nepřítel kleriků
lisu, že farář A. káže, že vykoupení mohou 'dé
lati vše, co chtějí, řeknou mu na to věřicl ma
stečtí i ostatní přifařenci,še je to drzá lež; farář
e dle své povinnosti i dle svého přesvědčení vý
Ízí vždy slovem Božím, aby sv. váli Boší a svatá

přikázání Boží co nejsvědomitěji a vbůdeplaňli,
což oni také činiti se snaží. Milý Jaromíre nebo
Kazimíre a rekovný bojovníka proti kleriltálům,
touto cestou málo těch klerikálů masteckých pro
sebe získáte, když jim budste cpáti takové oči
vidné lži. A naříkéjte si seba více, £6 ani agrár

nici ani' většinavénitovské intelligente Vás'v tom
boji nepodporuje| Vždyť takové nořérecké a
sprosté štvání je každému rostmnému člověku
protivno; tím si nezískáte lásky, ale upadáste
v spravedlivé opovržení.

V Nělt. BrWě zedítiladoé19.zářípéví
Johara Ambroževá, choť váleného učitéte ve vý
slažbé p. Eogelbetta Ambrote,upřímnéhoa neo
hroženého zastance a iřitelo dddel ch.
Bolná zpráva vyvolala hloboký dojem;'něboť ze
snulá těšila se veliké oblibě. Bůh doj jí lehkáodpočinatí|

v . : A J dk
j +Různé spřávý

Postní výprava do Sv. zomě. (Pokr.)
Poslední večer trávime v Jeramalémě. Vyetouplat
ná vysokou plochou střechu našeho hospice a ko
chám ee pohledem na město svaté, v Morém e
miká čňý ruch detní a zavládá“klid tichéhoje
sera. Patře na ulici vidím, jsk ženy adívky vra
cejíkíde- JerasaMátěso tvýchdětnovů::sbírají
do'košů;v nichž rádé příhoslyvibné hrotný, „ko-
blbý“od vtlblondů' a oslů. Od té chylie předis
muě chuť na brůsny. Byl jem svědav, kčemupo
třeVuje spanilá pleť odpadků palestinských 'dtror



;
isng. „boblihy“ spěl, roztinkona Jako

Bdl TAv amatka země poslední černý dí

a zatím jest ný nábradu měž d rozhovoru jsme vy

rušení syoncem, sval nás k volej. Dag
Jime čej a tu z nenadání objeví se nám na pro
tější stěgě obraz přímo úchvatný — kříž ozářený
několika sty elektrických dárovek, Mgcně vareše
ni povatýváme a pějbme jímevon známou písů:
„Svatý kříži,tebe ctíme, tvrdé lůško Ješiia“
Nastává officielul loučení 8 našimi hostiteli. Vdp.
notář a farář všeobecné pražské nemocnice Dolák
děkuje jim za jejich lásku A obětavost, s jakou
se o nás starali a končí « přáním hoj Bo

žího požehnání a zdaru celémn řádu. j m Assumptionjatů děkuje jeden kpěs řádový a mezi ji
ným praví, že stydí se za to, Še jest ag Fran
Cie, té Francie, jež tak navděčně usebarala 86
k duchovní své matce—círlyvi av. Přeje vám šťast
ného návratu do vlasti, volá: Na shl 1 Po
té přednesli ve francouzským jasyku sdraviti vdp.
farář Eogler s Radošovice a al. Hynková,witalka
fečí z Paylovic. Jak dojemný ta © k — she
tření Čeghů s Franconzi| Nadšení odchásíme do
překrásné kaple hospice, kdež každého večera ko
nápa pohožnost ovšem v jazyku českém. — Na
dešel čtvrtek (**/,); o 3. jpě již valáv a
sloužíme mši sy. Přej hogpigem tropí Arabové
veliký blink; ngbízejí spěecbez sobě vlastním ko
-čáry k disposici. Ponětadž mám 3 zavazadle, v5e
dám se 3 kollegy do kočáru, jehož majitel nás
k Mrtvórmumoři vesl. Volal stále „Josef Arab“ a
dovojal ap mne. Zamiloval jsem si Araba,
nehoťt byj velice opatrný, atřídmý a hbitý — pravý
opsk oněch kočí, o kterých nám vypravoval náš
dregomanKarelWilliams.Má asi 60 koní,kjichž

-obsluse potřebuje 20 kočí. Statní jsou tito osma

hlí Arabové, ale líní také. Stňževal si Črapupen,še musí velice často užíti radikálního prostředku,
aby je probudil. Vegme atříkačku a všechy po
řá postříká a pat tepave Arabové opouštějí
své Jůško, O půl 6. hod. jsme všichyj ua nádraží,
kdež na pás jiš 2 želespí ožové čekají. Naše 4.
ekupina vatopuje dg prvého vlaku; na nádraží je
veliee čile. Přišoikrém města Jerusalema, zá

i všgch řádů, sympatičtí kavasové aj. O :/,7
vyjlšdíme z města, které nás po 9 dní hos

tilo ve kn je sadech.Smodlisbouč"rtech patjíme naposled nA panoramajerusalem ké.
Kéš to svaté tngěení, 0jákým oposětime míáto
posvátné, nevymizí nikdy z nižrs našeho! Naje

deme věšehnípopu 9 poutnfků za vůdcovství osvědčeného tgrjajy a mělébe spole .
P. Frant.Burghardta,kaplanazJičína, o
Egypta. Wnámi jede choť p. bopaula se synáč

kom, jen jest přijat do vojenské reálky v NovémMěsá u Vídně, dáje p. paštmisirrakouské pošty,

brajz Františkág, jep Rita hd pedály:
kA do Ameriky a konečně náš dragoman. Ohod jeme kém příslasy.ň

N Korn jemeAkon ok fky s vínem,0 ; č De

Ko du Ro,Oobet)
nb, i mořeb ah peklidno.“ SDO ajedngho vypo hodnostáře olrkaroího s

Praby. Disko se mu nechtělo z bárky; tu mocná paš Afsbova uchopí jej v půli těla a vynáší

pa. > k až na palubo naší poutnílodi „Ti
ro m dolů: ND byčms pou.Arahavé a vůbec orientalei milojí zlato. Šťastně
jtma na ledi a díváme se, jak obratně pompcíje
řábu jsou .dopravována zavazadla na loď. O 12.
hodině na, dané znamení odjiřdíme z Jaffy za sil
ného větry, který nevěští nic dobrého. Po obědě
lze spatřifi již první obdji. é nergaci. O 5.
bod, proslovil dp. Masák z
o štěstí, jehož se nám ve Svaté semi dostalo; po

"té byla pobožnost růžencová, jež ukončena byla
sv. požehnáním. Vítr stále trvá, obáváme se toho

B rtdaSpím a palubě, často- probusen nář
kem a 4 áním nemocných. V pátek ráno dne

„Dobzá 2 fřetiny jsou nemocny náajedkem. náma
'v Jernaalemě.
ikolébá. O; 1/9. M

y

ně má kázaní o příležitosti kn

slagný měs svatá. ám ns
přístroj, jimě se měří rychlost „Tirolie;“ jede ry

"chlpatí 19, km za bodinu. Borácí brozná vichřice ;
fn kgpitán dosnává, že nepamatuje tak ve
liké. -bouře v letních měsících. Myal našg hylegm
látnělá, ale předý odevzdána dy.-vůkg Božik NS
-kritiekou mvc z pátku na sobotwjnasapomene. ni
kdo s nás; keždý ae domníval, že neodvratnáka
taskrofa epblíži“ AantefkEmprudkšhé vichru pře
vráceny ojtáře,jež byly umístěny na, palpbě, lod
ní aparaty, stoly, velice mnoho talířů rozbito a
smatenodo moře, JJalláma modlitba k nar

ben s1,milosrdenství. První velikou bouři jemesažtji a po celýdjvot-ntierí -namv myglinos tato,
Rogbouřeté mořechelilo"ocně vlny do kajut a

na pa tekče bílé úbory našebyly promočany."0 B. bod..objeví se na obzora Kreta. Konečně o
11. hod. mimořádná bora nstala a moře se utišjlg,
Problížíme kukátkem Křštu a vidíme zde útulné
vespičky, tem, osamorené domky, obydlí to -rybá

.

Háv. Kolem 5. bod. vítr dogti.

Nemilétorskupaí o je 69do
maórali, šo jamo a0 , RPůstodnost mia é Kkrítika.
Dne 21. září konstatojí „Národní Listy“ zprávu

kont ake.nokia, a podá a enéústředníMe. my bos ch společenstev

bylo pogkytanio s Vídně 1,900000 K jakový
edek akce provedené na záchranu podniku; prý

provedena sanační akce v krgzích vysokého du
chovenstva. K tomu dodávají „Nár. Listy“: „Jest

imavo, že o německé vklgdatele klerikálních
ožen vysoký klerus se postaral. Když podobný

klerikální krach vypukl v Praze, v pověstné sva
továclavské záložně, vysoký klerus sapijal pevně své
kapsy.“ Kdo by neznal křiklavě rozdiřné okolnosti,

hyed by se dol igal. 1. Rrosdogý z
Tudíž lik vý

j u vykradli + č buujřé;

Drozd al vigy výjpadně tím, že bídné hoto
dářetví én Meval a trpěl. V IEorutangch
však momigcore Řaznsr, jsa omámen svými ú

spěchy přikrov rotčinců, půstil sevolně do ebrovajiých obchodatob podniků, pi
nabí Bomdg i ho lichváfe Palasa;

vářikpdse nak jk mon Stekl do poděj
Wege ředitele oské ústředny hosspolskýc natev, který lehkomyslně zcela proti
stanovám o své újmě zapůjčil firmě Kayger-Palene
1,900.000 K. A přece nešikovné h
s kopce. Nepomobly ani pedvadné
koli politická strana křeať sod. probl
s podniky „Kagser-Palese“ nic sp , přece
aspoň tolik jest jisto, še millionovou Řnatění krisi
zavinili v prvé řadě dva duchovní hodnostáři. Proto
není divu, žei nesúčastnění němečtí kněží ae vzác
nog obětav.atí se stgraii, aby pamami byla odvrá
cena. 2. Jakkoli byly v Drozdové záložně peníze
vykradeny lidmi smýšlení nekatolického, přece ne
vinný klerus vyšší i nižší vyvinul obdivuhodnou

obětgvosta to v té p ajé se posyd nejpři takovém případě v airaně. Čons
zaplatila strana mladočeská za Winklera a agrár
nici ge socialisty za Kudrnáče, Stulíka, Nonfrieda
atd? 3. Jako čeští kočží se starali o poškozené
Čechy, tak se zase němečtí kudší starají o pošlko
zegé Němce. Jest krkonoáskou lží tvrditi, še při
krachu svutováclavoké „vysoký klerus sapjal povně
své kopay.“ Naopak i vysoký klerus upsal obrov
ské obnosy na sanaci A přece k placení byli ve
skutečnosti povinni pouze jen ti lidé, kteří jsouce
še záložnou ve spojení, baď věděli nebo aspoň

oa vně tušili nastávající krgch. Sitnacebyje nejvýš pověná. Platili ns sanaci kněží, kte spojení
56 záložnou neměli, placením vájí zložiky
liberálů, platili i na nekatolické oběti liberálních
daleadastů“ A za to všecko se nevinným dárcům

dostávalo posměchu a potupy. nyon hrabé
OA iti kněží korgtagětí, kteří s rmeuKamerPalese neměli co činiti. Leč v Korutanech aapoň

jvilé dra kn osobně finanční zlořád vědo
mým a soustavným špatným hospodařením. A tak

Soap osé věpeckýho kleru má silnější důvod nežo ask kněžstva našeho. 4. Spáchá-li někdevel
kou krádež učitel,důstojník gebo rolník, žádnému
$soadnému člověku nenapadhezavazovati stav uči

en distojnickýnebonn kodu „Nár.ústy“ však se docela mrzí, še na avatováclavájsop
meplatilí kněží — němečtí! Podivná logika

Naše damě. Podleatátníhorozpočtu na rok
1910 činí celková potřeba 23691,499.477X, cel

ková ú dá 141 jeví se tadížsehodek 4ěÁDdÁ.796 K. Úhradu 1.592,798.221 K má
mibisteratvo financí vybrati na daních přímých a
nepřímých. Přímé daně jsou daň pozemková, daň
domovní, všeobecná daň = příjmů, daň rentová,
daň z příjmů personálu, daň: ze služného. Daně
nepřímé jsou: daň z kořalky, z kvasnic, z lihu,
s půvg,z cukry, z petroleje, © vína, z masa aja
tečného dobytka, s potravip © daň z výčepu liho
vip. Mimo daně zají státní pokladny za zdroje
příjmů: cla, kolky, taxy, paplstky, daň z jízdních
lstků, čistý výnos solního monopolu, čistý výnos
tabákového monopolu a loterii. Porovnáme-li výnos
daní přímých s daněmi nepříjými, vidíme jasně,

M poplatnígi přímých daní platí z tobo asi 27*/,,
75e/, připadá na daně nepřímé. Du aepřímé jsou skorovýhradně daně spotřební. A právě

druhý zboží; ksteré odebírají Široké vratvy lidové,
jsou velice sdaněnó a vynášejí státu ua daních
a „obaoay..panáz ©Osem: se daně

ty snad přímo berním úřadům, nýbrž o obnosdaně je a VÁ A8, »

Žené.nás 4nopné“konvatelstva celé říše,

P

$ dar a oby
připadá na každého obyvatele

nepřímýchdaní 35.K. Šestičlenn gen lají
daň“ činí oa př. za 1 kg masa 2—8 b, 1 kgcu

Ah..1 kgkásy 98 h, 1 kg.sali 22..b, 1litr..
piva Sh, 1 litr vína 9 h, 1 litr kořalky 36—40
h, L litr petroleje 24 h, 1 kg kabao (prášku) K:
2-20, 1 kg pepře 60 b, 1 kg skořice 190 b,lkg
elenečků-1 h, 1 balíček-o "tabátu02h
l krátký doutník 3:1 h, 1 doutník „Knba“ 62 b,
1 cigareta „Sport“ 12 h.

Českoslovanská zálošna v Prase
(Spálená ul. 9) koncem erpna vykašuje: členů
237, upsaných podílů: 475, splacených podílů:
22.825K,,spoř.vkladů:338.473.K24.hzápůjčak.:.
309.902 K 10 h, poklad« hotovpat: 5492 K 60 b.
Peněžní obrat v arpou: 184.600 K 8 b.

P nea
Též račte pročísti důležitou přílobu „Záloškího
úvěrníhoústavu“|

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dno 17. září 1910, 1 hl

plsnice K 14-60—10-20, žita K 11-63—13*07, j
K 9-80—10-40, oveg K 7-34—7-80, prosa K 1900 aš
1400, vikve K 11-00—1t-00, hrachu K 18:00—20-00,
čočky K 20-00—22'00, jehel K 33-00—00'00, krgp K
22-00—386-00, bramborů K 640—600, jetel.
červy.K 114'00—116'00, máka K 88-00—42:00, Iněu,
pomene K 28-00—80-p0, 100ke šítných otrab K 11-00

——, plenič. o g1 00, 1 kg másla
2-40—2-90, sádla rypřovůhoK 3-210—00:00, tvarohu

K 0-36—0-82, 1 vejegK 006—0-00. 1kopa solí K4:40
až 0-80, 1 kopa ačy K 1-10—32:40, 1 kopa drpbaé

1 kopa potršele K 1-40—3-10, 1 pytel mrkve K 3-40
ně 2'80, 1 hl cibule E 4-40—500, 1 bl jablekK 6-00

nyha K 409—6:80. 1 bečka švestek140—+00. — Netýbodní trh dne 17. září 1010
bylo přivezeno: půsnice hl 432, díta bl 186, ječmene

hl 376, oraa bl 544, prosp hl 5, jphel bl $, jetelového
semene hi 8, máku ji 39, zelí kop 460, ogrole kop 80,
kapusty kop 60, drobné zeleniny kop 180, petzšele
kop 130, mrkvepytlů 60, cibule hl 40, brambor hl
190, jablgk hl 78, brožak hi 32, drastek beček 368,
vepřů kusů 1, podevínčat kusů 878.

o .| Oznámení.
Jelikož jsme a mnoha stran slyšely, že nejsou

naše školy v pensionátě oisaře Františka Josefa |
(Školských sester) v Hradci Králové na venkově

dostatečně známy, dovolujeme sj prositi vld. do
chovní sprárce, aby laskavě oznámiti rádili všem
pp. rodičům svých farností, jimž záleží na oprav
dovém vzdělání jich doer v duchu katolickém, že
v našem pensionátě jsou tyto školy:

Kurs ku vzdělání učitelek

: na školách mateřských:
f © právem veřejnosti,

kde nabývají dívky nejen způsobilosti pro úřad
učitelky na školách mateřských a úřad gychovar

telky, ale jegk zároreň nejehodnější OGDG
:ští provlastnívbětlánínk de

růstajíních. Vyšadnje se 16 let věku,

Kurs Industriální, jehož absolventkyna
bývají způsobilosti učiti ženským ručním pracím

na školách obecných i měšťanských. Žadatelky musf
míti 17 let věkn. (Letos výjimečně přijhmají se do

' ind. kursa do 1. října 1910.)

Školné v obou kursech jest 10 K měsíčně.

Škola zpěvu,kudby a šiýla řeší. po
platek zde řídí se podle počtu týdenních hodin.

V ústavěje také pokračovací škola, v niž

se dívky nčí všem praktickým i moderním pracím.
Mig Povinný, předmět jest němčina (L hod. deppě).

Dívky školou povinné mohou nagjtěvovati
městskou školu obecnou i měšťěnskon naproti pen

, sionátu.
l Za celé zaopatření platí se v pensionátě 48 K

měsíčně,

Správa penziomátu
otsaře Prantiška Josefa L

0A8PB0U2NGELDU00
První český katoliský zářoď ve Vídní

František Ruher
DfAnaku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkovýchp

rů; Upožádění
obstarání též ko

vovánádoby, kůa td.
9Videms

VII o., Kaiser
straaaa.5.,vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na uňásku sasílá

se vše franco.

IKEKIKEKKIFREE:
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BS Elar přes 12000000, Poniční obrat za rak 1909 K 872,000.000. (MŠ

< Ako. kapitál BDEHUE Ako. kapitál k.

a) 2
© oo

s č,
© S

Z mi|=lá A
© v

: a v Hradci ní ové|A 0
a“ m. » v
P v domě p. Skuherského u Pražského mostu, proti hotelu „Merkur“. ně

be Provádíveškeréobchody n

„| ===bankovní, směnárenské,úvěrové1 bursovní. == ||hšBb Nd

M Vkladyna knížkyzúročíKat5 
© Důchodkovou daň platí banka sama. i

kn lady na pokladniční poukázk Vklady na účty běžné |H
KW| zůročí při 3Odennívýpovědi a na účty žírové “a „ S60denní zúročí dle dohodnutí. |kěi
be lí kypr vety bm podací dlzel ba 0 ání =

Pp.| Eskont směnek. Koupěaprodejvšech ||
= Obstaráváníinkasatu- i cizozemekých druhů cenn. papírů. SK směne E
<% Proplácení domicilů. Výměna kuponů. Inkaso tažených hodnot. l 
2 " Úechova cenných papírů v pancéřových „“

| Úvěry bankovní všeho J pokladnách,Správacenn.papírůa evi- [jg
B3| druhu © dence slosovatel.hodnot. a
z jako: nákupní, saisonní, akceptační, zji- i u
ZA Štěné,celní,daňovéatd. pie Zálohy na cenné papíry. “
© Financování průmyslových závodů. Pojištění slosovatelných hodnot proti "
o Čeky, poukázky, úhrady, zásilky a po- ztrátě kursovní při tahu s nejm. výhrou. 5.
© věřující listy na všechna čelnější místa 05
A5 tu-| cizozemeka. Promesy ke všem : ||n a

Pe| Vadia a kauce. tahům. Ě
A Koupě a prodej devis, valut a mincí Obstarávání vinkulací a devinkulací. a
© za nejlevnějšíchpodmínek, “

čM|Eskont pohledávek Příkazy pro veškeré ||
P napodkladěpostoupenýchúčtů. bursy tu- i cizozem. 1

j Prodej losů :
se| 11 na mírné měsíční splátky I!I |

i Velkoobchod uhlím a koksem. i
s Skladiště a prodejna chmele v Žatci. k

s Úřední hodiny od 8. do ':1. hod a od '/8. do 5. .
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vatej. Tu připadá: v Horních Rakousích 78, ve
Štyrsku 68, v Tyrolích 60, v ch 36, na Mo
revě 82, v Dolních Rakousích 20.

Vyplácí-li se výběr ostva. Lotošnínad
míru nepříznivý rok s výstřední povětroostí mokrou
a studenou ukázal, jak chybujeme, když bez ladu
a oklado sejeme, co So právě namane, co móda
nebo obchodní vycbytraiost nám hodí pod ruku.
Bes obledu na druh půdy, povětrnost v kraji pře
vládající, úrodnost a ostatní činitele nejeme obil
niny z celého avěta k nám dovezenéa své domácí
draby osvědčené vyhazajeme, zapomínajíce, že
obilniny ty byly vypěstěny v poměrech scela jiných.
A výsledek toboto „pokroka“? Podívejte Be do
atodol, na sýpky,a uvidíte, jak pochodilo rolnictvo
letos, jak pochodí příště, pak-li ee nechopí všude
na světě osvědčeného postupu: výběrem a účelným
šlechtěním domácích plodin vypěstovati druhy, jež
ani suchem ani mokrem nad míru netrpí, nepo
léhají a za všech okolností, když vykonáme řádně
orbu, hnojení, osev a sklizeů dají sklizeň jistou a
uspokojivou. Právě letošní rok i u nás ukázal,
které obilniny poměrně se k nám nejlépe hodí.
Co se kde nejlépe vydařilo, to nyní výběrem a
šlechtěním zdokonalujme, abychom opět získali
domácí plodinu nad jiné vynikající. A že tato
cesta nejaprávnější, ukázalo se jinde. Tak na př.
statkář W eninger v Ottenbechu domácí obilniny
šlecbtil švodským způsobem hlavně výběrem jed
notlivých traů a docílil letos po hektářeso 9 g
vyš [ výnose, než sousedé, kteří eklidili jenom 16
— 17 g zrní po bektáře, kdešto on získal 27 g
zrní, t. j. o 162 K více než oni. To znamená při

5 hektarech ozimin o 810 K vy výnos, tedytejisté obnoa pozorahodný. Bylo byna čase, aby
u nás ve všech krajích pěstování a zušlechťování
domácích obilnin se provádělo ne slovem, nýbré
činem a za tím účelem pro každý kraj zřídila se
etanice pokusná a výchovná, bdež by se nejlepší
osivo pro určité poměry vypěetovalo a tím obil
nictví naše zdokonalovalo. :

Při hnojení umělými kmojivy dejte
pozor, abyste nerozeóvali rakou zraněnou. Vnik
nou-li hnojiva do rány, mohou přivoditi otrava krve.

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚROKUJE VELADY DLE VÝPOVĚDI

4 4 A4/9.
"i

Školský obzor.
Práva a povinnosti místní školní

rady. Pod tímto titulem vyšla přehledná knížka
z póraJUC. Vladim. Červenky. Na 48 stránkách
vykládá zde dobrý odborný snalec o sestavení
místoí Školní rady, právech a povinnostech před
sedy, jednacím řádu, o správě Školního jméní, roz
počta, o právu dozorn, netanovení vyučovacího
času atd. Odporučujeme toto gonetavné pončení
vřele všem pašincům. C-na 30, poštou 35 hal.
Objednávky vyřizuje administrace „Severní Mo
ravy“ v Olomouci, Dolní náměstí, č. 17.

Děti české ve úkolách měmoských.
T našem království r. 1902 v německých obvo
dech bylo 44.000 českých dětí, z níchž jen 13000
navštěvovalo školy české. Na Moravě vtéže době
bylo na ušmeckých školách 31.000 českých dětí a
ve Slezska 28.000. V Dol. Rakousích odnárodňo
váno Jest průměrně ročně 26.000 školních dítek
A počet odpárodňovaných dětí neklesá posud přes
všecku úsilnou snahu obětavých Čechů.

Veřejmé márodní Školy v zemském
rozpočtu ma r. 1911. K návrhu přísedícího
sem. výboru dra Buriana usnešeno zařaditi do
zemského rozpočtu ne rok 1911 na řádný náklad
školský zemský příspěvek 43,213.650 K, (tedy o
683.800 K více než vr. 1910)e na úbradu schodku
pensijního fondu učitelského 6,201.200 K (o
617.700 K více než v r. 1910). Dále rozhodnuto
zařaditi do rozpočtu jako příspěvek k řádnému
nákladu školnímu v Prase 102.600 K av Liberci
69.750 K.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze Ježíš

Kristus vzorem kněžským. Napsal!J. Frasinetti,
přeložil K. Vrátný. 2. vydání. Úena40 haléřů. —
Křestao-ká škole. Časopis pro šíření idel nábo
ženských v čes. školetví. Řídí V. Špaček. Bočník
IX., sešit 7.—8. Vychásí jednou měsíčně za roč.
předp. 7 K. S přílohami „Obrana pravdy křest.
ve veřejném šivotě“ a „Rodinné vychování“ (roč.
předpl. 3 K.) — Vzdělavací knihovny katolické
sv. 50., seš, 1.—9. R. P. Badot: Ježíš a ženy v
evangeliu. Přeložil F. Vaňons. Za 1 K. Sv. ŠL,
seš. 1. Dr. J. Bilozeweki: Eucharistie ve světle
nejstarších památek literárních, ikonografických a
epigrafických. Z ého originálu vá dr. J.

pach. Cena 60 h. — Apoštol 8. Romén
odPetra Kopala.Di Lsa 140K, IIzalKa

IH. sa 160 K. Velmi — Rádes dachov
ní. Řídí mege. F. V . Bočaík 17., čís. 11.
Roční předplatné © K. — Homiletická kulhovae.
Pořádá F. Vaněk. Svazek 12., sešit 7.: „©
Bohu a jeho vlastnostech. Napsal F. Žák T. J.
Cena 50 h. — Iaciné obráz. Imihoruy mládeže
roč. L, seš. 7.—8. Ztracený bratr. Píše V. Š
ček. Cena 40 hal. — Kázání pro rekraty.NE
mecky napsal dr. Rudolf Zháněl. Za >% K.

Z nakladatelstvíJ. R. Vilímkav Praze.
Vilímkovy Hamoristické knihovny řada III., seš.
28.—84. Pytlácké spády. Napsal T. Hrabý. Sešit
sa 80 hal. — Vilímkovy místopisné mapy somí
koruny české v měřítku 1 : 100.000. Kreslil J.
Srb. List 19. obsahuje kraje Tábor—Milovsko,
18. Král. Hradec —Pardubice—Chrudim, list 14.
Blatoá—Březnice,15. Pelbřimov—Pacov—Ham
polec. Mapy jsou originelní, velmí praktické. Jed
notlivá mepa za 60 hal. — Levné ilustrované
vydání románů J. Vernes. Díl J. Vzducholodí ko
lem světa. Seš. za 20 bal. — Koihovna Dívčím
srdcím. Sešit 1. Jih Sumin: Poupata. Sešit sa 12
hal. — Knihovna malých čtenářů: Z koiby do
srdečka. Sešit 1. A. Assollant: Slavný Honza. Se
Šit sa 12 hal. — Vilfmkovy ilustrované romány.
K. Hloucha: Zakletá země. Sešit I., za 20 b. —
Malý čtenář. Ročník 90, číslo 1. Pořádají Gustav
Smetana a František Procházka. Vychází dvakrát
za měsíc. Předplatné na rok 2 K. — Vilímkova
knihovna mslého čtenáře. Sešit 1., za 12 K. Fr.
Herites: Bomán kapitána Hartise.

Nákladem R. Prom v Olomouci.
František Novák: Odplata. Povídkya črty. Velmi
sajímavé. Cena 240 K. — Kazatel. Homiletický
čtvrtletník. Řídí Frant. Jirásko, katecheta v No

vém Městě nad Metují. Čís. 4. Boční předplatnéorun.

Melicharův výkvět světových literatur.
Pořádá O. Simek. Svazek III. A.T. Gailler-Čouch:
Sbakespearovy vánoce a jiné povídky. Přeložil J.
David. — Svazek IV. L. Tieck: Nadbytek života.
Přeložila B). Baušova. Sešit 22. a 23. po 18 bal.
— Právě vyšel X. svazek „Melicharovy Biblio
teky, obsahující pěknou, přehlednou práci J. Ma
cháčeo našem nesmrtelném mistru BedřichuSme
tenovi,nesoucítitul: „BedřichSmetanaa cizína.“
Cena krásně vypravené knihy 8 výzdobou akad.
malíře Kysely jest K 2-—, poštou K 210. Nákla
dem B. Melichara v Hradci Král,

Z nakladatelství J. Otty vPraze. Log.
Rydel: Matka a syn. Vypravování z kultnrhího
života řeckého. Přeložil Frant. Voudráček. České
knihovny zábavy a poučení svatek 10., sešit 2. a
8. po 24 hal. — Frant. Heritosa gobrané spisy,
díl VII. Vyhaslé krby. Sešit 3. a 4. po 30 hal.
— Alois Jirásek: Wider alle Welt. Z češtiny

přelošil J. Hocker. Slavische Roman-Bibliotbek8. 5.—7. po 92 b.

Růže Lurdská. měsíčník.Roč
ník IL, číslo 4.—6. Vydává a řídí Leopold Kolí
sek, farář v Předklášteří u Tišnova. Ročaí před
platná 1:60 K.

Železnice s okolím v okresu jičínském. Vy
dala správa městských slationých lázní v Že
lesnici.

Vzkříšení. Kalendář katolického lidu na
rok 1911. Ročník IV. Redaktor dr. Karai 8 .
Nákladem České sekce diecésního komitetu v
Budějovicích. Cena 1 K poštou. Tucet za 8 K.
Velmi poučný.

Venkovan. Obsahuje celou řadu zeměděl
ských,odborovýchi časovýchčlánků,ale téš cen
nou část zábavnou. Letos jest obsáhlejší v kaž
dém směru, barevnou přílobou jest sv. Václav, u
mělecká to práce. Kalendář tento zaslouží si nej
většího rozšíření. Tucet sa 8 K. Objednávky vy
řisuje Sdružení čes. katol. zemědělců v Praze-IlL.,
Opatovická ul. .10.

Náš Domov. Nejlselnější obrázkový mě
síčník. Ročník 19., číalo 8. a 9, Řídí J. Vévoda.
Vydává Jednota Našeho Domova. Předplatné (4
K ročně) a objednávky sasílají se benediktinské
knibtiskárně v Brně.

Obzor. Měsíčník. Ročník 38., číslo 8. a 9.
Pořádají Frant. Dohnal a Lad. Tomášek. Nákla
dem benediktin. knihtiskáray v Brně. Ročaí před
platné 4 K.

Clkánčina pomsta. Drama o 6 jednáních
od A. Bognera. Divadelních her Ad. Bognera av.

IV. Cena 1 K. Hru tuto smějí provozovatipouseoDy 8 „ jež si objednají najednou 7knih za
6-30 K.Objedsávky vyřizuje Fr. , Valaš
skó Meziříčí.

Kvítky. Obráskový časopis katolické mlá
deže. Ročník II., čís. 10. Vychází desetkrát ročně
sa 60 hal. Administrace v Praze-L, Velká Kar
lova ul. 8.

Práva apovinna místní škol. ,Bostavil JUC. Vladislav enka. Úsnspa
85 bal. Velmi časové. Objednávky vyřizuje admi
nistrace Severní Moravy v Olomoudl.

. Základy živnostenského úětování an+
vod k něma. VydánoJedaoton, újedaíků uáloňou

' samich„orny českév Prase.SepealV. Jirom.

Sociální besídka.
Kato'ieká útulna pro české učně ve

Vídni. Sta a tisíce hochů z naší vlasti česko
slovanské přichází do Vídně za Fřomeslema
bedoncí avor Sivností. R>dičové křesťanští, po
skytnuvše svému synka doma pečlivou nábo
ženskou výchova, dožíjí se-namnoze bolestného
zklamání na dítěti svém; přichází ta o víru,
odsárodní se, mravně zpustne. Zřejmo,že v tom
velkoměstském víra nezkučenémo bocba třeba,
by uveden byl ve společnost, v níž by nepo
sbyl jako marnotratný syo své víry, své mráv=
nosti a nebyl odcisen svému mateřskéma ja
syku, ba aby 80 nestal zařivým nepřítelem své
řeči, v které jej zbožná matka česká vycho
vala. — Již od roku 1890 věnovala pozornost
„Jednota sv. Methoděje“ ve Vídni očňům čes
kým, pomýšlejíc na to, zříditi útalou a evolá=
vajíc je aspoň v neděli do odborových místaostí
svých, kde občas duchovenstvem a obětavými
členy III. řádu av, Františaa bývají přednáš
kamí poučení a v ducha křesťanském a národ
ním pobaveni; v poslední době též v úkola
tom pracují členové „Všeodborového sdružení
křesť. dělnictva českoslovanekého.“ Důkaz to,
že nám na záchraně oašeho dorostu macho
záleží. Jednoho se nám nedostávalo — stálé
útulay pro učně. — Boha díky po této stránce
jsme pokročili. Jednota sv. Methoděje zakou
pila pro české slažby Boží kostel a čásť bý
valého kláštera, v němě kněží Kongregace Nejav.
Svátosti bydlí a kde jsme zřídili tak potřebnou.
a touženou útalnu pro učně naše české. Zde
naleznou svůj drahý domov, zde se jim po
skytne přístřeší, zde svědomitého dozoru, až
u řádného křesťanského mistra v ačení budou
přijati. Dne 15. září v tomto roku otevřena
tato „Útulna pro české křesťanské učně vo
Vídni v III okresu Rennweg 83 český klášter“.
Žádají se uctivě důst. farní úřady, aby laskavě
uposornily rodiče na tuto „křesťanskou českou
útolnu“. Aby se však předešlo všem nepří
jemnostem a zbytečným výlohám, třeba velo
notně, aby rodičové (neb jich zástapci) nejprve
(neš syoka do Vídněpošlou) na tato naši útalna
Vídeň HL/4. Rennweg 63 dopsali, nechť odají,.
jakému řemesla synek jejich chce sa vyučitl a
přiloží v dopisu 1Ohaléřovou snámku na od
pověď. Teprve po vysvětlení nechť synka do
Vídně pošlou; na dopisy bez přiložení poštovní
známky nedá ce Eádná odpověď Tímto zároveň
upozorňujeme ot. pp. mistry vídeňské, kteří
dlo zásad křesťanských chtějí s učněm naklá
dati, aby v útulné naší se přihlásili o pořádné
uěně. Doufáme, že a Bošl pomocí a za podpory

dobrodinců právě tak blahodárně budeme Pocovati v útuíně pro učně, jak se pranaje v „U=
tulně sv. Alžběty“ pro služebné dívky české
ve Vídni, která vzorně vedena a vydržována
III. řádem sv. Františka, jejíž adressa jpst:
Vídeň IX./4. Lóblichgaeae. Kéž Bůh žebná no
vému tomuto odvětví ve Vídni na záchranu
našeho českého katol. dorostu! To si přeje a
to se modlí Jednota sv. Methoděje.

Opět vydařený rudý zaměstnavatel.

Velké rašení Soečbil 3 okresním avasu
soc. dem. sasečů v Hagenu počínání ředitele
tamější epolečné tiskárny Bouckera. Tento muž
seděl zároveň také v obecním zastupitelstva.
Ten přijímal otrojové sazeče za mzda 40.marek;
a když tito práci nastoupili, snižoval mzdu
smluvenou o Ď marek, poněvadž prý sazečům
náleží pouze minimam. Když už nebylo lse
takové snižování mzdy vydržeti, byl Benckor
ze svazu vyloučen.

Zase zvláštní finamění prakse Před
trestní komorou v Elberfeldu sodpovídalo se
© 800. demokratických úředníků barmenské
konsumní opolečnosti „Vorwárts“ pro soustavné
zpronevěry. Ti i odcitžovali obnosy po
100 aš 300 markách; v celku roskradli 8700M;
do knih sapisovali menší obnosy, než jaké při
jímali. Soud přisoudil 6 obžalovaným po 6 mě
slcích a jednoma 3 měsíce vězení. Zmírnil trest
8a zřetelem k tomu, še dostávali od rudých
pohlavárů málo platu a že scházela přísné
kontrola. Zase důkaz, jak rodí zaměstnavatelé

sercův|
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. . Paramenta.

lgnáce V, Neškudla syn
i (protokolovaná firma) :

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) f
E bratr P, U. Heškudiy, faráře vo Výpravřtislct)

je P. T. veledůstojn. duchovenstvu |i
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

i výrobní závod u
j všech kostelních paramentů,E

E spolkových praporů a kovového náčiní [
Cenníky, vzorky i roucha hotová ns ukázku JŠ

se na kán frankozašlou.

Zkoušenáporodní babička ů

T JosefaLangrováv HradciKrál,
v č. 221 (ve ville p. Nováka)

ý nabízí své slašby ctěným rodinám zdejším |

i venkovským.

[Koberce| LAN | Záclony

| STOUPA,;V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. — Plášťě do deště.

| daaeloé, pem vablondlk adrtÁ
; Županyvkaždévolikostl.

Deštníky. — ©— — Železný nábytek.

|" Beketém Zbytky koberců vcenáman vemceny. ejievnějšteh|

dva pokoje a kuchyň pří
slušenstvím hned pb ronaj.
mouti v I poschodí v Novém

Hradci Král.na poště.

ck we priv.
PRVNÍČESKÁ
VZÁJEMNÁ

i POJIŠŤOVNAzal. r. 1807.==|: Čelopote.Prvníčadké
vníjemné pojišťovny

ČESKÁ VZÁJEMNÁ

ŽIVOTNÍ

POJIŠŤOVNA

Satavé:“ Prohu, Spálená ul, nojiětovay

Následkem úplné nezpůsobilosti dřívější naší
obchodní místnosti v Divadelní ulici čís, 141,
byli jsme nuceni veškeré zásoby zboží uložiti
ve skladišti, poněvadž při nynější velké nouzi
o krámy nemohli jeme ihned žádného vhod

ného nalézti.
Veloctěnému P. T. obecenstvu dovolujeme si
však zdvořile oznámiti, že obchod náš budeso

malézatiod1.říjnat. r. vJiříkovětřídě
naproti Labskému mostu, vedle c. k. berního
úřadu, kdež posloužíme zbožím dobrým,

čerstvým, při

značněsnížených od-py
mBprodejních cenách. um
Doufajíce, že dosavadní několikaletá vzácná
přízeň našich P. T. odběratelů i do nové míst
nosti přencsena bude, zaručujeme solidní ob
sloužení, a prosíce o další ct. přízeň, trráme

v plné noctivosti oddaní

FEJGL A BYČIŠTĚ,
Hradec Králové.

BtnOYBYBTOBVN0

Průtržní pasy
vyrábí a na skladě chová

rukavičkář a bandažist,

a okresního soudu

českém severovýchodě.
Baložen r. 1883.

REDOHSOORODAH|,

A



iosluloidové, náprsenky,

Českoslovanská záložna VDraze
Spálená ul. č. 9.

přijímá
wklady o. 11,, úrokbezvýpovědi,

» 4%% „ BBOdennívýpovědí
» 4,9, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky za výhodnýchpodmínek,prodává a kupuje u

oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které

ore 6e na po — Záložna pod
há povinné revisi Jednoty záložen. i

ci Králové ověřilo mne dodávati

prvé přoěn vína k obětem mše sv.Prodávám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lisáánská,uherská arakouská
vína za 1 litrpo 60, 68, 72, 80, 90hal. a

výše franko na každou stanici.

ALOISČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI.
Mnoho pochralných dopisů po race.

Žádejte obšírné cenníky.UDO
Josal Mikulec

w Hradci Král. č. 241.
(naproti reálce)

odborný závod pro

kostelní práce
doporučuje se uctivě ku provedení veškerých

pozlacovačských
a řezbářských prací
na oltářích, kszatelnách atd., dle lítorgichého

přbdppisu, v solid. provedení s mírné ceně,čehož dokladem jest množatví vysvědčení Vid.
dachovenstva.

n.RICHTER
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Krátové,

Přesídlení!
MG“Sklady "ji

fy K. V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Následkem stěhováníoomy rnačné snížené.

V úvěrníspolečnost,|zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

wHradolKrálové,= (protiGrandhotelu):

přijímá vklady na knížky
= za 44% až 59 ==

úrok a to dle výpovědi.
ORP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakostice nejlevněji. :

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod avůj veleddatojnému ducho
"testvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltášů, knzatelen, křížových cost
-| veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pemníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.

zhotovují úplmě bezplatně a
kk úslnímajolaání ( dostavím se na požádánítaktéš

bez nároku ns cestovné.

Mnobo pochvalných uznání po ruce a bromzová
státní medaile z výstavy v Pardabicích.
OMB*>Závod založen r. 1808. "a

—=.

Jan | SP5X600X683X
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou x
M zasílá na požádání vždy x

dle roční salsomy kollekck
nejnovějších druhů pravých

% vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo- Šzemských.
Četná UERÁNÍ zvláště z kruhů vele

sea důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení, M

1 Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Eone látkynataláry.xTéž na oplátky bez zvýšení cen!

KG6 GBDX603X G6DXa:

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
Zm „keré kostelnínádobyamo e

ena,nádob]kab kszdkály:oricey|lamp o inice,kroponlAeponěy
oo tyřovjích©ppředatpředBěty apra odní

K v intaacia

di zár ea s stříbrnýchoné Mao ho řatšat,
delnínášiní r. ravéhoprotony, “ A kdyna zestříbysprav

Storé slate, stříbroadrahobemybupuje manejryžlí ceny

JAN STANĚK,paslěaoiselour
PrahaI, ul.KarolinySvětlé,čís.19,n.

„=———
W

Uznaný sa nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen vRakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koborců a
kovového máčiní ve výrobnách(nejstaršího
závodu v o. a k. dvorníhoPo fanotote

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.

Tisíce uzmávacíchreferencí a odporučení. —

kvýběru kouoeníky, rřospočty,vzorya vézboží

Adresování všdy doslovné se vyprožuje.

: Určitě.. kjarníalotnízkuste“ prádlo;

Obsluha naprosto roolní !

planislaT JÍTÁSAK,(46,



Předplatné na čtvrt roka 2 K50h
Číslo30. | i. na půlroka bK—h

MALOUE

v PILIÁLKY, uPR SEA<"Ers kamery.

NEEra ázákh
LEN K Provádi alkenůNSl M a

Skrovná sklizeň.
©- * Podobalo ee, Ze úroda bude znamenitá.
Traviny opravňovaly k nejlepším nadějím. Leč
vyscce vzrostlou trávu i šťavnatý jetel po po
sečení nebylo možno usušiti. Veliké deště ba
docela záplavy zkazily většinu sena, tak še
vyhlídka ne hojnější a výnosnější chov dobytka
ustoupila trapným rospakům. Kdo se domníval,
že aspoň aklízeň otavy bude příznivější, zklamal
se zase. Nové deště, nové černání a bniloba
posečených travin. Posud Ještěse ovážejí zbytky
polozkačené otavy, která byla dlouho vydána
v šanc lijákům. 

A obilní žně nebyly o mnoho příznivější.
Zelenoočka řádíja W pšenici zle, ovsy eokaly
se tentokráte posději a lijáky zrní i olámu
spačně poškodily. Půda vodou přesycená za
následujících elanných dnů nebyla ovšem při
sniva ani bramborům. Ty přirozeně podlehaly
rychlé hnilobě.

Při tak samotnýchokolnostech necítí bolest
jenom rolníci; každý citlivý člověk, který zná
cenu lideké práce, vášně se zadamá nad tím,
jak obrovská pracovní energie vyčerpána na
darmo, jek výsledky dlouhó námahy jsou od

Blareny nebo skaženy. A docela i každého ideního přítele přírody samrazí vzpomínka, jaké
spousty bujného rostlinstva zničeny. I ovoce
velice trpělo. Při častých lijácich pukaly s
hally rychle třešně i švestky, veliké a časté

FEUILLETON
Panovníkv arlaoeliu.

Pile Dr. F. R.

Za nynějšího protináboženského kursu budí
jistě značnoe pozornost zpráva, že stařičký náš
panovník, císař a král František Josef I, po do
saženém osmdesátém roce věku svého vykonal
34. září 1910 pouf do známého poutního místa
Mariacellu. Dnes náboženské projevy a zejména
pouti bývají předmětem posměchu přestudovaných
hlav, jako prý neudržitelné přežitky zatemnělého
středovéku, a osjednou vyskytne se v novinách
správa, že stařičký, životemzkušený mocnář, je

- hož věhlas uznáván je celým vzdělaným světem,
koná nábožnou pouť do mariánské svatyně, aby
zde projevil pocity vděčnosti Vladaři všech vla

vydeřů, Pánu nebes i semě,
ň Císař přibyl do Mariacellu dne 24. září o
%/4r1. hod. dopol. a byl obyvatelstvem nadšeně
uvítán, Mocnář vsedl pak do svého automobilu a
odjel, jsa doprovázen místodržitelem hr. Clarym,
k poutnímuchrámu špalírem, který utvořili ha
siči, vojenští vysloušilci a dřevorubci. Jeho Veli
čenstvo byl celoucestou obyvatelstvem nadšeně
akklamován,

Při uvítání v Mariacellu řekl císař na oslo=
vení starostovo: »Téší mne, že po delší době vi
dím opět Mariacell a še mohu so přesvědčit, jak
krásně se vyvinulo toto skvostné ležící misto.

Svědčío nejvýš religiosním a vlasteneckém pBení zdejšího obyvatelstva, že pohostinsky při
jímé všecky sem putující příslušníky mocnářství
bes rozdílu národnosti. Nechť všechny modlitby,
pronesené v tomto poutním místě, najdou cestu
k Všemotoucímu.« — Mocnář odebral se pak,

vichry otlookaly jak květy tak dozrávající
ovoce.

Předběžné zprávy statistické kanceláře
pro království České o sklisni obiloin jsou
tyto: pšenice sklizeno 4,776.400 bektolitrů
roku předešlého 5,216,400 bl.), žita 12,207500
J. (r. 1909 18,298.700 hl.), ječmene 8,020.300 bl.

(r. 1909 9,142.300 n ovsa 15,849700 bl.(r. 1909 17,076.200 hl.). Patrnotudíž již s těchto
předběžných, okrouhlých odhadů, še sklidilo
se obilnin vesměs méně než při loňských žních.
Nejhůře pochodil ječmen, poněvadě 8e ho skli
dilo skoro o 13 procent méně než loni. A
k tomu obilí, které do stodol svezeno, jest
s valnó části porušeno

Přes to všecko nebylo by tak zle, kdyby
aš příliš veliká část selských usediostí nebyla
bypothekárně předlažena. Uvážíme-li však, že
tisíce rolníků o výtěžek celoroční práce dělí
se s peněžními ústavy a že docela někteří jsou
noceni dáti záložně víc, než si ponechají, aby
bospodářetví nepřišlo na buben, natno doznati,
že se ocitli zemědělci letos v situaci velice
trapné.

Zeměděletvím živí ee téměř polovina
českého národa. Tedy zde se jedná o škodu vše
národní, kterou pocítí i obchodníci, šivnoatníci,
dělníci atd. Statkáři akrovnou sklizeň snesou
lehce. Ale obrovská většina malých rolníků
(zvláště na krabatině Českomoravské) odnese

se masí znovu zadlužit, nemají-li hospodářství
opustiti. Kéž budoucí rok jest lepší|

Obrana.

Hládošžogrární jiš nejdokonaleji
vzepělá. Aspož orgán agrárního dorostu„Mladá Morava“ nepsal tuto ferrerovětinu:
Není horší a obyzsdnější lži v lidstvu, nežli

lež o autoritách... . Je pro nás, jako pro lidi
ponižující, aby člověk, boďsí on kdokoli, císař
či papež, byl pro nás autoritou. Osoba císařova
či papežova pro nás ničím není a nemůže býti
+« . my choeme žíti bes autorit“ — Tohle
jsom předně podivné „lepší katolické“ zásady.
A ta mládež sgrární jest jistě divotvorná,
umí-li si ve všem poraditi bez jakékoli autok nnmI
doprovázen jsa slavnostními hosty a družinou do
chrámu a přistoupil za zvuku varhan k oltáři,
před nímž bylo postaveno klekátko. Opat Kalcher
obětoval tichou mši, při které mocnář setrval v

císař bobatou klenotnici chrámu. Ve 12 hod. ode
bral se mocnář do konventní budovy, kde se ko
nala hostina o 34 příborech. Odpoledne prohlédl
si mocnář svůj pomník, ulitý z bronzu a zobra
zující císaře v loveckém úboru. Socha je zdařilým
dílem sochaře Weghaupta. Po 3. hodině odpol.
vrátil se panovník zvláštním vlakem přes sv. Hy
polit zpět do Vídně.

kráte. Poprvé roku 1852, po druhé s císařovnou
Alžbětou r. 1857, kdy oba císařští manželé při
stoupili k stolu Páně, po třetí za 53 léta navští
vil panovník mariánskou svatyni letos u vysokém
věku. Mnobo zajisté pocitů plnilo nitro vzneše
ného poutníka, když po tolika letech zavítel na
míste, která útěchu poskytla jemu a spanilé jeho
choti v jasu šťastného mládí.

Vzácný jubilár na trůně císařském jednal
zde dle starých tradic svého vznešeného rodu,
neboť členové rodu babsburského po staletích již
putovali do Mariscellu. Ale nejen rodová tradice,
nýbrž jistě i touha vlastního srdce řídila kroky
mocnáfovy na této pouti,protože světoznámé
poutní místo Mariacell bývá ročně vyhledáváno
tisíci a tisíci jednotlivci, kteří pociťují potřebu po
těchy náboženské u milostného. obrazu Matičky
Boží. Stará, téměř 800 let trvající úcta ku malé,
dřávěné sošce Panny Mario s Božským dítkem
v Mariacellu má v sobě tolik kouzla, že i pouhý
turista, jeně vyhledává přírodní krásy sajímavé
temní krajiny, neodolá posvátné poesii, kterou
poutní svatynái celé okolí dýše, Zažil jsem tyto
dojmy na letošní své potalct slpským světem a

Inserty se počítají levně.

Obnova vychází v pátek v poledne, Ročník XVI.

rity. Tak hromadné nedozrávely brzy kapacity
v žádném národě, v žádné politické straně. To
však neznamená jenom demagogickou chrasta
vost; největší odpor pocítil soudný člověk nad
dryáčnickou neupřímností a nedůsledností těch,
kteří byzantským pochlebováním chtějí dorost
ve svých řadách udržeti. T% še jsow proti vše
liké autoritě? Vědyt agrární pohlaváři sedí na
svých kfeslech 8 posupným vzezřením jako
samovládci. Kdochce jen málo kritisovat jejich
jednání, ten se „odkrágloje.“ Lidé ti despoticky
poroučejí i občanům z jiných politických tá
borů. Kdo promlavil svobodné a spravedlivé
slovo proti dietářství Práškovu a jeho stou
penců, na toho vychrlili agrární velmoži tolik
blesků, jako by byl zločincem. Málokterý de
spota tolik zdůrazňoval potřebu„discipliny“
(vlastně svěrací kazajky) jako ji stále vykři
kují agrární řečníci a žurnály. A pak panstvo
se ješté dovede tvářiti, jako by docala i řádnou
a nutnou autorita nepokládalo za nic. Jen tak
dále! Mládež zpyšní a místo pokroku ve vědění
všude bude dokazovat starším zasloužilým pra
covníkům, že uád ně osviceností svou vyulká.
Puzérský dorost na konec bude největším bře
menem samým pracovitým agrárníkům a dupne
si bezohledně i proti tém, kteří se jí v čelo
staví jako demagogové.

Hrůza ze španělských muichů. Ti

parlamentu nejsou voleni. Liberálaí vlády však
s liberálními poslanci jsou čistí jsko padlý
sníh. Katoličtí „tmáři“ založili a vedli v Bar
celoně vzdělavacl ústavy, opatřené pečlivě zna
menitými moderními prostředky. Ty byly kul
tarním útalkem i dětí nejchudších, které si
vyočování platiti nemolly. Ferrerovci barce=
lonští však tyto instituty s barbarskou bez
ohledností obraceli v prach a ram. Tak tedy
„podporovali“ pokrok nepřátelé církvel A pří
tom 60 křičelo, jak obrovský počet „líných
mnichů“ ve Španělsku žije! Ta lenost dle všeho
není zlá, když zároveň týmiž ústy Ferrerovci
povykovali, že průmyslová práce mnichů a
jeptišek jiné lidi připravuje o zaměstnání. Vo
lalo se, že ve Španělsku žije 250.000 řeholníků.

Jaká Jest to drzá lež, patrno z posledního ačítání lidu r. 1907. Napočteno, že jest tam 12.142
SE
nelituji třídenní zacházky, kterou jsem věnoval
Mariecellu.

Městys Mariacell leží na severních branicích
Štyrska, v těsném sousedství s jitními Dolními
Rakousy ve výši 862 m nad mořem. Nenaleznete
hnedle rozkošnější krajinky alpské nad náhorní
rovinu Mariacellskou, střeženou věncem vysokého
horstva alpského, v němž vyniká divoce rozbrá=
zděné temeno Otěru (1892 m), hřbetu Hochěváb
ského (2278) atd. Mariacell příznivou svou polohou
a výborným pohodlím, jaké poskytuje turistovi
30 elegantních laciných hotelů, je také přirozeným
střediskem zajímavých a vděčných výletů do alpské
přírody. Nejméně 20 skvostných horských partií
lze z Mariacellu vykonati ze 1/, dne a as ro větších.
výletů můžete vykonsti během 2—3 dnů. Příznivá
tato poloba městyse Mariacellu a velice zajímavá
alpská dráha ze ev, Hypolitu do Mariacellu vábí'
tak značné proudy turistů, že se jimi celé okolí
hemží 6 v poutní svatyní vládne celý den neoby-
čejná frekvence od časného rána do pozdního.
večera. .

Velmi mnozí slučují oba účely v jeden dobře
srovnatelný celek, Otužují tělo pohybem v křišťá-.
lovém vzduchu alpském a osvěžují duši ve staro
bylé svatyni vroucí modlitbou před milostným
obrazem mariánským a přijetím svatých svátostí.
A nejsou to jen zástupy venkovského lidu, který
Iní mariánskou svatyni, nýbrž jsou tozástupy

iotelligence, zejména vídeňské, která v rušném ži
votním zápase o skývu chleba nezapomíná na
potřeby duše.

Konal jsem nahodile cestu do Mariecellu ve
společnosti jistého vrchního státního inženýra
s chotí, jenž putoval tem jiš po třetí. O jeho
vzdělání a rozhledu osvědčila ta okolnost, že, ač
rodem Němec, znal téš slovanské jazyky, zejména
velmi dobře ruštin u a fe procestoval celou skoro



49.500 řeholnic. Tedy tato semě
čítá celkem 54.788 řeholních osob. Todíš jest
to skoro jen pátý díl počtu, udáraného od
prolbaných volnomyšlenkářů.

Jed = Jadey. Semita Siegherd (dříve
Singer, syn košerákův) byl. ve vládní minister
ské kanceláří ve skutečnosti hlavnímřiditelem
ministerské politiky. Samy šidovské listy vy
snaly, jsk ho ministři poslouobali. Nyní se
stal po zemřelém Taussigovi guvernérem ústavu
pro úvěr pozemkový. V této hodnosti počíná
si k našema národu tak milostivě, jako dřív,
kdyš rakouská politika se točila dle jeho přání.
Proměnil dva hodonineké cukrovary, jež nále
žely židovským millionářům Redlichovi a Ber
grovi a čakozický cukrovar Schvellerův ve
společnost akciovou. Někdo by se domníval,
že enad nyní bodou akcionáři čeští Moravané.
Ale kdež! Firma přemalována, jen aby pod
niky ty před českým lidem lépe vyhlíšely.
Akcie zůstanou výhradně v rokoa židovských.
Hodonínský a čakovický cukrovar náležejí
k největším v Rakousku. Mají deset procent
veškeré rakouské výroby cukrovarnické. Sieg
hard nyní obrací svou pozornost teké k cu
krovarům českým. Co naposled zbude z tak
důležitých podniků křesťanům ?

Velohradské gymnasine. Masarykův
denník projevil velikou radost vad koncem
Velehradského gymnasia, řízeného od 00. Je
eujtů. Radost předčasná, protože 5e pouze jedná
o přeložení těžiště paedago ické práce Jesnitů
do Broa. Fonas vystrojil „Cas“ gymoasiu timto
nělechtilým pohřebním doslovem: „Jak by asi
vypadali abitarienti z takové duševní poušti(!),
kde kromě páterů a kuchařek neviděli po 8
let divadla, neslyšeli budby <), nepoznali vý
tvarné výstavy! Mobli by to být jen trochu
vycepovaní blbečci, schopní nanejvýš vstoupit
do theologie. V praktickém životě však nepo
třební mladíci, kteří by se nehodili ani k tram
wayi.“ — Pod „páterskou výchovou“ sténal Ma
saryk, Herben, dr. Bartošek a mnoho jiných
pokrobkářů.

Dvojí snášelivost. Když byla otevřena
v Praze německá rabínské čkola, „Čas“ jí
dělal reklama. Podobně nové pražské synagoze
a ošmecko-židovskému školskémo spolku. Zato
však brojil proti katolickým mladočechům,
kteří se odvážili jíti na katolické bohoslužby,
vyplísnil studojící, kteří se púčastnili mše av.
v den zahájení třebíčské výstavy, břměl z vel
kých děl proti katolickému gymnasiu vinohrad
skómu, kam přece není zván žádný žíd ani
volaomyšlenkář.

V minulých dnech konalo se v Kramlově
svěcení nové židovské synagogy. Slavnostního
aktu súčastnil se jménem městské rady sta
rosta Khemeter. Nejen však to. Docela islav
nostně řečnil a prohlásil, že jak on tak i jeho
nástopci badoa ta svatyni chrániti. — „Proti
konfessijní“ Masarykův denník proti tomu ani
mak | A jek jindy hřímal proti účasti městských
zastupitelstev na „církevních parádách“|

řeholníků s

Rozšiřujte časovéÚvam:(HY)
Evropu. Zapředli jeme též rozbovor o otázkách
náboženských, ve kterých projevil pab inženýr
zdravé názory a rozhodně katolické smýšlení.
Vzpomněl jsem si v duchu na naše české ne
douky, kteří problašují za přední povinnost vla
steneckou vybladiti každou stopu náboženského
cítění z tisícileté křesťanské kultury české, ale při
tom nedovedou se smluviti ani se slováckým drás
teníkem a nebyli dále než a hodiny za humny
svého slavného rodiště. Duševní zakroělost naší
nevychované generace pociťuje se nejlépe pozná
váním duševní vyspělosti cizokrajné intelligence.
Kdyby tak každoročně posflalo se třeba na ná
rodní útraty několik set našich intelligentův za
hranice vlasti na zkušenou, nabradila by se tato
výloha mnohonásobně moudrými a rozumnými
životními názory, kterých by si nasbírali naši ny
nější nezdarové pozorováním zahraničního světa.
Jen ven, do svéta 6 tou zuboženou generací a
uvidíte, že bude odstraněnahrůzovláda polointel
ligence, která vlastně českému národu nejvíce před
světem škodí!

1 Svatyně Mariaceliská má svou věkovitou hi
atorii, která sahá až do roku 1157, kdy opat
Ottker z benediktinského kláštera sv, Lambrechta
ve Štyrsku založil v tehdejší divoké a málo pří
stupné krajině malou drobnou k li (cella) ku
poctě Panny Marie, nazvanou pak Mariacell

Prostou dřevěnousvatyni povznesla ve zná
most širšího okolí uvedl moravský markrabí Jin
dřích I, (1198 —1222), bratr českého krále Pře
mysla Otekara 1. jinsk také Vladislav zvaný,
Vladař tento byl zároveň se svou nemocnou man«
želkou uzdraveo z těžké choroby své na přímluvu
sv. Panny Mariaceliské. Z vděčnosti nad poskyt=
nutou milostí podnikl se svou chotí a četným
průvodem roku 1200 pouť do Mariacellu a dal
zbudovat důstojnou kamennou kapli místo dřevěné,

Dopis = Prahy.
ý styl starostova salonu. Almežna

9000 K, kterou pražská městské rada udělila
povodní postiženým v Čechách a na Moravě,
jest v přímém odpora 8 výdajem 25.000 K,
které se vynakládají „na snovazřísení staro
stova salonu v Staroměstské radnici.“ Již dávno
nebylo zbytečnější položky nad tuto. Kašdý,
kdo někdy savítal do salonu starostová a měl
příležitost epatřiti všechnu tu bohatou výzdoba,

to Pře ne zařízení, žasl po zprávě „Národní Politiky“,která uveřejnila, že starostův
salon ee renovaje nákladem 20.000 K. — Ve
skutečnosti, jak výše avedeno, nákladem ještě
větším! Nebylo by bývalo mnohem záslužnější,
kdyby ten obnos byl býval věnován nešťast
níkům na sesterské Moravěo poslední přišlým?
Mrhají ee peníze za salon, který byl teprve
před 3 lety renovován. Není tomu dávno, kdy
obecní starší p. V. Březnovský pozastavoval
se nad tím, že na pořízení salonů starostových
bylo vydáno 20.000 K — před rokem — a již
opět podobným obnosem se omračuje pražská
veřejnost. Jak vysoko se ony salony prodraží
takovýmto způsobem| Jak prodraží se staro
stování pana dra Groše, statečného zastance
řemealnictva a živnostnictva českého, jenž uvé
potřeby nábytkové kryl u německo-židovskéhotovárníka|

+ . o

Trh Národohospodářské Jednoty ma Stře
leckém ostrově v Prase. Barnumeká reklama,
která provázela v uplynalých dnech podnik
Národohospodářské Jednoty, založené na po
vznesení obchodu « výroby české, byla toho
drahu, že trh — mnoboslibně Bvatováolavským
zvaný — měl býti podle ní velikolepou vý
stavou českých výrobků, doposud nebývalou,
podnikem vůbec svého druhu jediným. Azatím
——— — Všichni, kdož dali se zlákati rekla
mon lepší věci hodnou a na trh zavítali, epráskli
rokama nad hlavoa. Kdyby byli pořadatelé
vyjeli se podívat do kterékoli venkovské větší
obce na trh, mohli býti poučení o podobném
podviku, kterým Prahu překvapili, ježto nedo
sahoval obvyklé výše a rachu trhu vesnického
— ani drohořadněho.

Můžeme pánům pořadatelům dáti radu,
velmi dobrou a nvážení s jejich strany hodnou:
aby podrabó podobných fantasií zanechali, ne
chtějí-li překvapiti veřejnost něčím skutečně
velikým a v pravdě pozoruhodným. Ovšem —
k tomu bylo by zapotřebí také jiných lidí, a
nikoli osob, kteró svým jednáním, zbytečnou,
do výstředností zacházející reklamou 8 sveli
čováním nepatrností dobrou věc sami podce
ňojí a poškozují.

+

Odplata sa dčast při volbách. Pensionování
městského zvěrolékaře Františka Dvořáčka,
jenž v nejlepších letech a proti své vůli poslán
byl os odpočinek, stává 86 vedoncím kruhům
na radnicí Staroměstské nepříjemným případem,
který vyrůstá na sensaci. Zvěrolékař s nejlepší
kvalifikací byl poslán na odpočinek, ponévadě,
jak se všeobecně v Praze ví, nechtěl strpěti
růsné nepřístojnosti v jstkách, ovládaných p.

E.
A tak vlastně úctu k Panně Marii Mariaceliské roz
šířila zbožnost národa českého. Tyto zásluhy čes
kého národa o Mariacellu blásá dosud kovová
socha markrabího Jindřicha před vchodem chrá
movým a zlatý nápis v kameni. Vděčnost teto jeví
se též tím, že jest postaráno o to, aby poutníkům
českým bylo ochotně |jazykem českým vybověno
ve zpovědnici i při hlásání slova Božího. Tedy
mnohem lidětěji chová se jinak německé správa
kostela ku duchovním potřebám českého lidu,
nežli na příklad v samém království Českém du
chovoí správy uzavřeného území. Císař také ne
bez úmysla pochválil při své návštěvě obyvatel
stvo i správu kostela za vlídné přijetí všech pout
níků bez rozdílu národnosti,

Roku 1363 zbudoval Ludvík, král uherský
a polský, nad kamennou kaplí veliký chrám, z ně
bož se udršela ještě nynější střední věž. Král
Ludvík podnikl toto dílo z vděčnosti nad vítěz
stvím, kterého dosáhl mimo všecko očekávání na
čtvernásobné přesile tureckého vojska přímluvou
matky Boží. Roku 1644 přestavěl opat Benedikt
cbrám v nynější jeho podobě. Stevba trvala skoro
celých 60 let a tvůrcem jejím je mistr Dominik
Skiassia. Pozoruhodná je stavba tato tím, že vo
deny jsou zde dva atavitelské sloby gotika aba
rok v ušlechtilý soulad. Vnitřek chrámu je stu
kovými okrasemi bohatě ozdoben. Uprostřed chrá
mu je kamenná kaple se stříbrným oltářem, na
němž trůní prosté soška matky Boží, která je pal
ladiem Mariacellu, Před milostnou kaplí dlí po
celé dny sta a sta lidí ve zbožných modlitbách.
Pozorubodný je též hlavní oltář s obrazem Ukři
žovaného, tepaná mříže u pobočních oltářů a mra:
morová kazatelna.

Zvláštním dojmem působí na postranních
ambitech a mových chodbách přečetné votivní
obrazy a dary věnované zbožnými dyšemi na po

Fr. Červeným, obecním starším a nejdůvěrněj“
ším em starosty dra Groše. Tento pás
jako velký obchodník dobytkem přišel často
do sporu se svěrolékařem, který konaje ovejipovinnost, narášel právě na ty, kdož dbáti m
spravedlnosti.

Dnes ještě nemůžeme předbíhati soudnímu

Řujemě leč v zájmu vořejnosti na aféra upozoremo.

Politický přehled.
Němoi o dohodě česko-německé. Dr. Eppingsr

dokazuje v „Neue Freie Presso“, še mení m
aby politická komisse sněmovní již za 3 neděle
mobla sněmu podati definitivní zprávu 0 celém jí
přikásaném materiálu. Komisse může podati jen
zprávu částečnou, anebo předběžnou, s níž se dá
prostě jen posouditi, zda je vůbec možno za Dj
nějších poměrů řešiti sporné otásky českoněmeck é.
Dr. Eppinger se nevyslovuje odmítavě o vyřízení
předlohy © pivní dávce a 0 osvobození daně
z příjmů od autonomních přirážek, ač pro jejich
vyřízení předpokládá uspokojivý průběh jednání
politické komisse pro Němce. Hostinští čeští i ně
mečtí cbystají velký protest proti opětnému savo
dení dávky z piva. V době, kdy zemské pivní
dávky neplatili, cenu ovšem piva Snišili a hroaí, že
opětné její zavedení cenu piva Da novo zvýší.
— Jak Němci pohlížejí na dohoda česko-němec
kou, o tom poučuje „Berliner Tagblatt“, který
píše: „Němci mají v moci začít ihned zase 8 ob
atrakcí, pakližeby zpráva národně politické komise
nedopadla pro ně příznivě. Také v dalším zase
dání musí býti správa národně politické komise
podávána před správou komise berní. Tak se vy
konává ne Čechy nátlak v tom směru, že finanční
předlohy nutné pro sanaci rosvrácených zem. fi
pancí českých mohou býti jen pak vyřízeny, když
také národně-politické předlohy budou pro Němce
přísnivě vyřízeny“ — V sobotu měl svas ně
meckých zemských poslanců v Praze valnou schůzi,
ve kterém podána zpráva o dosavadním průběhu
akce eměřující k uvolnění českého sněmu. V de
batě souhlasili všichni řečníci v tom, že jest do
snd nestoupená cesta úplně správná a že jest při
jednání národně-politické komise třeba největší 0
patrnosti a že členové této komise mají být, až
nastane jednání, vo stálóm styku 50svazem. práva
předsednictva byla schválena.

Společný český klub ma říšské radě máse
stát skutkem během nastávajícího zasedání českého
němu. Dnes v pátek o 3. hod. odpol. ne kterýžto
den jest sněm svolán, má být v poradě říšských
poslanců s království, sdražených v Českém klubu
na radě Hišeké, rozbodouto o stanovách epolečnéh o
českého klubu ve Vídni, jak byly projednány
v poslední schůzi komitéta, zvoleného pro Vypra
cování stanov společného klubu. Stanovy usnosené
tímto komitétem byly již dodány zástupcům všech
klabů na radě říšské za tím účelem, aby 0 nich

porokovaly; rozhodnutí o otázce utvoření spol eč
ného klabu bude učiněno v úterý 4. října t r.,
na který dea jest svolána echůze komitétu pro
vypracování stanov společného klubu domístností
Národní rady české. Osnamají tak „Národní
Liety“. K této správě poznamenává pražská „St
moststnost“: „Aby nebylo sbytečných, ani úmysl
ných, ani bezděčných omylů, konststojeme na sé
kladé zcela bezpečných zpráv, še dotyčný komitét==

(E
děkování za přijetí milosti, od Boha ne přímluvu
Panny Marie udílené.

Jestliže tyto prosté projevy zbožných duší
jsou zajímavy svým původem a hlubokostí citu,
kterým dýší, vyniká klenotnice chrámové ohromnou
cenou uložených tam předmětů. Je to hotové mu=
seum umělci provedených předmětů ze zlata,
stříbra, drahokamů, perleti, slonoviny a dřeva,
Všimnete-li si ještě dárců a motivů, za kterých
byly předměty tyto sem věnovány, neubráníte se
blubokým dojmům. Meně si vzpomenete při tom
na vandalismus, kterého se dopustila osvícenské
dobu josefinské na bývalých pokladnicích chrámo
vých, které dala za babku prodati židům, aby
dceryisraelské mohly své uši a 'šíje ozdobovati
lacino koupenými skvosty z uloupených chrámo
vých pokladů. Kdo navětívil v Paříži Louvre,
shledal, že ve sbírkách barona Rotschilda nej
cennějšími věcmi jsou náboženské předměty z vy

svatyni je dosud tolik umělecky cenných předmětů,
že tvoří zajímavé museum. Členovépanovnického
rodu, šlechty České, uherské i rakouské uložili ve
zdejší klenotnici muohou cennou památku, které
přispívá k důkazu, še Mariaceli je nejptoslulejším
a nejoblíbenčiším mariánským poutním místem
celému Rakousku. K hojné návštěvě Mariacellu
přispívá pohodlné spojení drabou ze sv.Hypolitu
aneb omnibusové spojení romantickým krajem
s Brucku přes Au-Seewiesen. Obyvatelé poutního
místa jsou velmi úslažní a nevydírají poutníky,
že poutnické lože lze obdržeti za 40 bha Čistý
hostinský pokoj za 2 K. Okružní cesta z Vídně
přes Semering, Kepfenberg, Au-Seewisen-Mariezell
a Sv. Hypolit poskytne turistovi hojnost vděčných
přírodních požitků a vykoná 50 při obeeseném
čase během tří dnů.



stanov společného klubu dosud ani neprojednal,
ami se mamích nousmesl.Moblyby tudíž všeliké
oktroyorací úmysly se strany kohokoliv dílo ještě
nedokončené pokasiti úplně.

Ministr orby ryt. Pop prohlíšel minulý týden
kody způsobené povodní na Moravě.

Poráška sociálních demokratů při doplhovací
volbě za venkovský okrea jablonecký jest důkazem
rosmachu něm. radikalisma a úpadku soc. demo
kracie v soveročeských oltreních. V užší volbě 26.
máří svítězil radikál Glóokner 6189 hlasy, sociál.
dem. Trůbenecker dostal pouze 5052 hlasů.

Císař o prašské dohodě. Dle N. W. Tagblatt
vyslovil císař v rozmluvě se státníky a politiky
několikrát radost nad pražskou dohodou. A dle
téhoš listu | následník trůnu František Ferdinand
chová šivou účast se započaté dobody.

Celní válka meri Rakouskem a Franci. Spor
rakouských petrolejních rafinerií s cizosemskými
epolečnostmi v Rakousku činnými bude mít bez
pochyby za následek celní válku mezi Rakoaskem
a Francil. V odpověď na opatření rakouské vlády

roti továrně v Limanově, jejíž akcionáři jsou
couzové, hodlá francouzská vláda zavósti

eurtaxu Ď franků na 100 kilogramů rakouského
petroleje.

P . Konservativci + Portugalsku
prohlásili, $e znemožní každé jednání nového
parlamentu, který seňel se minulý pátek, ježto
vláda vydala proticírkevní nařízení, ješ jsou ne
sákonitá. Repablikánská strana naproti tomu ozna
muje, že ihned propakne revoluce, kdyby vláda

. padla následkem konservativní obstrukce,

Zprávy organ. a spolkové.
Čes. Třebová. V nedělidne 2. říjoa před

nášeti bude o 8. hod. odp. v sále u „Hurtů“ je
-den z nejpřednějších pracovníků vidp. Tb. Dr. Fr.
Rey] z Hradce Králové na thema: Otáska děl
nická a tisk. Kdo zajímá ae o tuto na výsost dů
ležitou otásku a její řešení, kdo touží po důklad
mém poučení, nechť neváhá poslechnouti ul vldp.
fečalka. Našinci s mleta iokoli doatavteš se v pl
Bém počtu a příveďte uvoje snámé

„Zprávymístní a z kraje.
Zprávy dlocésní. Ustanorveci jsou:

bn eví Tuček, kooperator v Deštném, sa farářeBálého; p. AL Doležel, víkarista + Hradci
Králové, za kaplana do Kukleo; p. Em. Kašpar,
koop. v D. Libchavách,sa kooperatorado Pohledu;
p. Rudolf Laňka, koop. v Pobleda, za koop. do
Mládkova; p. Jos. Pácal, kapl. v Bystrém, za
kooperatora do Borové u Poličky; p. Jan Prokeš,
koop. ve Štokách, sa exposíta ve Stříteži; p. Ant.
Vobejda, kapl. v Hlinsku, za kaplana do Ce
rekvice; p. Jos. Báta, kooperator v Ranůé, za
kaplana do Hlinska; p. Jos. Papáček, fandstista
ve Vrchlabí, sa koop. do Štoků; p. Bedřich
Aúgustip, kaplen v Rokytoici, va vicerektora v
Borromeu + ci Králové; p. V. Štěpánék, kapl.
v Sezemicích, za kaplana do Stěžer, p. Jan
Adamec, kaplsn v Pardubicích, sa kaplana do
Labské Týnice; p. Jan Brackner, kaplan v Týhicí

za koop. do Dolních Libchav; p. Frant. Solnička,
keplsn v Král. Městci, sa kaplana do Vamberka.
— Neomysté: p. Tom. Pokorný za koop. do
Ranné; p. Emil Jaroš za kapl. do Rokytnice; p.
Otok. Dejl za kapl. do Králova Městce; p. Jan
Vincenc za proz. katecheta do Vrchlabí.

Nehůze městské rady dne 26. záři.
Za dar K 50-—, věnovaný p. Fr. Černým, mistrem
sednickým, ve pr.spěch zdejšího ústavu chudých
k uctění památky zemřelé jeho pí. matky, vzdány
byly diky. — Žádost zábavního spolku „Svornost“,
aby obec převzala při ev. rozejití se jeho na
daci „Barákova“, určenou pro žáka o. k. odbor.
školy zámečnické, do své správy, postoupena byla
městskému zastupitelstvu“ — Jednotě samospráv
ných úředníků udělen byl na sirotěí fond příspěvek
K 100. — Vyblásí ze, že sa příčinou rozšíření
Blintavky a kolbavky u hověsího dobytka každ
majitel dobytčat jest povinen ihned oznámiti ji
onemocnění na purkmistrovekém úřadě. — Zpráva
e. k. ředitelství pošt a telegrafů pro král. ké,
že učinilo ministerstvu obchodu návrh na rozmno
šemí služebního personálu u poštovního úřadu
v Hradci Králové, by pokud motno se urychlila
služba doručovací, vzata byla na vědomí. — Při
Jjata byla nabídka fy Kress a Bernard na naváško

projektované alice v Arodleužené ulici Čelakovského. — Obecnímu úřaduv Březhradě podána
byla správa, še okresní výbor nemůže na 8e vzíti
povinnost uříditi mrchoviště, společné pro celý
okres. — Vaata byla ua vědomí zpráva měst.
dívěího lycea, že do ústava toho bylo celkem
sapsáno 209 žákyň, asice doL. tř. 24, do IL č.
80, do IIL tř. 33, do IV. tř. 57, do V. tř. 24 4
do VI. tř. 42.

Vyhláška. Ve smysin $ 217. odst. 3 sák.
s25. října1896.č. ř. =.290 ačl. 60 výk. naří
zení ku IV. bl cit. zákona jsou vyhotovené, vý
tahy = platebních rozkazů ne osobní daň z příjmů

gre berní rok 1910 odhadního okresu Králo
véhradechého obsahující jména poplatníků s berní
sasby v kanceláři berního reterátu o. k. okresního
hejtmanství v Hradci Králové v domě č. p. 358 Ji
říkova třída k veřejnému nablédoutí po doba 14
denní od 5. říjma až včetně do 18. řijna 1910
v úředních hodinách vyloženy. Pánům poplataíkům
osobní dané z příjmů, pokud se budou moci jako
takoví degitimovati, je volno ve vyznačené době
sahlédnouti do těchto výtahů.

Koneert tamburašského kronšku

jedny katol.toveryšůpořádá. . v ned „ne2. Hjna veprospěch posůe po utopulém
brdinském p.Časkovi. Žčátok + 8 hod. Vstopné
libovolné.

Náhlý skem. 'Dne 28. t. m. náble ráco
zemřela pí. AnnaKšeslichová, choť zdejšího obchod
níka. Byla to dáma člechetná, vzdělaná, pečlivá
matka. Každý, kdo se a ní znal, chválil její roz
Bafnost a vlídnoat. Přičinlivého manžela stihla
úmrtím paní rána právě ve chvíli velikých sta
rostí, spojených s přípravnými kroky k novostavbě.
Zosnulá byla pokladnicí spolku „Anežka“. Pohřeb
koná se does o 3. hod. odpol. z domu smutku
(v Jiříkově třídě, č. 957) na Pouchov. Zádušní
mše av. uloužena bude 1. října v kathedrále.
Odpočívej « pokoji!

Pokrokářská dvojí kritilka. Zdejší
pokrokáři projevují v tisku velico tendenční zvě
davost, co soudíme o pohoršlivé aféře Juklově.
Nemajíce dvojího lokte, odpovídáme, že katecheta
lehkovážně chybil jako člověk 23letý, že vzbadil
odůvodněné rozčilení i v krnsloh konservativních
aza svou smlouvu pykal několikaletými útrapami.
My jsme věak mohli projeviti již před divokým
kankánem pokrokářsko-agrárnickým zvědavost, jak
soudí pokrokářský tiak o podobném případě po
krokářského muže, úzce připoutaného k pokrokář
skému tisku zdejšímu. Tento paédagog Jest jistě
Zulovým charakterem, poněvadě jest neochvějným
stoupencem dra Drtiny. A přece ve věka starším
nož Jukl měl také divný nápad. Chodil dříve ae
slečnou, která těšíc se na sňatek (což jí pokro
kář nevymlouval), darovala mu padesátku ne za
koupení nových hodinek. Leč ty nekoupeny, zato
však pokrokář slavil sňatek s jinou a proto došlo
k nepříjemným scénám e opuštěnou, která žádala
padesátku zpět, ale marně. Tedy jedná se zde
jistě o afóřičko skrovnon, jestliže žulový charakter
vycepovaný řoslismem neodhaduje cenu odklízení
jejího ani na 100 K. Přejeme ráznému muši, aby
toto privatissimum ku všestranné spokojenosti skon
coval a smiňujeme ae o tom jen proto, aby byla
patras dvoji kritická tvář pokrokářského tisku.
Kdo by byl příliš zvědav na celkom zbytečné po
drobnosti, nechť se zeptá stoupenců statečných
Orebitů v Třebechovicich. — My jsme vinu také
nebájili; sato však pokrokářský tisk houševnatě
hájil fackovacího hrdinu dra Lhotu, bleděl ke vše
mu nísoe potupiti zbitého kněze; a když dr.
Lhota za svou ráznost odsouzen, ještě pokro
kově-literární štáb © napsal knězi ©vypovídací
list s Pardubic. Prý kdo byl sbit, ten jiš proto
Jako maš potupený má opustiti brány městal
— V příčině uveřejněného úětu p. dra Petra si
myslíme, že to byl nadnormální účet advokátský,
ale přece poněkud menší, než jaký sestavojí advo
káti pokrokoví, kteří do soudu občany honí, spor
prohrají, ale napočítají si obrovské palmare. Za to
však pokrokářský tisk byl zamiklý, když v mlado
českém týdenníku byla uveřejněna zaslána, jak
lacino zastupuje pokrokář dr. Štermberka. A což
teprve učitelské nářky na pokrokáře dra Boučkal
Kdy jste jenom otiskovali a po všech ploteob
věšeli přesolené účly advokátů pokrokářských?
Byla by jich veliká sbírka. A ještě by byly za
jimavější obrázky, jským způsobem advokáti po
krokoví procesay pro svou kapsu vyvolávajía pro
tahují. Dále slonžiž na vědomí, že p. dr. Petr
v katolickém ruchu politickém ani odborovém delší
čas vůbec sůčastněn není. — Při obvinění dra
Bartoška moravský tisk katolický nabídl důkaz
pravdy a vedl avědky. Přelíčení kroměříčské bylo
Velice závažné a poučné, ale pokrokářský tisk
odbyl věc krátce pohanon o „nepoctivém špinění
intelligenta“ atd. Jen tedy jednotnou kritiku, stejný
loket na katolíky i pokrokářel

Přemrštěná reklama. Pan professor
Dr. Vrabec, majitel ústavu, který sloaší zájmům
těch, kdož chtějí „vojákovati jako jednoročáci,“
který savé kollegy | tituluje nekollegiálně, při
oděl svou vyblášku o novém kursu rouchem
několika nabubřelých frází. Známe doklady, že
to 8 tím „výboroým prospěchem“ loni nebylo
tak skvělé. A bude-li míti pan řiditel síly vy
aokoškolsky approbované, jak slibuje, to se te
prve ukáže; ten plat se nepovažuje za kavalír
ský. A co by tak říkali pokrokáři, kdyby kon
servativní majitel podobného ústava zároveň byl
členem skušební komise?

Mužský odber Ú. JE. Š. odvedl sa rok
1910 na čl ch příspěvcích celkem 763560 K,
0 6010 K více než roku loňskébo. Od téhož za
koapily 200 K Matiční diplomy obětavé společ
nosti a sice: Stolová v. Sendražicích, prostřední
ctvím p. ber. správce Doška, Hradecká vhostinci
p. Machka ve Sířebší, Kulečníková v „Besadě“,
prostř. p. Dra. Kakly, a společnost „Krákora“ v
hotelu „Čermý kůň“ v Hradci Král., tato diplom

jiš třetí. — Obětavost těchto společností sasluhuje
veškerého usnání a jest si přáti, aby nalezla ná
sledovníků, kde Matiční pokladničky jsou vy
věšeny.

Dámský ofbor Ústřední Haflco
Školské v HradelHrálevé odredl dne 3.
září 1910 pokladně matiční ročaí sbírku v částoe
1150 korun.

Záložní Úvěrni Ústav v Hradel Krá
levé svolává na 11. října t. r. mimořádnou val
nou hromada. Na programu nalézá se změna sta
DOv a zvýšení askoiového kapitálu. (Bližší viz
v insertu.) ,

Česká banka filiálka v Hradel Král.
sahájila minalý týden pravidelné úřadování také
pro p. t. obevenstvo ve svých moderně zařízených
a umělecky vyzdobených mlstnostech v domě p.
Skuherského, jež odevzdány svému účelu, budí
živý zájem nejen odborníků, ale i širšího obecen
stva. Směrnárna i pokladny jsou otevřeny od 8
až půl 1 dopoledne, od půl 3—65odpolednea vy
hovají úplně kačdéma požadavku. Též rozvoj li
iálky opravňuje již dnes k nejlepším nadějím.
Přes to, že v dosavadních, provisorné najatých,
odlehlých místnostech jen stěží bylo možno ve
škerou agendu vyřizovati a přístup pro obecen
stvo byl velmi nepřiležitý, docíleno po měsíční
činnosti výsledků velmi pěkných jak zřejto z cel
kového obratu, který činil za jeden měsíc přes
12.200.000 K. Lze najisto předpokládati, že oyní
v nových místnostech — v nichž teprve bude

možno činnost náležitě rozvinouti — budou se tyto
nad očekávání příznivé výsledky ještě stapňovati.
Též «ddělení uhelné již sorganisováno a dodává
veškeré snámky uhlí horno- i dolnoslezského,
koksu, jakož i uhlí hnědého pro průmyslovou
i domácí potřebu co nejvýhodněji.

Pre podpora středního stavu. Okres.
výbor statistickým šetřením sjistil, že v okresu
Královéhradeckém nastal nedostatek potřebného
dorostu při řemesle kovářském a kolářském. Aby
nedostatku tomuto aspoň částečně se odpomohlo,
usneslo 8e okresní zastapitelstvo, aby těm, kteří
věnovati se chtějí učení řemeslu kovářekému neb
kolářakémn, byla z dotace k tomu účelu zvlášt
taložené udílena na dobu učňovakou atipandie,
ješ by ročně pro dotyčného něně do apořitelay
Královéhbradecké na vkladní kníšku se ukládala
a ješ by se Jim i 8 úroky vyplatila teprve až
stanou se tovaryši a zůstanou při řemesle, jemuž
Bevyučili aspoň dva roky v zastupitelském okresu
Královébradeckém u mistrů svého řemesla za
městnání. Od této podmínky mohlo by ee apustiti
Jen tehdy, kdyžby tovaryš po vyučení umístění
v okresu nenalezl. Žádostí o tato stipendia dolo
žené: a) křestním lietem, b) domovským listem,
©) vysvědčením pemajetnosti s s udáním, kterému
řemesla žadatel chce 4e věnovati, přijímá pode
psaný okresní výbor do dae 16. října 1910. Okr.
výbor v Hradci Králové, dne 23. září 1910. —
Okresní starosta: Hynek Srdísko, v. r.

Stav zelí, Spolek továrníků kysaného zelí
nám sděloje: Poslední deště a povodně spůsobily
v některých krajích zelných značné škody. Zvlášť
veliké škody byly způsobeny v okolí Pardabio a
8.. Kolína. V okolí St. Kolína bylo zničeno aa
100 met. zelí se sklisní as 60 —80 vagonů hlávek,
V písčitých půdách se značné množatví zelí pod
pařilo a hnije. V západních Čechách jest stav selí
velice dobrý a počítá se 8 dobrou sklizní. Zimní
zelí není dosud náležitě vyviouto a úkodí ma
snačně přílišná vibka. Celkem bude úroda velice
nestejná jak jakostně, tak také co do množství.

Úmrti. Ve Žlunicích semřel ve čtrrtek dne
29. září t. r. farář vldp. Jan Nep. Pánek.
Pohřeb vsorného kněze konati se bude sítra 1.
října t. r. Odpočívej v pokoji!

Čerallov. V úterý dne 4. října o 7. hod.
večer přednášoti bude ve spolkové místnosti říš.
posl. Dr. R. Horský o eitnaci v parlamentě. Ka
tolíci, přijďte všichni|

Dobřeniee. V neděli dne 18. t. m. byla
poutní slavnost zdojšího chrámu Páně. Náš pan
farář měl amutaou pouť. Odpoledne toho dae byl
tu pohřben jeho otec, hrab. Wratislavský nadlesní
v. v., pan Jeroným Novák. Pan nadlesní byl je
den z těch starých úředníků, jakých duea až po
málu, jsou-li vůbec. Správný až do krajnosti,
pootivý aš úzkostlivě; jemu prospěch zaměstnava
telá byl nade všecko a obsvláště nad prospěch
vlastní. A s jakou detou a láskou mluvil o svých
bývalých pánech až do smrti! Pan Jeroným No
vák narodil se r. 1895 ve Svojšíně v záp. Če
chách. Po stadiích reálných a technických věnoval
se lesnictví. Přes 50 let strávil ve službě a z nich
43 ve službách hrabat Wratislavů na Dírném u
Soběslavě, Od místodržitele byl vyznamenán zá

slušnou medailí za a0Oletó věrné alněby. bypáni, od nichž takovéto věci v první řadě závisí,
měřili vskutku dle zásluh, byl by odoházel do
Pense ozdoben vysoamenáním jiným. Před 3 lety
vstoupil do výslužby a usadil 80 v Chlumci n.
Cid. Loňského pak roku po smrti své paní zůstal
v Dobřenících na faře. Netěšil se dlouho lásce a
Pozornosti, jakou byl obklopován. Byl milován ne
jen od svých, ale měl bo rád každý, kdo bo blíže
poznal. I ti prostí lidé na polích, u nichž tak rád
na obviličku ae sastavoval, říkali: „Je ten aterý
milostpánbodný pán.“ — Lotos z jara atarý pán



přerušil své oblíbené procbásky. Pán Bůh naň
vspomněl nemocí krašnou, zdlouhavou. A pan nad
lesní trpěl opravdu po křesťanaku. Dne 15. září
odpoledne dotrpěl .. Pohřeb, Jak jiš řečeno, ko
nán v ueděli 18. t. m. sa velikého účastenství.
Pohřební průvod vedl sa assistance 10 kněží vdp.
bisk. notář a farář « Bělé Václav Kracík. Syaové
a zefové v Pánu zesnulého pami 8i nesli rakov
uteovu do hřbitova a opustili do hrobu vedle jeho
pebožky paní, ktoron tak rád měl za živa, tak
rád a často navštěvoval na hřbitově s tak brzy
odešel za níl Kéž Pán Bůb utrpení, jež před
cházelo smrti obou, odmění jim věčnou slávou.

Ubsazování mista ředitele ma mě
úťanské dívčí školo v Pardubicích po +
řed. Jirontovi působí až pesud nemalý rozruch
v interegovaných kruzích a nebude klidu, dokud
semská školní rada nepošle dekret tomu šťastné
mu. Místní novioy, pojednávajíce se svóbo stano
viska o této věci, strbly celou záležitost do proudu
politiky. „Osvěta lidu“ přinepla článek, ve kterém
svým způsobem dotýká se škol. okr. inspektora a
vybízí předsedu „Budče“ p. Hlouška, aby se sám
celé té záležitosti ujal. Kdo toble psal, ten psal
buď nevědomě anebo zlomyeloě. Jaký vliv má
okr. škol. inspektor na členy místní škol. rady
anebo co má Čiuiti při obsazování Feditelského
místa předseda „Budče“,toje opravdouhádankou.
Kdyby se vůbec v tomto a každém případě za
chovala učitelstvem přijatá zásada stáří při stejné
kvalif.kaci a záslobách o Školu, nemusel by žádný
z peteutů nikdy pucovalt kliky, posílat prosebná
pssníčka atd. Místní Školoí rada by musela však
sama na prvním místě respektovati zmíněné zá
sady, aby předešla nechutným tabanicím a mrřzu
tostem, které končívají obyčejně vzájemným očer
hováním s moohdy tajným i rjevným nepřátelatvím
na úkor důstojnosti stava. Škoda, že tomuto hle
disko nepřiklálá sa náležité váhy. Nemáme pří
činy býti snad zanjati vůči navrženým kandidá
tům místní dkolní radon, ale učíteletvo vyciťaje
v navrženém terně strannictví a pobrdání nejmou
dřejší zásadou stáří. V sezení okresní školní rady
dne 27. září byl z navrženého terna gsvolenFr.
Rostlsk, učitel na dívčí měšť.školev Pardabicích,
ostatní dva: učitel Geisler a ředitel Beneš s Holic
zůstali v menšině. Nejstarší žadatel ředitel Marek
z Bohdanče nepřišel ani do terna, ač měl kvali
fikaci nejlepší. Uzkoprsý místní patriotismas mohl
by v takovýchto školních úředních zéležitostech
už jednou padnouti.

Tupadla. Dne 17. září t. r. zomřel u nás
statkář na odpočinku pan Fr. Říha. Byl to můž
pravého křesťanského charakteru. Vsorný manžel
a otec, rozumný hospodář a věrný katol. křesťan,
jenž nikdy ee za své náboženské přesvědčení ne
utyděl a víra svoji hájil. Od počátku byl důvěr
níkem naší etrany. Pohřeb jeho byl konán 19,
září za velikého účastenství lida. Dojímala všecky
láska a oddanost jeho bývalých dělníků, kteří
z vděčnosti mu na rakev položili věnec jako po
alední důkaz uznání ko svému bývalému bospo
dáři. Účastenství při pohřbu bylo veliké. Pobřbu
vedle místních kněží vidp. faráře V. Šinkory ap.
koplana J. Šinkory súčastnili se: přítel zesnulého
dp. P. Maxmilian Smrčka, farář « Nasavrk a
vip. P. S. Pospíšil z Cáslavě.Tento dojemně pro
mluvil ve chrámu Páně. U hrobu pak upřímně se
svým přítelem se rozloučil dp. M. Smrčka, farář
s Nasavrk, tak že při jeho řeči oko mnobých
saslzelo.

Ve Svatém Hříši u Němec. Broda
konali od 8.—18. září letošního roku av. mlesij
dpp. Redemptoristé z Prahy P, Franf. Blaťák a
P. Jos. Schroller. Účastenství bylo hojné, ačkoliv
počasí nebylo pro migsii příznivé. K ev. svátostem
přistoupilo přea 600 věřících, což jest na malou
zdejší farnost jistě počet potěšitelný. Zejména
mnobo mušů docházelo do kostela a přijalo svaté
svátosti. Vzdáváme Pánu Bohu vroucí díky.

V Cerhovicích m Hořevle malovány
budou monamentální nástěnné obrasy se života
av. Martina, v presbyteři tamního farního chrámu
Páně ohvalně známým ak. malířem Jar. Fill
s Dobříše, nákladem vldp. faráře F. S. Parliška.
Umění milovný tento kněx pokračuje stále ve vý
adobě kostele již dlouhou řadu let avelikou
livostí sa pomocí umělců všech odborů.

Různé zprávy.
Poutní výprava de Br. zomě. (Pokr.)

Sedíme před ealonkem I. třídya patříme na '
kde sl několik odvážných poutaíků odpočívá. Náhle
ohromná vlna přes 10 metrů vysoká přikvačila a

tníkům na přídi nepříjemnou láseň připravila.
Prohlížíme městečko Kadros e pevností a o 6. hod.

večer loučíme se e Krétou, jež byla po celý den
naší průvodkyní; útulná kaplička na cípu
jest smutnou upomínkou na ztroskotání lodi, jemuž
+ mužů o sa oběť. Odpolední pobožnost ko
nána za chabéúčastí, nebot většina poutníků byla
Ještě nemocna. V nedělí dno 28. srpna o 3. bad.
vstáváme a shledáváme ku své radosti, že hladina
mořská jest klidná Mořská nemoc pominula a
téměřvšem kměžímjest molnoměl sv. sloužiti.
Jeme vřeckých vodách; jedememesi ostrovem

Zantem a mysem Kylene. O půl 9. hodině káše
velice poutavě o eucharietií vdp. Dr. Hrosnata
Psota, snámý kazatel z Jihlavy, načež následuje
poutní měs sv. vdp. preláta Pospíšila s Broa. Naši
pěvci spemenitě se drželi. Nálada poutofků jest
snamenitá, neboť klidné moře všechny uzdravilo.
Vjíždíme mezi Kefalonii a Itheku; několik dam
a pánů s Ithaky plaví se v malebných čluncích
a mávají na pozdrav šátky. Při obědá míjíme o
strov Lenkos; lodní sexteto obveseloje mysl naši.
Salva potlesku jest odměnou za precianí výkony
umělců. Prohlédouvše menší ostrovy Antipatos a
Patos přijíšdíme po svačině k ostrova Korfa, na
němž |se epatříti Achilleon, skvostný to letohrádek
sesnulé naší královny Alžběty, který, jak známo,
zakoupil náš dobrý sonsed Vilém II Vzpomínáme
na nešťastnou naši královnu, jež v tomto zátiší
hledala klid pro Šlechetné, rozervané erdce své.
Jedeme pozvolným tempem, posdravování na břeha
četně shromážděným řeckým obecenstvem, které
nás Čecby opřímně vítá. Vděční za tuto pocta pě
Jeme národní písně a nadšeni úchvatným poble
dem na přístavní město, neradi dáváme s Bohem
tomato skvostu. Pau kapitán nás poučuje, že za
kotvení lodi v přístava atojí maličkost — 1000 K.
Odpolední kázání o 2cestách naší pouti proslovil
vp. St. Dutalik, kaplanz Plesné, po kterémž konána
pobožnost růžencová n uděleno sv. požehnání.
Čilý život rozproudil se na palubě, Přemnozí píší
svým drsbým, oznamujíce jim, že volikon bouři
čťastoě přečkali. Večer pořádán ohňostroj a loď
bengálem osvětlena, začež lodaíci bouřlivým po
tleskem odměněni. Kolem 11. hod. vnoci plojeme
útioou Očraaskoa. V poadělí dne 29 srpna před
4. hod. vstávám a čtu does naposled měi av. na
palubě lodi. Paluba de plní; zbošný zpěv pout
níků nese se k výšinám nebeským, Moře klidné,
ideálně klidaó! Plujeme již v Adriatském moři
šťastní a spokojeni, nebot zítra máme 89 octnouti
v přístavu terstekém. O ''/,6. bod. kocháme se
nádhernou krásou východu majestátaího slance,
jek jako by se vyhouplo z vin mořekých. O 1/,9.
bod. nadšeně kázal o setrvání v dobrém dp. Toman
Jos., prefekt bisk, semináře v Brně; slavnou měi
av. obětoval vdp. Msgre Kubíček, děkan z Věs
chovic. Po mši av. věnujeme opět avoa pozořnost
přírodě; bedlivě sledujeme Šušec, Lastov a Kor
čulu. O 11. hodině pořádán p. kapitánem slav
vostní banket, jehož se súčastnil poutní komitét,
choť jerusalemského kongula, c. k. poštmistr a j.;
při hostiuě proneseny upřímným přátelstvím dýšící
připitky. Odpoledne spatřili jeme ostrov Lissu,
známý z rakousko-italské války. Barevnými vlaj
kami bylo hlídači na majáku oznámeno, že jsme
sdrávi a příštího dne ráno dorazíme do Terstu.
Hlídač tuto správu naši ibned do Terstu kabelsm
telegraforal. Připravujeme své vaky, zdobíme svá
prea čestnými atříbrnými kříši, které av. Otec
Lev XIII, blahé paměti, pro poutaíky jerosalem
ské byl založil; pokladné nejd. stráže Sv. země
odvedli jsme almužnu 25 korun. Usobováváme si
dekrety a diplomy, kterýmiš ne stvrzuje, če jeme
cesta do Sv země vykonali a zde av. svátosti při
jali. Odpolední poslední pobožnost konána za účasti
všech téměř poutníků, jichž noha má zítřejšího
dne opět spočinouti na pevnině. V noci jeli jsme
kolem válečného přístavu Poly, jenž ztápěl se
v moři evětel. V úterý dna A0. srpna vstáváme
jiš o !/,8. hod.; o 6. hod. slouží u hlavního oltáře
nejdp. avětící biskup Wisnar mši ev., po které
tklivě promlouvá k poutníkům. Na to zapěn ohva
lozpěv: „Te Deum.“ Posnídáme a vyslechneme
poslední pskyny. O 1/,8. bod. přistáli Jsme šťastně
v Terstu; „Tirolij“nemůžeme dříve opustiti, dokud
nepřijde Sdravotní komise. Tato, přesvědčivší se
o znsmenitém zdravotním stava poatníků, dale
svolení k opuštění lodi. S myslí rozveselenou vy
bavujeme we « dobrovolaého dosavadního vězení.
Hlava s: nám točí, nedoredeme si avědomiti, že
jsme na povniné. (Pokrač.)

Německý sym českého oteo. Nedávno
zemřel ve Vídni universitní professor dvorní rada
dr. Zdeněk Skraup. Zesnulý byl synem ekladatele
hymny „Kde domov můj“, Františka Škroupa. Ze
šivota právě zemřelého dvoraího rady, který byl
velkým něm. nacionálem, se ošnamuje: Professor
Zdeněk Bkraup byl žákem vyšší německé reálky
v Prase. Jednou v české hodině oslovil jej pro
feasor češtiny Tieftrunk takto: „Vy neznáte dru
hého pádu slova matka? A přece jest váš otec,
kapelník na dómě, skledatelem velebné hymny
Kde domov můj ?“ — Bynové Skroupů, Rokytan
ských a jiných se věru smamenitěosvědělli!

„Svůj k svému“ m židů. V Praze vy
chásí židovský týdenník „Selbstwebr“, v němě
„Židovský svas“ provolává, aby veškeré šidům
potřebné výrobky byly radně od židovských
výrobců a obchodníků. volání končí slovy:
„Židé v Čechách! Opusťta paluby cisí a všichni
na loď svou“ Jen kdyby ta loď chtělai odploatí
od nás! Jenže mnozi s křesťanských řad všemi
deseti zaryjí se do židovského korábu, aby jim
Beujel do zaslíbené země, třeba jim do uší běmí
z křesťanských lodí již ae potácejících, že zaslu

Ko ma,poornonti a to větší, ježto kožile bližší
Korntanská a česká agrární ú

střední
meačo najdších moutásák,oišeli zeUčímne

kem, kudy vyváznouti. Najednou jim padla d7
klína bospodářská katastrofa v Korutanech. Tobo
Jásota! Jen rychle odvrátit zrak širé vařejnosti
od vlastních záležitostí. Z korutsuských slořádů
upletli agrárníci chytře bič ne katolíky České.
Celé týdny dlouhé referáty, v niobž křičely řádky
silnou sazbou tištěné. A při tom ovšem jneschá
sely potatelné posnňky směrem k našemu Svazu
a Hoepodářekéma sdražení. Fanatikové agrární
ve svém zášti ani nepozorovali, jak při čtent těch
referátů rolaletro mimoděk sačínalo srovaávati
8 Celorcem sgrární Praha, jsk si přirozeně uvě
domovalo, co mé činiti sama ústř. jednota agrární.
Již jsme dříve řekli, že veliké zlofády, spachané
v některé straně, mají býti odetrašujícím příladem
pro strany Jiné. Místo nekřestanského jásotu mé
strana jiné raději ee zamysliti. zsdaž v ol nebují
také osndné zárodky zla, které mohoa přivoditi
katastrofu. To nepraríme jenom svým nepřátelům,
ale doporučujeme sumým našincům, aby Čerpali
z katastrofy stran jiných praktické paučení, še
jest potřebí stále bdíti a neúnavně kontrolovati
směr a povahu haatí vlastotbo. — Teď mejí a
grární listy po radosti. Jest jiš celá dloubá řada
agrárních defrandantů s lebkomyslnýchbankrotářů.
Zdaž za ně bohatí agráral pohlaváři z lásky k
lidu « vlastních penéz privátních zaplatili něco
ožebračeným obětem špatného bospodaření? A
přece chytrými frázemi agrárníků trpěli i ti obě
taví kušží, kteří dříve hříchy Drozdovy odčiniti
Be snažili velikými peněžními úpisy. A co učinili
kněží němečtí? I ti se odhodlali hospodářské zlo
řády dvou příslnániků stavu svojí lidamilnou 0
bětavosti napraviti. Tak zachránóna stkvěle čest
stavu i v krajích německých. Kdo by chtěl ještě
nyaí napudati za vina dvou kněze koratanské
vůbec, jednal by buď jak) šílenec nebo řemeslný
štváč. Na valné hromadě ústřední jednoty hospo

dářských v Korutanech prohlásili posl.
Walcher a cís. rada Liebmayer, še sanace jest
sajišténa a to hlavně štěňrou kléru a
klášterů, ačkoliv právě klérus to byl, j před
fantastickými podniky monsignorůKaysera a Weisse
varoval. Vídeňskou sanační akcí uvolučno bylo
1,900000 K, tak že vkladatelé nebudou nijak po
Skoseni. Tedy po dvou kněších chybajících hlásí
se celétisice kněží obětavých, kteří netoliko ni
komu nic nenkradli, ale kteří azopak projevují
skotkem velikou lásku k bližnímu. Tekový atkvělý
případ obětavosti marně bledáte v kterémkoli stavu
jiném. Smí ještě někdo dále před sondaými lidmi
hanobiti pro Kaysera stav kněžský vůbec ? Pravá šlo
chetnost soznává se při těžké zkouňce. Nuže, kadě
stvo obstálo při skonáce vítězně a slavně. Dva stíny
jsou saplašeny sterými paprsky jasného, hřejivého
avětla. — A teď, kdy osadný děj v hlavním bodu
jest tak přísnivě skoncován, možno tím pilnější
Posornost obrátiti k tomu, co agrární strana vy
týkala a co měle dělati sama. Netušila, jak svými
sáhodloubými vývody přivádí bezděčně čtenáře
k přemýšlení o peprných výtkách Bergmanových.
„Venkov“ vytýkal, že jednota koratanská o8ky
torala úvěr nejistým podnikům. Leč česká jednota
agrární ztratila u nymbarskéhodružstva16.000 K,
u Strejčovského též 16.000 K. Družstvo pro vy
dršování „Venkova“ a „Cepu“ prodělalo r. 1908-7
přes 10000 K. „Selská Obrana“ se táše: „Proč
nespecifikovala ústřední jednota ve výroční správě
položku dlužníci v účtě zatímním K 137.000 P“
„Venkov“ prohlátil sa hrozné, žo korutanská jed
note úěty na veřejnost novydávala. Tak si počínal
v době, kdy bergmanovcí hřímali proti agráraí
Jednotě: „Sem a účty a protokoly dozorčí rady I“
„Venkov“ sám svoje účty doposud neuveřejnil.
„Venkov“ břitce vytýkal (s právem), že korutam
ská Jednota financovalatiskárnua vystavěla hotel.
Kdo však finsncoje a nás „Venkov“ a „Cep“?
Ostatně ústř. jednota agrární vystavěla dům, ve
kterém umístěn tóž hostinec a kavárna; to také
není právě skvělý příklad, jak si měly Korutany
počínati Agrárník Nomíried podporoval agrární
tisk « kradených poněz. A kdo se mnai 8 koru
tanskou jednotou víc: zda čeští katolíciči agrární
pohlaváři? Všdyť agr. ústřední jednota měla s Ko
ratany úské styky; sedělase svazem korutanakým
v německém Vácobecném Bvasu společně. Takové
přátelství prokazovala agr. jednota Němcům s če
ských dražstevních korporací jediná. Za korutan
ské zlořády ovšem agr. jedaota Česká nemůže. Ale
chce-li koratanským bičem šlehati záda českých
katolíků, pak můžeme říci, še známky oceloveo
kého nepořádku mohla vytušiti spíše než náš ka
tolický Svaz. My jeme s Celovcem nebyli ve spo
jení šádném.

Výroba protikatolických historek.
Pokrokářští labužníci nedají al pokoje. Když bylo
jim dokázáno, jak hanebně lhali o P. Kavánovi,
vymyslili ai nDácojiného, z Čeho nejrafinovaněj
číma podvodníkovi nekouká krimisél. Brněnský
„Hlas“ dne 14. t. m. oznámil: V „Rovnosti“ byls
tyto dni „pikantat“ historka k pouti do Sv. země
asi tohoto sační: Farář ve Vískáéch P. Kašpar
savázal jistého rolníka Koutaého ve apovědníci
k pouti do Jeruselema. Sklíčený rolník stěžoval
si svému čelodinovi: „Žně máme, a já muzím na
rozkaz faráře na tak dalekou pouť“Nežchytrý
čeledín pravil hospodářovi: „Vím, proč Vám to
farář nařizuje.Vaše manšelka jest Vám nevěrnáa
drží a farářem. Přesvědším Vás o tom“ Vypravil
Eontného na pouť, ale tajně ve fůře obilí Eoepo



dáte dopravil domů. Ten schoval se pod postel
A vskotku | v noci přichází farář. Než skrytý ho
opodář překazí jim jič p.vní líbánky Farář ad
náší si m.dřioy a boule, a mimo to má soudní
vyšetřování na krku. Tak asi vypadá hrůzostrašná
hiatorie v „Rovnosti“ Leč v celých Čechách a na
celé Moravě jsou jedny Vísky, kde je fara, a to
Vísky u Letovic. Farář však ve Vískách u Leto
vic nejmenuje se P. Kašpar a v celé farnosti není
člověka, který by ve jmenoval Kootný. Mimo to
farář ve Vískách měl celý měsíc srpen, kdy pouť
do Jerusslema Be pořádals, úřední dovolenin a
dle) mimo avon farnost.

Zdravá státní svěpomane. Konečněse
stát vymaňuje £ hrozného kapitalistického vlivu
Rotachildova. Poštovní spořitelna beze všech úklon
před židovským milliardářem opatřila 220millio
novou státní půjčku. 220 milionové korunová renta,
převzatá v dubnu poštovní spořitelnou, je rospro
dána. Poštovní spořitelna osvědčila se tu jako
spolehlivá banka pro stát a Rotechildův monopol
sa opatřovéní peněz pro atát je tím alomen. Ob
čanstro samo dovede opatřit státu penite bez
Rotechtlda. Vztek rotscbildovské „Nene Freie Pros
se“ zÓstal marným. Zatím co Ubry byly 80 svou

djčkou odmítaoty a budou asi nuceny dáti si di
vat podmínky půjčky rakouským Rotechildem,

nalezlo Rakousko cestu osvobození od židovského
velkokapitálu.

Lepši drzé čelo než poplužní dvůr.
„Lid. Nov.“, „Rovnost“ a jiné listy, bájící „pokrok“
v různých jeho variacích. přinesly 4 patřičnou
mravní rozhofčeností zpráva že starosta v Putětýně
w Dol. Rakonsích, lékárník, Ant. Reiner, který
defraudoval 80—100 tisíc K, je ktesť. sociálem.
Můžeme zmínéným listům sděliti radostnou pro ně
zprávu, že zmíněný patří k jejich táboru Při po
sledních zemských volbách byl dokonce pakrokář
ským kandidátem. Vůbec platil sa eioup pskro=
kářstva ve zminěném kraji. Zmíněný Reiner byl
politickým apřízněncem pokrokářského zem. po
Slance dolnorakouského Hofra, který byl borlivým
blasatolem hnutí „pryč od Říma“ a při tom de
fraudoval v sáložně 40.000 K.

Hederní hrdina „Volné Hyšlenky“.
Veliký rozruch způsobila aféra učitele Polikéna.
Ten vystonpil s církve, prohlásil se bezkonfesaním
a proto byl dán do pense. Rozamí se, že pokro
káři a soc. demokraté saduli do poplašných trom
bónů, div jim žíly v skráních nepraskaly. Pelikán
rázem byl brdinou dne, korunován za nejideál
nějšího mučedníka. Když však Pelikán naposledy
posnal, že jeho pokrokové schopnosti nestačí, aby
ei v jiném zaměstnání vydělal aspoú přiblišné
tolik, co mu bylo vypláčeno na té „nevděčné
Ekole“, sáhl k prostře čistě klerikálnímu. Jen
k vůli novéma dobytí ztracené existence vrátil se
opět do církve. Aby pak svou reputaci aspoň
trochu udržel, rozhodil do mnoha novin nářek o
svém utrpení, jímě se mrzutě dotknnl také velice

kového pohlavára učitelského Jos. Kožíška.
en mo nyní v „Čase“ (dne 327.t. m.) napsal

klidnou odpověď, 4 níž vyjímáme tato věcná adě
lení: „To, co spřádalo bolestnou kapitola Peli
kánova živote, nebyla jem krise náboženská.
Hlavní eložky, které tu působily, ehrnouti lze ve
tři kategorie: 1. Výstap z církve, 2. finanční ho
apodářetví, 3. účinky pověstí o učitelské spůsobi
losti.. . Po celý čas,co byl kol. Pelilrán mimo
církev — od Věetat, Hlavna až po Čelakovice—
úřady mu následkem právní obrany slušné sasta
viti nemohly a nosastavily ani nesnížily. Ať učil,
ať byl na nucené dovolené, ať v suapensi nebo
ve výslužbě, byl stále nčitelem placeným a bral
do does alužné ročních 1200 K, od nynějška

a kvinkvenálkoo, Úerá mu byla přiřknuta s poukázána, 1400 K. Uvěrema dary, kterých mu po
akytovalipřátelé, normálníslušnése mu tedy me

0, nýbrá naslavovalo. Blovem „normální“
nenaznačují příjmy skvělé. Ukazuji prostě, že
docelu v ničem se nelišily od služebních příjmů
přečetných kolegů jiných, kteří při stejném
platu, stejném stáří a stejné početnosti rodiny

dovedouse uvarovati áPePá narovoájnýůJakmile se rozkřiklo, že bude suspendován, hlá
nili se k pohledávkám poplašení věřitelé (aha !)
rásem a nastalo (trapné vytloukání klígu klínem.
Dobří lidé pomáhali dle možnosti“ Leč bylo po

třebí pro případ auspence nějakého stálého zaměstnání. hledal kol. Pelikán, hledali jiní,
ale co se našlo, bylo bouďmálo vydatné, nebo se
b jomu nedostávalo u osobních schopností
meboohuji. Jemu stálým cílem bylo učitelství s

návrat k němu vyjednával tedy v poslední
obě onávrat k církvi. Výsledekj i sbrouje

ve známých pět bodů, které citoji z UčitelskýchNovin“i tak, jak podtrhuje kol. Pelikán: „1. Vše
bude zapomenuto a formálně zakončeno nějakou
ústní domluvoupro inapekčaí nález anno 1908| 3.

Zany poškommndšeo. místo učitele L třídy.stanoveny za příští působiště. 3.
Kvinkvenálka, na aiž mám nárok již od
1. června 1909, bade mi ihned poukázána.
4. Bude mi poskytnuta ihned podpora nejméně

mé ženy. 5. Dojde-li
dosazen do průmyslovéhoFan,oazn

dol

každý unalfabota
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ve správě školské: že těchto sárak dávati nemohl
ani za sebe ani sa sbor okresní školní rady,
poněvadž konečné, platné rozhodnutí o všech
těchto věcech spadá do kompetence školní rady

bespodmiaečné formě a se všemi „ihned“, jak to
uvádí kol. Pelikán. Ten osobně o podmíaky ne
vyjednával a výsledek, domnívám we, upravil sí
pochopitelně více dle své naděje a tísuč (podtrho
vaná „ihned“1) nešli dle skutečného stava věcí.
Ale buď jak boď, jednu véc mohl věděti a věděl
asi bespečně: šev Zápechuprásdnénéhomísta nebylo,
a mělo-lí se na kvap oprázdniti, že to nebyla jen
záležitost kol. Pelikána, nýbrž také kolegů jiných
a tím i moje Jako správce školy i zástupce uči
telstva.“ Dále Kožíšek apostrofoje Pelikána: „Jak
mile jste vstoupil ve svazek učitelstva, nesmíte za
pomenouti, že mejste vo světě sám a že nárok na
kousek upravedlaosti mají i takoví učitelé, o kte
rýchse vnovinách mepíše.“ Dále vypisuje Kožíšek,
jek zápský učíte: Šejnoha, který měl způsobilost
pro školy měšťanské, byl poškozen nezaviněným
přeložením do Záp. Byl ženatý a starší než Pe
likan. A nyní k vůli Pelikánoví by byl mosil jíti
do Ďáblic, čímž by alužné jeho bylo sníženo o
dalších 400 K. „Dle obsazovacích zásad učitel
stvem hájených měl před Vámi všechny přednosti
a jenutu oeboda, že uebyl v žarnálech hrdinou
dne.“ Učit.l Nýdrle jiš před rokem hlásil své ná
roky na místo [ tř. v Zápech. Musí bydleti v jiné
obci, dochází do školy přes pole, „učí o řadu let
déle než Vy, rodina o třech dospělejších dětech
více jej zatěžuje než dosud Vás, má lepší kvali
Jikaci neš vy.“ [ospektor Procházka zvolil „prů
unyslové a nejlepší místo, jaké v okresu pro Vás
mohlo býti nalezeno: Čelakovice.“ Z toho vše
bo vysvítá, jak Polikáa jest velenčeným mu
žem, jak če odvděčuje těm, kteří Be o něho
staralí, jak muž, který se prohlašoval za velikého
mučedníka, vlasíně tím mučedníctvím chlěl sískati
penčs více, než náleželo ačitelům učenějším a za
aloažilejším. Tisicové zástupy prvních křesťanů
dávaly statky, život za svá přesvědčení; moderni
„žulové poraby“ jsou odhodlány vateupiti do církve,
jejíž věrončným článkům nevěří, pod podmíokou
důkladně zpracované finanční smlouvy,

Cholera zjištěna už také v Julianově u
Brna u nádenníka J. Jelínka, který jí také podlehl.

Jmění podalku Kayserova. Jak 4
tasně přestřelovali liberálové při zprávách o afóře
celovecké, vysvítá nyní jasně. Heslem protikato
lických fanatiků bylo, aby za každou cenu při
voděn byl konkurs. Proto se štvalo bezmezně.
A to še byla ta vyblašovaná bomanita? Ať jest
třebas tisice existencí ožebračeno, jen když tím
způsobem se zasadí veliká rána katolictva! Lidé,
kteří se tolik na bankrot těšili, odhalili zcela své sve
řepó srdce i ledví, „Čech“ dne 27. t. m. napsal: „Si
tuace se pro ústřední pokladnu zjasnila. Nátlakem
všeobecného svazu seměděiských dražstev slíbila
vláda pomoo, což lehce učíniti může, jelíkoš oen
trálka není passjvní. Obnášejít passiva firmy Kaj
ser-Palese, ovšem co se týče centrálky, 3,800.000
korun a aktiva 4 millíony koran, neboť uhelné
doly nemaji bodnotu pouse 600.000 korua, nýbrž
cenu celého v nich uloženého kapitálu 2 miliony
a 600.000 korun. Tož potřebuje vláda jenom půjč
kou vypomoci a je všechno zachráněno. Jak nyní
jsou doly zařízeny, dá se s nich vytěžit na 4 mil.
ton uhlí se siskem G K na tuně, tedy celkem
20 milionů korun. Jo pravda, druzí věřitelé ztratí
mnoho, Kofže-biskup mosí platit 800.000 korun,
kapitole už 120.000 K zaplatila, ústav ev. Josefa
musil prodat dům a tiskárnu sv. Norberta ve
Vídni, 00 Olivetání a ještě jiný klášter musi pla
tit, není ještě vypočteno. Jednomu klášteru zů
atanon Snad jenom bolé zdí. Liberálové už dělali
kotrmelce samou radostí, še „už černým doklin
kalo.“ Je to k neuvěření, co se všechno v novi
nách napsalo a po hostincích « domech namlavilo,
jen sby nastal poplach v záložnéch a všechny
praskly. Nebylo ne tom dosti, že si všichni libe
rálové, obzvláště učitelé, úředníci a hostiuští skoro
ústa roztrhali. Najali aj i náhoněí, kteří chodili
po chalupách a plašili lidi. Leč nie jim to nepo
modlo. Kněžetvo aspoň poznalo, jaké má přátele.
Obzvláště soudní personál dovolil si i úfední ta
jematví zrušit, jen aby se černým bodná škoda
udělala. Vpravdě pekelná přímozášť vedla po
čínéní ni liberální strany. Viděloee jasně, jak
daleko to Jakobiniemus v Rakousku uš přivedl.

Židovstvoa obchod lidským masem.
V nedávné době konala se v Londýně meziná
rodní židovská konference, a sice „o obchodu
lidským masem.“ Židovský list „The Jewish
Chronicle“ k tomu napsal: „Jedná se tu o zlo
židovstva, jež je nám jiš dlouho známo; veliká
účast židů a židovek na tomto obarném obchodě
naplňuje pořádné židy takovou ošklivostí, že se
raději této věci nedotýkají. To porsbudilo tyto
obchodníky, poněvadž oni počítají se strachem
Šidovatva, samí sebe obžalovat. My názor ten ne
edílíme a pečovali jsme o to, by anglické židovatvo
dalo k další akci popud, svláště kdyš vláda an
glická je čelným židům přístapnov a Anglie jako
světová říše zvlášiě může rozvinouti činnost. Proto
radostně vítáme tento kongrea, který ne shromáždil
jménem: Jewish Association for the Protektivn
of Girel and Women. — Zmíněný list dále odpo

vidá, proč Rusko, Polsko, Halič a Rumunsko jsou
hlavními místy židovského obchodu děvčaty.
V těehto zemích prý i nežidé provozují tento
ohavný obchod — šídé však mají prý i v tomto
oboru zvláštní mezinárodní schopnosti. List ten
dále zdůrazňuje, že židovský obchodník děvčaty
je nejhrosnějším vyděračem lidské neřesti. Bylo
usneseno, mozí židovatvem pracovat všemi pro
středky k nápravě. Ke konci kongresu svolal
řečník Herbert Samuel: „My se hodosímo, že
sami vydráujeme avoji chudiau — usilujmo tedy
o to, bychom svoje zločince mohli sami treztat.“

Katellckým rolníkům katel. rel
mický kalemdář. Z peněz katolíků se oboha
tily značně obchodní firmy(na př. Steinbrennerova),
které zaplavovaly český lid a fary Epoustami ka
lendářů. Nyní konečně i v tomto směru začíná
čilé avépomoo, Křesť. soc. zemědělci na příklad
vydali v bohaté výpravě evůj kalendář „Ven
kovan.“ Kalendář katolického rolniotva jest vy
praven velice vkusně. Naleznete v něm velmi
dobře volené články zábavné, pěkné básné, hojnost
poučení z obora hospodářského i z oborů jiných.
Text jest oživen velikým počtem krásných obrázků.
Kdo sí tento kalendáf koupí, podporaje sdružení
křesť. českých zemědělců a dostane za stejné pe
níze kalendář vhodaější, lepší, než jský oabízejí
bezbarvé firmy obchodní.

Persekuce katolíků ma českém
jihu. Postavení katolíků na českém jibu není
závidění hodno. Katolici čeští musejí aváděti boje
nejen 8 národními oepřáteli Němci, ale i se svými
bratry Čecby, kteří obrali si za úkol rozštěpiti šiky
katolické Na jedné straně Němec, oa drubé Čech
— smýšlení protikatolického. Avšak nejen to.I
pan atátní návladní často ai na ně vzpomene a
svojí modrou tužkou počmárá katolický tisk. „Hlas
Lidu“ byl tolikrát již zkonfiskován s nyní i ka
lendář „Vzkříšení“ byl zabaven pro historický
článek: „Ženy slatečné“, jehst obsah a slova ti
eíckrát v Rakousku byla již tištěna i v knihách,
jichž ae užívá jako příruček (na př.na universitě
vídeňské koiby od Dra. phil. J, Marxe). Tedy v
Čes. Budějovicích nesmí se už ani pravda bisto—
rická otiskaouti, Vydavatelstvo ge proti konfiskač
níma nálezu odvolalo, leč krajský soud odvolání
zamítl. Vydavatelstvo odvolalo 99 k soudu zem
skémua tennámitkámvyhověla konfiskacizrušil|
Konfiskací otrpělo vydavatelstvo, které podporaje
práce orgapisace katolické, velikou škodu (zdržení
prodeje o 5 týdnů). Hleďte tedy avým bratřím na
braditi škodu aspoň upozorňováním na kalendář
NVzkříšení.“ Cena 1 kusu 1 K, půl tuctu 4 K,
tucet 8K vyplacen poštou, tak že rozšiřovatelům
nevznikne Zádnávýloba. Podporajte pronásledované
bratry své!

Rovneprávnost v Čechách. Nejvyšší
soud v pogledaích daech nanovo rozhodl, če jak
okresní soud ve Falkoově tak i krajský soud v
Chebu má česká podání vyřízovati česky. Plná 2
léta trvá odboj německých soudců, kteří česká po
dání odmítají, sč podání německá musel se vždy
s všude v Čechách vyříditi.

Svatováclavský dar ma Ústřední
Matici Skolskem. „Nedej sabynouti nám ni
budoucími“ Tak volá český lid k av. Václavu.
Progíme-li však avatého dědice země naší o pomoc,
musíme zároveň míti na mysli, že nutno samým
prosebníkům úsilně a praktičky pracovati pro zá
chranu národa. Kdo by odbyl svou národní povin
nost pouhou prosbou a 8ám Se dále nestaral, by)
by prosebníkem nebodným, bral by jméno světcovo
nadarmo. Největší důležitost při záchraně národní
má ochrana českého dítěte. Proto jest nutno sta
rati Be o školství menšinové, kterému jest již tři
desítky let pečlivou matkou Ústřední Matice
Školská. Naše, nechť všichni Čechové pamatují
na nejhojnější dar svatováclevaký| Odpůrcové vaši

prev houževnatě. Kéž obětavost na Matici stoupáaždým rokem! Do av. Václava měl býti sebrán
draby matiční million, ale sbírky nestačily ani ze
úhradu běžných vydání. Kéž tedy přestane ocha=
blost! Pilnou raku k dílul

KHčlanosti našich nců. Kruté
živelní pohromy, deště a pov zlé škody způ
pobily našemu lidu venkovakému. Lid volá a touží
po pomoci, v první řadě 8 důvěrou obrací se Da
poslance, aby ge jej ujali a v bídě a neštěstí po
mobli. Kn chvále našich poslanců budiž řečeno,
če poctivě a svědomitě se starají, aby našema
lida pomohli. Na Čáslaveku, jak známo, Doubravka
způsobila obrovské škody. Náš posl. Šabata pro
blédi dne 10. sáří celá povodí od Vrdů aš po
Bojmany, načež zakročil se starosty obcí poškoze
ných nejen uo. k. okresního bojtmanství v Čáslaví,

úvedi v úterý 19. £. m. deputaci všech sta
rostů katastrofou postižených obol k J. Exc. p.
c. k. místodržiteli v Prase; vylíčeny zde ohromné
škody, způsobené povodní Doubravky a zdůrazněn
požadavek po nutné regulaci celého toku této
dravé řeky a její přítoků. Pan c. k. místodršitel
tuspal naléhavé přání zájemníků a přislíbil veško
rou pomoc státní. Taktéž v technické kanceláři
semakého výboru a u zomeaké regulační komise
dostalo se deputaci ujištění,že přikročíse k outné

, Posl. Šabata naléhal na urychlení
lace nejen proto, že řeka působí veliké škody,
alei s důvodů sdravotních. Na Českomoravské
vysočině, zejména + okresu haborském a chotě



bořekém, trvalé deště zničily všecku úrodu bram
borš, jediného to příjmu a pokrmu našeho hor
ského kraje Za účelem pomocné akce odebral 8e
náš sem. poslanec Adam 8 deputací starostů k ©.k.
okr. hejtmanství v Chotěboři, kde v první řadé
šádal sa vydatný odpis daně a sa podporu zem
skou a státní. Taktéž u okr. výbora v Habrech
zakročil, aby všechoy poškozené obce udaly co
nejdříve výši způsobené škody, sby potřebné žá
dosti k c. k. místodržitelství podány býti mohly.
V pondělí dne 19. sáří odebrali se naši poslanci
Prokop, Adam, Šabata a Myslivec k p. c. k. mís
todržiteli, kde intervenovali ve prospěch krajů, jež
zastupují, kde živelní pohromy veliké škody způ
sobily. Pan místodržitel deputaci našich poslanců
vlídně přijal a všemožnou podporou ji ujistil.
Od něho odebrala se deputace našich poalanců
k inspektoru zemědělské rady, p. ryt.z Brechlerů,
kdež taktéž vlídně přijata a blabovůlí ojištěna
byla. Podotknouti ještě dlužno, že deputace do
mábala se zejména prodloužení dráby ze Závratce
do Chotěboře, kterémužto projekto rozbodující
činitelé nejsou nepřátelští. Jak viděti, podnikli
naší poslanci všemožné kroky, aby pomoci poško
seným obcím našim se dostalo. Kéž by se tak
v brzku stalo!

Dokterská zkouška strojového sa
zeče. Z filosofické fakulty berlínské university
obdržel nedávno strojový sazeč Jan Hinke doktor
ský titul za svou disertaci (vědecké pojednání):
Výběr a úprava práce v knibtiskárně, ae zvláštoím
zřetelem ua sázecí stroje. Dr. Hinke jest po více
roků zaměstnán jako strojový sazeč v knihtiskárně
„Denteche Tegeszeituog“, vlastně zaměstnán byl.
Ve svých volných chvílích připravoval8e již dříve
soukromým studiem ku maturitní zkoušce, kterou
v roce 1906 eložil na gymnasiu v Oblavě. Později
poslouchal na berlínské universitě čtení státního
práva a národohospodářství, jichž návštěva byla
mu možna následkem pracování ve směnách. Kjeho
vědeckému pojednání —praví „Korrespondent“ —
dostene-li ge nám do ruky, 8e ještě při přílašitosti
vrátíme.

Počet denních listů všech řečía dia
lektů pobybuje ee mezi 5500 až 6000. V Německa
vychází 900 denních listů, z nichž frankfurtaký

Postzeitaog“ jest nejstarším časopisem Evropy.
Velká Britanie tiskne pouze 260 denníků. V Pa
řiži samé vychází 160 denních listů, více jak
v Londýně, Novém Yorku, Filadelfii a Bostonu
dohromady. Paříž takó honosí se Časopisem, jenž
vychází v největším nákladu: „Le Petit Journal“.

Časopisy, které vycházejí tištěné v zemských ře
čích indických, jsou čtěny více jak časopisy kterého
koliv světa, jdou z ruky do ruky celou vesnicí až
jsou nečitelny. Šest časopisů tvoří denní literaturu
říše perské, jeden £ těchto vychází v řečisyraiiské,
ostatní v řeči zemaké, Na ostrově Borneo vychází
Jeden časopis v řeči anglické, „Sarawak Gazette“.
Do nedávya byla domněnka, že dále k severu
nežli na Island netiskoou 86 již noviny. Vychází
však ještě jeden časopis, Exnima Bulletin“, a sice
uprostřed chladného pásma na Kap Princ of Wales
na Aljašce. Čína sama, tato obrovská země 8e
svým téměř nespočetným obyvatelstvem, nemá více
jak 24 denních listů, za to však mezi těmito na
cházejí se dva nejstarší časopisy Světa. Časopis
„Kin Pan“ jest Evropany považován za nejstarší,
vychází však pouze 1000 let, kdežto časopia „T sing
Pao“ neb „Peking Newa“ vyšel poprvé před 1500
lety před dobytím Anglie Normany, a vychásí od
té doby bez přerašení téměř 1500 lot. Časopis
tento jest snad tím nejeprávnějším listem světa,
neboť ještě do nedávna byl trest za jedou jedinou
chybu tisku okamžitá smrt.

Droszdovy ukradené mililemy se ne
našly aui po jeho smrti, poněvadž žádných ne
ukradl. Stařec dostával ročních 430 K, tukže ge
doprošoval katecbetské pense. Přes to „Osv. lidu“
dne 27. t. m. ještě perfidně žalobu rosšifuje,
tvrdic, že s Drozdem kradla vysoká hierarchie ||
Husitéovšemnic...

Starosta bi“ svatováclavské nálošny Jam Drozd zemřel. Moravský „Naši
nec“ dne 24. £. m. napsal mu tento nekrolog:
V noci na pátek zemřel ve svém bytě v Č. 2.
v Prokopově ul. v Karlíně starosta nešťastné zá
ložby svatováclavské býv. professor nábošenatví
megr. Jan Drozd. Narodil se v Praze r. 1837 jako
syn chudého trublářekého pomocníka v čtvrti va
topeterská. Po odhalení hrozného hospodářství
v záložně svatováclavské zatčen byl dne 10. října
1902 a dne 12. prosince 1903 pro sločin $ 203
str. zák. odsouzen na 7 let do těžkého žaláře,
který odpykal v trestnici pankrácké. Dne 4. dubna
t r. trest mu vypršel. Drozd usadil se pak v Kar
líně a mnoho zkoušel od lidí, kteří mu nemohli
sapomenonti provinění ze sáložny svatováclavské,
Drosd byl vinen, důvěřivost a shovívavost jeho
byla nemístná a neodpustitelná; jimi umožněny
sločiny v sáložně svatovácievaké, ale Drosd jako
člověk zločinný nebyl. Mnozí jeho žáci naň vspo
mípají jako na dobrého professora, mnozí na jeho
přímluvu došli dobrých míst a mnohým půjčkami
v záložně svatováciavké bylo pomoženo. Uznejme,
co bylo dobrého, aniž bychom omlouvali spáchané
slo. Jisto jest, še Drozd r. 1876 převzal záložnu
pasšivní a že marné usiloval o to, aby ji z dluhů
vybavil, nevěda jaký vlastně je její stav, an 4

četní její, mladočeský stranník Josef Ort bilance
falšoval a kradli. S RomanemCáslavským falfoval
Ort vkladní kolšky jiš od roku 1876 do 1877 a
bilance od r.1881 do r. 1903. Ort byl nezámožný,
ale r. 1887 vybrál prý na komunální los č 11.
serie 1588 výhru 169.642 zl. 89 kr. Obuvník Fr.
Klabík sice tvrdil, že los je jeho, že jej v sasta
várné záložny avatováclavské zastavil, ale nároků
svých neprokázal. Ort žil velmi hýřivě a mnoho
jeho společníků a společnio dosud žije. Výhra mu
nestačila a proto nakradl v zastavárně záložny
2,186.169 K 78 haléřů. Věe probil; dne 22. března
1903 na cestě do Černošic se va vlaku otrávil.
Jmění jeho všecko propadlo a pozňatalost obje
vila se 3460 K 4 h passivní. Po jeho smrti re
vidováno v zálužoě a během léta hrozné hospo
dářství se objevilo. „Právo Lida“ rozšlapalo pří
pad tento tak křiklavě, že pohromě nedalo se za
brániti. Shledán scholek 8,594.653 K 82 hal.
Pohnáni byli před soud oba revisoři. koutrolor
Jindřich Bílý a místní assistent Bedř. Griowald,
ale poroton osvobození. Odsonzeni byli starosta
Drozd a ředitel Václav Kohout na 7 let, účetol a
pokladník Em. Hercik na 2 leta a účetol Bed.
Pekelšoder na 13 měsíců těžkého žaláře. Aféra
nešťastné záložny skončena teprve letos. Kohout
nyní žije a svého syna v Přelouči, Hercík stal se
tajemníkem v Černošicích,ale nyní je restanra
térem v Hostivaři u nádraží a Hercík je úřední
kem soukromé záložny. V neděli zavře se nad
neblaze pověstoým a nešťastným Janem Drozdem
země. Stane před Soudcem nejvyšším. Kéž je ma
Bůh soudcem milogtivým. Odpykal vinu svou a
mlčky klesl v hrob. Dvoudenní choroba žaludeční
sklála jej v 73. roce jeho věku.

(Zasláno.)
Dobročinaému podpůrnému spolku „Cha

ritas« v HradciKrálové.

Za včasné a ochotné vyplacení úmrtní podpory
po zemřelé matce vzdávám upřímné díky a spolek co
nejvřeleji odporučají.

Jowfe Smašíková,

V Hradci Králové, 26. září 19.0.

Listárna rodakoe.
M. D. Souhlasíme. Onen posadek však nevyšel

s redakce, poněvadá jrme podobný uveřejnili sami
uš dříve. Pan autor saslal ném svůj rozbor díle dra
Brychty s přáním, abychom otiskli nezkráceně, tudíš
jsme vyhověli. Oršem ani v nejmenším nelzs podce
Řovati jiná znemenitá díle českých theolcgů jako na

B doktorů Pospíšila, Kryštůf<a, Haruky, Hejčle,ulce, Reyla, Samsoura, Novotného atd. Spisy jejich
zajisté jsou hlaboce promyšlené, tak že mnohé vzba
dily značnou pozornost i sa hranicemi. — Dobfenice,
Ottenthal atd. Příště.

—
Mešní vína!

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
vám paka zasťlám v soudkách od

25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litrpo 60, 68, 72, 80, 90hal. a

výše o na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádojte obšírné cenniky.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, knzatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení pístřá a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slobu a provedení čistě umělečkám.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostevím ge na požádání taktéš

„bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní made z výstavyv Pardnbících.

SRP- Závod založen r. 1809. "Wi

UNE EEORNEREMENŮ|
mí český katolický zárod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, kříže

£ 4 VIL 0., Kajser
straese 5., vedle La
zaritského chrámu

VVVK,
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n, RICHTER,
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

ČDC NEC NONE ŇĎOCYNE:NECAAAx

a

JESLE,
KŘÍŽOVÉ CESTY, ŠKOLNÍ

KŘÍŽE, OLTÁŘE, SOCHY.
= OAKAZATEIY

levně provádí abs. c. k, odb. školy sochař/a'řezbář

BOHUMILBEKYHOŘEKUTNÉ,

v Rychnově nadKněžnou. že ,;
vlněných látek

mm důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

M

zkoušku.

EBI X ČEDK CBIXBEDX BDX

i ak, **Jan Horák,

zasílá na požádéní vždy

dle roční Aa onT kollekcl

své vlastní výroby, jskož i tu- i cizo=
Ma v zemských.

Cetná

JK Sluzé mého ryze křesťanského závoduza
dobu více než třice*iletého působení.

Weolojemnélátky na taláry.
Těž na opláťky bez zvýšení cen!

i soukenník $

nejnovějších druhů pravých

UznÁámÍ zvláště z kruhů vele

Učiňte, prosím, melou objédnávrku na

K
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Paramenta.

Ignáce V. Noškudia syn
1 (protokolovaná firma) i

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M (dratr P. U. Hoškudly, faráře ro Týpraektislob)

E doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva fi
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný

' výrobní závod
všech kostelních paramentů,i
sjspolkových praporů a kovového náčiní
B Cenníky, vzorky i roucha hotová ne ukázku jf

se na požádání franko zašlou. i
anbvjv4rě> P190 6004A"8ubetajajndný"8 8:040491040r9vPoPnOnduěněněebd 1frd ně“

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i eelohedvábné v mejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
řesně k nábytkovým látkám se
odící jako: sňůry, střapce, tře

pení atd — — — — — —

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, Pisáren, úřadův atd.
- sa nejlevnější cena nabízí firma 

JAKOTOOTA| PRAŽ,Jdi u,

=BYTEZ
dva pokoje a kuchyň s pří
slušenstvímáhned lze pronaj
mouti v I. poschodí v

Hradci Král.na poště.

zal. r. 1827.

Gondražnýústav
©bopole.Prvni české
vzájemné pojišťovny

ČESKÁ VZÁJEMNÁ

ŽIVOTNÍ

POJIŠŤOVNA

Aeteván“ PTOŘU,SDÁJONŮUL.poztárovny:

mmm Kupte si za K 1-70 důkladný oplé mmm

HET
v

+ .

Následkem úplné nezpůsobilosti dřívější naší
obchodní mistnosti v Divadelní ulici čís. 141,
byli jsme nucení veškeré zásoby zboží uložiti
ve skladišti, poněvadž při nynější velké nouzi
o krámy nemohli jeme ibned žádného vhod

ného nalézti,
Velectěnému P. T. obecenstva dovolujeme si
však zdvořile oznámiti, že obchod náš bude se

nalézati od 1.října t. r. v Jiříkově třídě
naproti Labskému mostu, vedle c. k. berního
úřadu, kdež posloužímezbožím dobrým,

čerstvým, při

W=načně snížených od- lm prodejních cenách. jší —
Donfajíce, že dosavadní několikaletá vzácná
přízeň našich P. T. odběratelů i do nové míst
nosti přenesena bude, zaručujeme aolidní ob
slonžení, a prosíce o další ct. přízeň, trváme

v plné uctivosti oddaní
FEJGL A BYČIŠTĚ

Hradec Králové.

(0PONBPD

be ODO
=

Průtržní pasy :
vyrábí a na skladě chová

krnaětDořák,
: . rukavičkář a bandažist, .

=| přísežný znalec c. k. krajského *
a okresního soudu č

v Hradci Králové. ;

z Jediný závod toho drabu na ;
>© českém soverovýchodě.

Založen r. 1988.
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Přesídlení!| HhhhiiHi

fy KV. SkuherskýE Vklady na knížky =
vKrál.Hradci „Pe 440 <.nyní jen v továrně.

Následkem stěhovánícenyznačně snížené., k zúrokuje

n úvěrníspolečnost Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
za niž ručí:

zapsanéspolečenstvos ručenímobmezeným L obos Vysokomýtské,2. všiehní poplatníci, 3. roservzí fond

wHradolKrálové, E a 4.veškeráaktivaspořitelny.

1 (proti Grandhotelu) :

přijímávkladyna knížky biě= za4" až59o=
Moro zDoě Křestní liséy Rozšiřujte

UBSEE | "jan vasoOvéúvahy!!

py se,kněžské5711307" | m|i 244... Moláry sStanislavJirásek, i
Objednávky so obratem vyřizují! u Hradec Králové 130. i

Vklady přes 12,000.000. Peněžní obrat za rok 1909 K 872,000.000.
Ake. kapitál Ako. kapitál
K 4,000.000. K 4,000.000.

ČESKÁ BAYVKA
FILIÁLKA V HRADCI KRÁLOVÉ

vdeměp. SkuherskéhouPražskéhomostu,proti hotelu„IMorkar“.
Provádí veškeré obchody

bankovní, směnárenské, úvěrové a bursovní.

we- Vklady na knížky zůročí 4 až 4). ua
Důchodkovoudažplatíbankasama.

Vklady na pokladniční poukásky Vklady ma účty běžné a na účty
zůročí při 3Odennívýpovědi4* *» = žírové

» 6Odenní výpovědi 4!"|5*, nůročí se dle dohodnuti.
Sležní lístky poštovní apořitelsykbospinimémupoukanovánívkladůzasílá banka na požádání.

Eskont směnek. Obstaráváníinkasatu-icisozemských Koupě a prodej všech druhů cenných

směnek. Proplácení domicilů. „ Výměnakaponnů. Inkaso tašených hodnot, ÚschovaÚvěry bankovní všeho druhu jako: nákupní, cennýchpapírův pancéřovýchpokladnách.Správaonaýeh

saisonní,akooptační,sj najoslní, daňovéE Financování papirůa ovidenceÚosovatal.hodnot
Bevan ústymavsáhmačj mílebe:1zsomamka Zálohynm cenné PAÍY.jin suomisnýh

Vadis a kauce. Koupě«prodej doris,valuta mincí Premesy ke všem tahům.
za nejlevnějšíchpodmínak. Obstarávání vinkulacía devinkolací,

Eskent pohledávek zapoěkladépostoupenýchúčtů, Příkaz pro veškeré bursy tu- I cizezem. |:

Prodej losů na mírné měsíční splátky!
Velkoobchod uhlím a koksem. Skladiště a prodejna chmalo v Žatci.

BMY"Úřední hodiny od S. do /,l. a vd 1/8 do 5.

Ů

da ěběžddět DEiběběbdiitiždiěbékikEE biiděběěi EDiiiiibikěbih.

sto == AALOKÉPRÁÁO£ o or pmlnmteZAMNAVPDKSporJM,iForárnískladlačného abavi.zbošíl © Výdavypro nevěsty!

Moj; Fllské úréro úazoév radeKrálové—Vyorkl«měpovidnýrolakkrAstonFokmem—Se prom —Toro ák Dolo ©ad Ka



Zápisky mnicha Renina.
(Hódžókia Kamé čmej.)

Karel Jan Hora, Ing. konsalt.
Z jepoašiiny Bol Yokchamě. "s

Malá knížka leží na mém stolku, stará
knížečka; as čtyřicet dvojitých listů hedváb
něho papíru, zhnědlého stářím a Červy provr
taného,v odřených,popelavě modrých deskéch,
Da vicbž česti čínskými značkami napsáno:
„KamóČómej: Hódióky“ ...

o «
+

Bloudil jsem kdye, za vlhkého jarního
večera po olicich, smutným, bílým avětlem po
litých nezoámé mi tebdá Osaky:); zabloudil
jsem bezděčně do olice zu „Mostem scbopnosti
dncha,“ do jedné z nejživějších a nejozších
olic japonské obchodní metropole.

Tam, maje v úmyslu zakvopiti několik
starých dřevorytin, zapadl jsem do nízkého
krámku, čpícího oním nepopsatelným zápa
chem starých knih a tam za nepatrnoa minci
dvaceti sená:) stala se tato knížka mým ma
jetkem. Od oné doby, kdy jsem ji přinesl domů,
měl jsem ji denně v rakou a kochal jsem
se luštěním záhad skrytých za intrikované

tvary značek — 8 dnes,ač ji znám skoro z pati, přece jí neodk m. m
mě Jiné koiby, stejně staré ano i starší a
ozdobnější, dostaly se mi do rukou: kniby o
původu světa, o penování bohů, o válkách,
o lesku života na dvorech,o kráse žen a mar
ném jich milování — a přece jsem jí neodložil.
Vlévá do doše mé léčící vůni vistarií*), kve
toacích na odleblých stráních, symfonický
šamot starých borových lesů a čarovné sny
o kouzlo samoty ...

KamóČómej.
(Životopis.)

O životě mnicha Renioa, autora „Hód
žóki“),“ jest jen málo známo. Nikde nelze úplný
životopis nalésti, aniv koize „Dai Nippon džin
mei dži š6,“ sbírce to biografl všech zname
nitých lidí starého i nového Japonska. Jen po
drobtech možno sbírati krátké poznámky 0 jeho
životě z různých japonských literárních pra
menů a proto není tento životopis úplným.

Kdy se Čómej narodil, není znamo; z je
ho zápisků lze soaditi, že ee narodil ka konci

eriody*) Kiyuan (od r. 11451151.) Jeho děd
jeho otec byli správci národních svatyň a

kněží šiatského chrámu „Ramodžinša“ v Ki
otě“). Čómej byl již od útlého mládí virtaosem
na několik hudebních nástrojů, zvláště a
„biva')“ a „koto9)“ a těmito nástroji dopro
vázel chrámové zpěvy svého otce. Byl též hor
livým čtenářem a miloval poesii. Později, jsa
žákem kočze „Ešunaa Minamoto no Tošiyori“,
vynikl psaním básní zvaných „vaka“. V prvém
oce periody Óbó (1161—1168) byl Kaxzó Čómej

jmenován panovníkem Nidžó Tennó dvorním
úředníkem XV. třídy hodnostní;od té doby
oddal se poesii celou duší. Později puk, když
dostala se dv rakou tebdejšího panovníka Go
toba Tennó sbírka několika básní Čómejsvých,
jtnenován byl zapisovatelem (Yoriudo) v úřadě
pro sbírání básní, zvaném „Vaka dokoro“ a
založeném panovníkem Murakami Teunó v pá
tém roce periody Tenriysku (951). Báseň, jež
naklonila Čómejovi panovníka Gotoba, začínala :

Yo mo sugara
ch*tori mi game Do
maki no bari ni
komora mo sameru
ariske no to'ki.

Česky: Když celou noo sám skrz listy
stromu maki temoých hor s čistým srdcem na
skrytý měsíc se dívám, jen měsíc vidím.

Krátce potom, když Čómej nastoupil výše
zmíněný úřad zapisovatele úřadu pro ebírání
básní, zemřel jeho otec; Úómejprosil panov
nika, aby udělil mu místo atrážce národní sva
tyně, uprázdněné smrtí otcovou. Ale nepřá

1)Osaka, největší přímořské obchod. město Ja
pomaka, přes 1,200.000obyvatel..

9Ben —=japonská minceas 2:/, haléře; 100senů== ly m 2Kóohsl, *
s) Vlstarie, květina s nádhernými, modrými bros

movitými květy.

+)Hódšók!volněpřeloženo:zápisstarýchSb.Roky v Japonsku dělí se dlo .
dobí, jižně jména jsou kombinaci dvou naček, svole
ných panovníkem té čl oné periody se 67 č oh

značek štěstí. Za starých dob byly periody měn i

vů pohromě, RnuvlísemĚ p netmdtřesonich, po
, u :

vodaí apol Změnaprrlodý nemusí tedy sna
menati směnů pano

%Kloto jest město v severových. Japonsku, bý
valé tosídlo japon. panovník:ů.

J Roo —drah karty, BeJpřijemanějšítoo všech
japoa.nástrojů. .buE.

telatví několika dvorských úředníků a jeho
poměrné mládí způsotily, že panovník mo ne
vyhověl. Zklamán jsa ve svých nadějích a zne
pokojován stálou nepřízní několika mocných
dvořanů, složil nyní 80letý Čómej úřad svůj
zapisovatelský, ostříbal si vlasy a stal se bud
bistickým mnichem, přijav řeholní jméno
„Renin“. Krátce potom vystavěl si malou chýši
v pohoří na sever od Kivta na vrcha „Obará“,
ale sni tam aenalezi pravého klidu. Vydal ae
n8 pouť do Kamakury,) kdež navštívil přítele
svého Šógana:e)Minamoto no Sanetomoaradil
mu ve sporu rodu Minamoto a Taira. Tam
zdržel se asi tři léta a navrátiv Be do hor,
postavil si novou chýši oa vrcholu hory Hinou).
Tam žil v úplné samotě sž do své smrti.

Panovník Gotoba no Tennó poslal ma list,
žádaje, aby navrátil se na dřívější své místo
sapisovatelské. Ale Čómej, skoro již 60letý,
neodhodlal se rozloučiti se svojí samoton. Od
pověděl panovníků poněkad změněnými verši,
jimiž získal si čestného úřadu zapisovatele
v úřadě „Vakadokoro“:

Somivalinu
geni ya mi gama no
maki no ba mi
komoru to fši
te'ki vo miru beki.

To jest: Spokojen zřím skrze listy stroma
maki temných hor měsíc, jenž dřív byl za
mraky; dovol, abych zůslal.

Netěšil se věak dlouho své samotě; zemřel

v pravém měsíci čtvrtého roku periody Kompů(1216).

Čómej napsal mnoho cenných koih: Kei
gyoku Šá — Sbírka drahokamů, Mumei Šó =
Bezejmenný výbor, který ve 2 svazcích obsa
huje asi 100 krátkých článků a sice: Kritiky
básní a návody ku správnému veršování. Hošin
Šú -- Sbírka nápravy dacha, (0um svazků) ob
sahbující skoro 200 povídek ze života známých
budhist. kněží. Sbírka tato jest až podnes po
užívána badhistickým kněžstvem při kázání.
Mondži S6 — Kopí čínských značek. Šiki Mc
n:gatari — Povídka čtyř ročních počasí, v níž
se popisují slavnosti a zábavy u dvora panor=
nického během celého roka. Posléze: Hódžóki.

(Pokračování.)

Agrárnický soud nad Bergmanem.

Celá česká veřejnost byla dychtiva, jak
asi agrárníci na schůzi v Lounech provedon
slibovanou popravu bývalého agrár. psalanre
Bergmana, který pronesl těžké obžaloby proti
hospodářství agrárních poblavárů. Dloubá boař=
livá echůze v Lounech skončena — a nejtěžší

vy Bergmao:-vyneztrácejí posud své drtivéy.
Realisté jsou zajisté agrárníkům hodně

blíscí. Vždyť sám posl. a býv. ministr Prášek
veřejně prohlásil, že na říšské radě s Masa
rykem a Drtinoo agrární klab nejlépe vycházel.
A přecé sám „Čas“ dne 90. t. m. napsal o
lonoských útocích na Bergmana:

„[vrzením, že Bergman trávil noci po ka«
várnách, nevyvrací se ani neoslabuje aa1 jediná
věta z jeho brožory; ani jediná jeho žaloba
proti agrárním předákům; a zachoval-li se
posl. Bergman ku choti svého kolegy tak, jak
líčil posl. Udržal, není tím dokázáno pranic
proti obviněním «zkorapce a demagogie, která
obsahuje jeho brožora proti týmž vůdcům. Lo

gika této čisté pravdy je tedy chatrná, aleještě horší je její morálka. Posl. Udržal nazý
val ve své řeči posl. Bergmana vyvrhelem, pod
vodníkem, notorickým ihářem. To jsou pří
vlastky velmi zlé, ale nejen pro bývalého po
slance Bergmana. „Litaji, že ač třikráte požádal
mne výkonný výbor, abych mandátu sa ne.
vadával, není mi možno žádosti této vyhověti“,
psal Bergman posl. Dirichovi 26. listopadu
1909.Výkonný výbor sgrární strany třikrát
tedy žádal posl. Bergmana, podle Udržalových
slov pnotorického lháře, podvodníka, vyvrbele
veřejného života“, aby zňetal poslancem. Není
to úšasné? Poslanec Udržal pronesl svými ú
toky na charakter Borgmanův v nedělní schůzi
těžkou žalobu proti výkonnému výboru strany.
— Nehájíme ani slovem posl. Bergmana, je
nám dnes tak cizí jako byl dříve; ale způsob,
jskýu vyřizuje ogrární strana žaloby, které
poslanec Bergman pronesl proti jejím vůdcům,
jest strašný a jen proti tomu píšeme. Na tom
Dio nemění resoluce odhlasovaná na loanské
schůzi“.

. 9 Kamakura (slavné eldelní město)na jiho

Balném Fako ©RaO obyvateli; nymíjen ne
10)Šágun==volítelvojska.
t)Hlmg==borana jihovýchododKlota.

Pokrokářská, masarykovská „Osvěta lidn“
dne 22. t. m. napsala: „Deset měsíců uplynulo
od provalení se afóry ve straně agrární Berg
meancontra Zázvorka, sedm neděl aplynalo od
vydání brožury „Na rozloučenou“, a teprve nyní
chce čes. strana sgrární toto událost vyjas
niti způsobem dosud nevídaným a aeslýcha
ným... Po deset měsíců od provalení se ufóry
a po sedm neděl od vydání zformulovaných
těžkých obvinění posl. Zázvorky agrární tisk
mlčel, jen spoustu nadávek chrlil na každého,
kdo Be osmělil jen zavaditi o „jakousi proti
agrární brožura“, jak Bergmanův spisek „Na
rosloučenou“ byl nazval... . Okresní starosta
Rad. Bergman není již členem strany agrární,
nemá tudíž strana ta, jako taková, docela žád
ného práva Bergmanemse více zabývati....
Posl. Udržal ulevil si proti Bergmanovi spoustou
nadávek a slíbil provésti důkaz pravdy. Proč
důkaz ten hned aspoň nenaznačil? Bývalý posl.
Bergman je nám docela lhostejný... Lhostejný
nám však není vicepresident Zázvorka a ten
se má očistit a na to veřejnost česká marně
čeká ož deset měsíců! Starosta Bergman svá
obvinění formuloval a doložil, ale pan Zázvorka
nic, pranic. Mladočeský tisk jest nadšen lona
skou schůzí. Bergmana spolojnstifizoval a pan
Zázvorka jest v očích jeho muzikant. Mají-li
Mladočeši s agrárníky pakt (3mlouvu) ve větech
politických, pak jej nesmějí míti ve věcech
Špinavých, jako jest aféra Zázvorkova.“

Nár. soc. „České Slovo“ napsalo 21. t, m.
„Pan Bergman neměl ani podobné Štvanice na
jeho ubití se súčastnit. To byl nerovný zápas;
tím však větší je Bergmanovo mravní vítězství,
že přes to, že to bylo shromáždění agrárním
vedením ze všech koatů Čech sehnané (z Loan
ska těch příslušníků strany agrární bylo tam
velice málo), získa! si v něm takové sympatie,
že nemobl býti umlčen, a při vývodech jeho
panoval vzorný klid. To ústřední agrární orgán
nenamlaví nikomu, že to byla vzoroá disciplina,
která měla tento účinek. Konečně fakt, že vůdce
agrárcí politiky Udržal mosel přijeti a užívati
slov tak silných a vedoucího politika nedůstoj=
ných, že místo věcných argamentů vytahoval
noční kavárny a pod. klepy, nejlépe svědčí o
tom, jak v úzkých byla strana agrární. Mimo
to domohl se Bergman ona schůzi úvodního
slova a Udržal musel po několikaminatové
řečiustoupit. Bylo snad i to diktováno vzornou
disciplioou? Bergman stál na židli plné 4 ho
diny 36 minut. Mlavil klidně a věcně, masel
sledovati řeči vjech pěti řečníků a na ně od
povídati, toť, kdo to zná, je namáhání nadlidské,
vysilojící. Proti vší lidskosti ma ale nebylo
vyhověno a schůze na 10 minat nebyla pře
rušena. A nejhezčí je to a tou resolucí. Když
Pražáka nemohl až nikdo poslouchati, sám se
přímo sesměšnil a shromáždění počalo se roz
oháseti, nechali si páni odhlasovati resoluci,
pro niž zvedly se ruce části jejich příslašníků
v přední polovině sála. Že by se bylo také
hlasovalo proti, o tom nikdo vůbec naví“,

Udržal prohlásil na oné popravčí schůzi:
„Běží o velikou českou věc, béží o mra:nost
veřejnou v celé naší vlasti... jest to věc celé
české veřejnosti, celého českého národa“. Tedy
věc tolik důležitá, ale agrárníci místo obvyklých
vyjasňovacích prostředků po desíti másících
chtěli vše zkoncovati čiperně ohlášenouaještě
čiperněji sehnanou schůzí, vysláním 5 řečníků
proti jednomu. „Právo lidu“ s největším dů
razem protestovalo proti tvrzení Udržalovu,
že spor ten jest záležitostí celého národa.

Bergman nyní v „Loun. Hlasech“ (23. září)
prohlašaje, že osobní lounské výpady Udrža
lovy na jeho čest jsou sprostou lží.

K toma nepřičiňojeme poznámek vlastních.
Nechť každý z uvedeného 81 utvoří samostatný
úsudek.
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Umělecké výrobky
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3 a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo- 4
©| derní rámce nových vzorů lerněa ©
© | nolidně doporačaje umělecký závod ©© o
+ a výrobna rámců *© uununsnunnannu

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, atříkovatřída



Stítný a Hus.
Několik úvah povahopisných.

IV.

12) Dle Hosa všecky činy člověka ctnost
ného jsou dobré a všecky činy člověka bříš

modlí, když dává almužnu a pod., hřeší. Hus
byl k sobě shovívavým, ale na jiné přísným.
Pro sebe znoužívaje slov Kristových: „Budiž
tobě jako pohan a poblikán“ Činil pravidlem
života, že úřadů duchovních posloucbati ne
musí a kdyby ho úřadové duchovní chtěli vy
dati úřadům světským, tvrdil o nich, že by
byli horší nešli fariseové a zákonníci; pro Jiné
zneužívaje a s.fisticky vykládaje slova Písma,
činil zákon Boží nesnesitelným; kdyby byl
slovům svým sám opravda věřil, byl by mosel
nevyhnutelně uznati, že žene lidi do zoufalství;
všdyť ty skutky kající, ko kterým hříšníky
svým kázaním kdekoli nabádal, dle jeho zásad
nebyly nic jiného než smrtelné hříchy. Hus
přes zákaz arcibiskupa i papeže kázal dále a
odůvodňoval evé počínání tím, že kdo se dá
vysvětiti na kněžství, zná Plsmo avaté a chce
opravdu lid kázaním vzdělávati; již svěcením
nabyl práva a jest mu také uložena povinnost
kázati. Proto i kdyby mu jebo představený,
biskop, papeš zakazoval kázati, nesmí bo po
slouchati, peněvadž by tím hřešil. Proto Has
častěji dokládal, že nemůže srovnati se svým
svědomím, aby poslechl a nekázal.

Hus učil, že papeže činí papežem ctnostný
život, ne volba vykonaná správně dle řádu lid
skébo, ano ani volba vykonaná samým Bobem.
K ctnostnémn životu činí člověka echopným
Bůb; proto čím žije člověk ctnostněji, tím více
této schopnosti od Boha dostává a tím více
tndíž sám Bůb dokazuje, že tento papež nebo
biskup jest Jím poslán.

Hosův snad nejpodvratnější článek jest
30: „Nikdo není světským pánem, nikdo prae
látem, nikdo biskupem, je-li ve hříchu amrtel
ném.“ Jest ovšem pravda, že Has na konci
svého výkladu smysl článku zmirňoje, pravě,
že není hodně a spravedlivě pánem světským
ten, kdo jest ve bříchu smrtelném ; avšak když
církev soudí některé učení, zejména některý
Spis, nemůže 8e tázati, jak mu rozuměl jeho
původce — zde Has, vlastně Viklef, nýbrž
musí vše bráti v tom smysla, který jest nej
bližší a nejzřetelnější, a jak se ma obecně roz
umi. Kdyby lidé tento článek Hasův začali
prováděti prakticky, kam by to vedlo? K úplné
anarcbii! Není-li pánem světským ten člověk,
který jest a pokud jest ve bříchu smrtelném,
nenáležejí mu právem statky, které má; proto
si je může, ano docela má přivlastniti člověk
jiný, ctnostný. Přestává býti pak král králem,
olsař císařem a poddaní mají právo, ba po
vinnost jej s trůnu svrhnoati. Není prelát pre
látem, biskap biskupem, když jsou ve hřícha
emrtelném; všecko, co činí, jest neplatné. Ne
mají také práva na avé příjmy, na desátky a
pod. Timto článkem byl by zvrácen všecek řád
společenský a povetal by boj všech proti všemI

Štítný, píše o mniších a kněžích, nezami

čoje Jich chyb a pokleskům, ba mnohé trpkéslovo řekne o nich; ale jest spravedlivým a
umírněným, zvláště mlavě o kněžích světských,
Hvs jest vášnivým a strannickým odpůrcem
zvláště duchovenstva řeholního a papeže. Roku
1408 jmónem duchovenstva pražského i ducho
venstva celé diecése podána k arcibiskapu
stížnost na M. Jana Husa, jejímě účelem bylo
domoci se ochrany proti jeho urážkám, jichš
se dopouštěl ve evých kázaních a zejména
v kapli betlemské. Hus kásal bezohledně proti
neřestem kněží, alo bohušel musel se podotk
pouti, že nečinil tak naproti neřestem těch, o
nichž věděl, že jsou jeho přívrženci, třeba byli
rouhači, křivopřísežníky, vražedníky, zloději a
cisoložníky! (JŠ,Bretěnajdr): M.Jan Hus a jeho
doba. Praha 1905.) Vytýká se tu Husovi, še
v kázaní svém 17. července 1407 vyjádřil se
nešetrně o zemřelém knězi Petrovi ze Všerub
a naopak dosti zřetelně naproti tomu chválil
Wioclifa a že v kázaní 16. června 1408 obracel
se nešetrně proti veškerému pražskému kněž
stvu. Praví se tam: „Pohoršlivá a nenávistná
kázaní zbožné mysli rozdírají, lásku vyhlasojí
a kněžetvo v nenávist lída uvrhají . .. z ne
návistné a lživé slomyslnosti káráno je koěž
stvo proti mravu, takže dobří, nevinní pro
špatné“ a vinné jsou tapení neustálým kásaním.“

Hus častěji nazval papeže Antikristem;
učí na př. ve 20. článku: „Jest-li papež jest
slý a zejména jest-li předzvěděný, jest jako
Jidáš, apoštol dáblův, sloděj, syn zahynutl . .*
ČI. 22.: „Papež nebo praelát slý a předzvěděný
jest pastýř jen ve smyslu nevlastním, opravdo
jest sloděj a lotr.“ Hus kdysi v domě Václava
Smolaře pohoršlivě ee vyslovil, že pro „P. Jana
Nepomuckého, zbožné paměti“ neměl býti nvalon
interdikt na Prshu. A když ma bylo odporo
váno, že tak stanoví zákony církve římské, od

věděl: „Římeké církev? Tam sasadil Anti
£ nobu svou, kterýmě jest těžko bnonti.“

|

M. Jan Hos elynol soačnou očeností, kněž
skou horlivostí a mravní besáhonností, býval
proto od arcibiskupa někdy ustanoven 8yn0
dáloím kazatelem, aby v půlhodinné řeči kočze
oa synodě shromážděné k práci nadchnul 6
jím na srdce vložil poviunosti, jež církev kneším
na synodě sbromážděným akládá.

Vedle kazatelské způsobilostí a mravní
zachovalosti vynikal Hus také horlivou touhou
po nápravě v církvi a naplněn byl upřímooa
snahou o povznesení národa českého nad ostatní
národy. Byl v obojím eměru mužem své doby;
podobné zajisté enahy oaplňovaly v oné době
srdce každého věrnéhokatolického Čecha; pra
vověrnost národa českého byla o všech národů
kře.tanských nade všecka pochybnost povzne
sena.

Důkaz horlivosti koěžské a Husa spatřa
jeme i v tom, že byl od arcibiskupa na synodě
zvolen mezi „testes synodales“ (sněmovní
svědky), kteří se dle etatat synodálních Ar
nošta z Pardubic nazývají „correctores cleri“
(oprávci klera), osoby to v důstojnosti postu
vené, jichž úkolem bývalo upřímně a otevřeně
upozorniti arcibiskupa na všeliké nešvary, které
by na závado byly v životě olrkevním a jež by
zejména na kněžích zpozorovali. Byla to pří
sabou přijatá povinnost vše bez obalu řící nebo
oznámiti; nebylo to tedy snad známkou opo
vášlivosti, když Has píše a připomíná arcibisku
povi, že kněze horlivého a bezúhonného po
trestal a jiné, kteří by trestu zasloužili, bez
trestu nechává. (Václav Lefer: M. Jan Hus a
jeho doba str. 8.)

Tímto ajímáním Ae nevinně odsoutených
stává se Hus jakýmsi „procaratorem cleri“
(přítelem a obhájcem kněžstva) u arcibiskupa,
svou pak otevřeností k arcipastýři vykonává
právě povinnost na synodě úřadem převzatou.

Avšak M. Jan Has zaujímal nejenom
k arcibiskupovi a ke kněžím oa synodě ehro
mážděným postavení vynikající, ou také u krále
Václava IV. požíval důvěry takřka neobmesené.

Staší totiš uvésti, že Hos byl jedaím
z nejpřednějších rádcův a milců, kterými se
Václav IV. obklopoval. Nedá se opříti, že král
jeho rady jak v záležitostech církevních, v oné
době velmi spletitých, tak i v záležitostech
aniversity pražské, národnostně napiatých, vy
hledával a dle ní se i řídil.

Za opořádaných poměrů ve správě cír
kevní a zemské bylo by Hosovi ani na mysl
nepřišlo věroukon křesťanskouotřásatí; byl by
snad jako jeho předchůdci s úspěchem zlořády
potíral a nehledal jejich příčina ve článcích
víry, nýbrž v odpadu od víry. Avšak Hus
stratil rozvahu, zlé poměry doby uvedly jej na
scestí, že hledal spásy a nápravy v blodném
výkladu věroučných článků. I tato slabost
v povaze Hasově patří k oněm neblahým zje
vům, jež pohromu národa přivodily.

Uvášíme-li, že Hus byl temperamentu cho
lerického (povaby enadno vzaětlivé a v konání
rázné) a že také vósti se dával svou prudkostí
a popudlivostí, máme před sebou muže kněse,
jenž spojoval v sobě živost a pradkost s ve
likou čioností a velikou pílí. A to jsou pod
mínky, aby někdo vynikl nad své současníky.
Has byl, jako theologové oné doby vůbec, the

ologem scholastickým. Nehledal nových cest naroli bohoslovného učení, nýbrž spokojil se vý
klady Petra Lombarda, výkladem čtyř knih
jeho sentencí, a ačkoli byl přívržencem bin
daře Wiklefa, arputného to nepřítele řádů že
bravých, přece nukloňoval se Hus ve své the
ologii epíše k theologii Skotistů, františkán
ského řádu, následuje jich v wubtilním někdy
aš do slovních titěrností zabíhajícím výklada
učení církve, jak patrno bylo s jeho dispatací
a mistry na koncilu kostnickém,

Vnější stránka olrkve (to jest viditelné
shromáždění pastýřů a věřících) neposkytovala
Hasovi ani nejmenší přítažlivosti, aby 8e jí
zabýval. Byloť sohisma tří papežů. Proto Has
raději od tohoto kormatlivého zjevu přechází
ku vpniterní stránce olrkve. Zabýval se více ne
viditelnou Hlavoa Církve — Kristem — nešli
viditelnou hlavou — papežem. A tak přišel
snadno v osudný blud, že údové církve Kri
stovy jsou neviditelní a fe kdo není ve stava
milosti Boží a předurčen od Boba k spasení,
k elrkví Kristově nenáleší, O tom Hus
dostatečně se dát poučiti, poněvadě Gerson,
kancléř university pařížské, o tomto mínění
Husově napsal protispis, na který Hus však
neodpověděl. To byla nedůslednost v povate
Hasově jako učence, že totiž poučení ochotně
nepřijímal. Proto i sami největší velebitelé Jeho
uznávají, že Hus, ačkoli byl činným jako ake
demický učitel, jako spisovatel, kněz akazatel,
nad průměr nevynikal. O jeho specielně ani
versitní činnosti jest málo známo. Nebyl vy
nikající samostatný myslitel; ani v bohosloví

Z soustavnémmnohoneznamená.by se byl vyznamenal nějakou nadobyčej
non učenosti, nelse tvrditl Na sněmu kost
nickém nejeden s jeho odpůrců v učenosti jistě
jej předčil. (tamtéš: o.185 „, (Dokonč.)

Věda a uměni.

Zbytky kamenného hradu Bolo
slava E. důkladným proskoumáním staroboloslav
ského terainu objevil konservátor Karel Buchtela.
Při kopání nalezeny i cenné kusy nádobajiných
předmětů z české dávnověkosti.

Výstava děl slavného malíře Karla
Škréty zahájena v pražském „Rudolfina“ dne
92. t. m. Vystaveno tam přes 60 olejomaleb,
sbírka kreseb a veliké množství rytin dle obrazů
tohoto českého mistra. Karel Škréta Šotnovský
ze Zízvořic (1610 —1674) získal ai sručným štět
cem slávu daleko sa hranicemi. V českých chrá
mech celá řada obrazů jeho posud hlává sláva
jeho umění.

Kurs pro výchovupomoných stitechnických při stavbě podalků deo
pravmích zřízený při státní průmyslové škole
v Praze skýtá absolventům vyšších a mistrovakých
škol průmyslových příležitost, aby rozšířili své od
boroé vzdělání i v oboru stavebního ioženýratví
a to jak ve vyměřování půdy a stavab silničných
a železničných, taki ve stavitelství vodním a
mostním.Návětěvou jmenované :0 kursaanabudou ab
Bolventi průmyslových škol širšího rozhleda při
stavbě a udržování všech prostředků dopravních.
Důležitost korsu uznána byle četnými kancelá
řemi technickými a úřady samosprávnými, jež při
jmenování svých technických úředníků dávají před
nost freguentantům zmíněného kursu před ab sol
venty stavitelského oddělení vyšších a mistrov=
ských škol průmyslových. Program pro tento kura
zdarma zasílá řed.telství státní průmyslové školy
v Praze a přihlášky do něho přijímají se do 10.
říjoa t. r.

Desáté výročí úmrtí Fibichova kva
pem se blíží: dne 15. řína bude tomu deset let,
co zemřel jeden z největších geniů Českého národa.
Pamět toboto bolestného jubilea dojde zajisté Bi
rokého oblasu ve všech českých kruzích hudebních.
Jako předzvěst ohlašuje se již vynikající publi
kace památce mistrově věnována: Památník Fi
bichův, kterou jako loňského roku „Památník
Smetanův“ za účasti znamenitých spolupracovníků
uspořádal redaktor „Dalibora“ Artuš Rektorya, Zá
važná a cenná tato poblikace, obsahující 21 studil
a statí s hojnými uotovými ukázkami a 7 vyo
brazeními, již vyšla 6 lze ji objedaati v hudeb

vodě Mojmíra Urbánka, v Praze, Hlávkův:
Naši umělci v elrimě. Koloraturnípěv

kyně Ada Kimlová byla angažována za výhodných
mínek k městskému divadlu v Barmenu. —

mpreesario Emmy Destinnové oznamuje, že De
stinnová bude vystapovati jenom pohostinsky a še
sestaví ci vlastní ensemble, 8 kterým bnde hráti
italské opery v čelnějších městech evropských.

neobnoví, poněvadž nebyl jí přiznán stejný honorář

12.000 K za každé vysioupeno jaký má Caruaso.— P. Ludikar-Vyskočil, basista německého di
vadla v Praze, byl aogažován k proslalému mi
lánskému divadlu „Soala“ s Schůtz-Procháska,
dosud člen „Lidové opery“ ve Vídni, ku dvorní
opeře v Berlíně za počáteční gáti 30.000 marek
ročně. Engagement byl omluven prozatím na pět
let, se kteroužto dobu stoupne gáže Procházková
na 40.000 M. — Krajanka naše primadonna dvorní
opery motchovské Zdeňka Fassbendrová byla ba
vorským princem-vladařem jmenována královskou
komorní pěvkyní sa skvělé výkony umělecké, které
podala při letošním cyklu slavnostních ber Wag
nerových.

Kulturní jiskry.
Novi kemvertité. Tobotorokustal se též

katolíkom ruský kněz v gubernii moakevaké Michal
Storožev. Jest rodem Fin a působil horlivě v uj
bířské gubernii Tobolsku mezi finskými kmeny
Vogulů. Toužil však po církvi, ješ jest zbavena
okovů státních, v níž nerozhodují byrokratičtí di
plomati-laikové. Přidal so tadíš k raským staro
věrcům a stal se farářem v průmyslovém městě
Bogorodsku u Moskvy. Leč zklamal se. Z kněží
starověrců někteří ani neuměli čísti; zpívali měj
s paměti, jiní se těško dovedli podepsati. Docela
starověrecký biskup Jan zakázal jednu knihu jako
odpornou Písmu sv., s té příčiny, Že v ní psáno
o otáčení se semě kolem alunoe. Proto se přihlásil
Storožev k ofrikvi katolická, čímž pozbyl všeho

plata a upadl v tradnonu chudobu. Bydlí Avnlv Kushově, jest živ jako žebrák, ale přece :
„Přese vši ehudobujsem velmi šťasten.“— Kněžský
primas Anglie Edward White Benson, jehož prá
Yomoc se vztahuje ne 320 biskupství, má syna
Roberta Hugha, který přestoupil do církre kato
lická. Tento konrertita jest slavnýmspisovatelem;
stal se nyní vikaristou katolického chrámu v Cam
bridge.

Vadělavací činnost meravského so
malty. Stále se naskytá otázka, proč skotečná
kultura pokračuje tolík svolna. Jen el všsk vupo
meňte na neurvalé sprostoty, jakými své čtenáře
krmí. pokrokářský tisk. A surovosti ty Be stále
množí. List semity dra Stránského, před
deaitiletím byl předním vůdcem české Moravy,



trpí úbytěmi. Proto ve fanatickém bněvu kope
na pravo i na levo. Dr. Btránský se dal pokřtít;

„ale po křtu choval se ke kutolické církvi tak, že
mimoděk napadá myšlenka, kdo je vlastně velikým
klerikálem. Ten, kdo vidí ve křtu výbradně vstu
„penku do národní společnosti, ale církev nespra
vedlivě mrská a katolickému lidu nadává, není
klerikálem? Dne 17. t. m. napsaly „Lid. Noviny“
o českých katolících: „Psí krev čachraje v této
zemi © lidskými osudy, zkurvená cbasa otroků zde
ovládá duchy zrozené k avobodě, brbatý Kaliban
ta drží v poutech českého Prospera. Prznitelé ná
boženství, prodejní zrádcové národní věci, vrabové
školy českých dětí « avobody českých mužů apra
vují z dopuštění svedeného, tislckrát olnpovaného
lidu veřejné záležitosti Moravy a jejich správa
není než řada zločinů na národním zdraví a lou
peží na národním jmění. -—Klerikálové, tyto duše
„plazící se ve Vídni před každoa vládou, povolující
každé křivdě a bezpráví a skahrající po celý rok,
své bansné theorie o Češích, ktefl nesmějí zapo
mínat, že nežijí v Rekonsku sami, klerikálové,
římětí lidé Šrámkovi « Hrubsnovi, ochotni zradit
českou věc v každé chvíli a sapolčit se třeba
a ďáblem za cena ministerského (raka pro Dra
Hrubana, klerikálové, jichž vůdcové se ve Vídni
nejen politicky, ale i soukromě stýkají 8 vraby
Videňských Čechů, klerikálové, kteří nejscu než
českou odnoží německé křesťansko-sociálnístrany ..
Kdo sná Šrámka a Hrubana, ee smál Jak že?
Tento brněnský jezuita a docent veškeré podlosti
s tím paňacou olomonckých ka.árvu a libalou

„arcibiskupských rukou. a ti dva že chtějí evdsti
vážný zápas s Němci? Šilinger, jebož kapounovitá
politika a kaplanský diškant nabubtelých frází,
jimiž zaplavuje kde kterou slavnost, aby zakryl
svou augustínskou duševní chudobu“. — (ukové
a podobné výtlasky, jichž prolhenost na sto bonů
křičí, mají býti odměnon českým katolickým vo
ličům, kteří sami při volbě odevzdávali pro dra
Stránského hlasy, když ge stavěl semita ten ve
svém strachu o mandát beránkem. Takové pusté
nadávky „lidově-po.rokového“ žurnálu pak mají
prováděti očistu a pokrok kultorního živote! Dr.
Stránský jest chránéncem „Času“. Semité se ne
opouštějí. *

Ezáložnavmena átově |
ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚBOKUJE VKLADY DLE VÝPOVĚDI
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Hospodářská hlídka.
Nutná statistika y Rakousku. Sta

tisticky jest sjištěno, že ročně příjde v Rakoasku
10.000 selských statků na bobeo. Střední stav
semědělský přichází tím ročně o 10,000 samoatat
ných bospodářů, kteří pak se svými rodinami roz
tonožují řady bezzemků-proletářů, nebo atěhují ae
ze moře, aby se tam honili za vidinou Štěstí, jež
jim doma nepřálo. Že tím také nastává úbytek sil

pracovalch v městech, netřeba dokazovati. Mezindoktery, kočími, nádražními zřízenci a dělníky,
úředními sluby ve městech je 50—70“/, původu
rojnického. A příčina těchto sociálně neblabých
sjevů leží v zadlvžování selských statků. Volná
scisiteluost a zadluženost selské půdy je dílem
liberálů, následkem a účinkem liberalistických zá
kosů. Za 68 millionů korun prodává 8e ročně
v Rakouska selských statků v nucené dražbě.
"Dlahů na selské půdě knihovně zajištěných jest
v Rakousku jen 7 tisíc millioná! Z této sumy

„platí se asi 400 mil. koruna úroků. Nemá-li dojíti
ke zkáze stavu selského, musí novými zákopy 0
"Yyvazení selské půdy z dluhů a omezením volné
seizitelnosti a zadluženosti selské půdy býti sjed
„nána náprava toho, co liberalismus pokašil a za
vinil. A proto se můžeme jenom diviti, že rolníci
ještě dnes mohou býti stoupenci liberálních stran,
k nimž patří j dnešní strana agrární.

Kde zárašeje mase T V Prazesníženy
"jateční a tržní poplatky o 50*/,. Snížení povoleno
v sobotu. Hned v pondělí atoupla cena mase 0
5—169, 1!Podle sooialistů jsou tím vinni — rolníci!

Umělé tvary stromů jakokordony,pal
mety a j. bývají nesprávně ailně řerány. Když
má strom výživnou půda, psk nepomůže stálý řez,
Seslabit ve vzrůstu se může odejmatím části ko
řenů anebo dobré země. Chceme-li si všek zacho
vati strom sdravý, pak dopřejme mu trochu vol
ného vzrůstu. Hlavnívýhony vedoucí se uvazují
pří tom nahoru, čímě plodonosné ovětvení seslábne
a poupata nasadí. Na podzim, ku konci srpna, se
opět sehnou do patřičné polohy, aby očka po celé
délce se vyvinula a vyzrála. Vedoucí výbon se na

Jaře pak seřísne přiměřeně k elle ostatních.
Zúšení zímního síále včelámvelicepro

"upívá. Sedí tepleji, méně potřebují medu, zacho
"vají dále klid, lépe přesímují nešli v úlu mexú
ženém. V úle na símu nezúženém zpravidla část

-díla je neobsazena, vlhne, plesniví, kazí se a vče
lém škodí tím, že jest příčinouskaženého vzduchu

plesaivikou znečištěného.

Vysazování stromů ovocných zdaří
se vřude, když v podletí nebo na počátku jesené
vyhodíme jámy 70—80 em hluboké, v průměru
160—2 metry. Vše ae nechá přeszimu v klidu,
aby vlhko, slunce, mrazy a vzdach-půdu náležitě
zdrodnily. Časně s jara jámy 80 zabázejí dobrou
blinou úrodnon, a když se půda patřičně slehla,
tekměřoa povrchupostavíge útěpksilaémukolu,
který byl zaražen před zasypáním do středu jámy
a kořínky se pravidelně rozloží. Na t> se oskupí
na né kypré hlíny tak, aby povetel dosti veliký
kopenec, který důkladně 86 skropí. Za suché po
b.dy zaléváme stromky čerstvě vysazené. V mír
nějších polobách stromky vysadíme v jesení, jak
mile opsdne lupení. Vysazování štěpů na povrchu
jámy za následek má, že koření neproniká do ne
úrodné spodiný, nýbrž rozrůstá se v úrodné a
kypré rolnici. Proto stromek bujně roste, rychle
zmohutní a záhy rodí, zvláště když občas půda
kypříme okopáváním a hnojíme strauskou 8 kuini
tem, jakož i vápníme. Zalévání štěpů rozředěnou
bnojůvkou za vlbkého počasí ke také doporučuje,
ale jenom k jádrovému ovoci, když stromy nejeví
vzrňatu patřičného.

Hospodářské sdražemí českýchkřest.
soc. zemědělců v král. Českém v Praze II., Spál.
ul. 9. podává tato zprávu: 1. Odboček je 356,
členů 10675. 2. Min. týden rozeslali jeme na od
bočky nové cenulky ublí. Zároveň rozesíláme do
tasy ohledné prodeje hospodářských plodin. Jed
natelé nechť je co nejdříve vyplní a do 14 dnů
zašlou Sekretariátu zpět. 3. Poněvadž ku zdražení
petroleje co nejdříve dojde, vybizíme odbočky,
aby v Čas se zásobily. Učtujeme 100 kg Ia. vo
dojssného petroleje K 27-50 nefranko, sud zůstane
objednateli. Kdo by snad sud chtěl vrátit, nechť
tak nčiní a sice ne adresu dodávající firmy ne
fraoko a bude mo nabraženo 5 K za sud. 4. Je
likož dochází mnobo objednávek aa sůl v menším
mnořatví, čímž dovosné je značné velké, vybízíme
jednatele odboček, aby navázali styky s jednateli
okolních odboček, jichž jména ve výroční zprávě
uvedena jsou 8 objednávali společně celý vagao.
čímž cena je Dižší a dovozné 0 polovici meněl.
Totéž platí o objednávce kukuřice a j 5: Čas
splatnosti některých účtů, zejména za jarní strasku,
dochásí, « žádáme tadíž, abyste v Čas účty vy
rovoali! Rovněž účty za ublí a potrolej v Čas vy
rovnávejte.
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Zemský Svaz česk. hosp. družetova 8po
lečenstev v Praze II., Spálená ul. 9. měl v srpnu
peněžní obrat b66.019 K 10 h. Přibyly mu nové
raiffeisenky a družetva ve Lhoticích, Onšově, Zvě
stoníně a stroj. družstvo v Nebašelích.

Plesmivé sklepy nehodí ae sa sobráno
pro zeleninu, ovoce, ani pro víno anebo zavaře
niny, ovoce a zeleninu nakládanou. Všechoo se

rychle kazí. Abychom takový sklep vyčistili, roz
hodme po stěnách i po stropě prach z nehaše
ného vápna čerstvého tak, aby místo vedle místo
čka bylo prachem pokryto. Nejsou-li etěny dosti
vlhké, před tím se poněkod navlbčí, aby vápno
řádně všude přiloulo. Vápno na zdech zhasí a
zničí zárodky plísní. Na drahý den se stěny ome
tou, sklep se důkladně provětrá a co nejlépe
vysuší.

Školský obzor.
Půl millionu na katolický ústav

ku vzdělání něltolů, Bubeneč—Praha.
Na sběrací listy farnosti: Beroun: sbíral Frant.
Hocký 26 K. Nedakonice na Moravě: sbíral Fr.
Hgoer 20 K. Batelov na Moravě: sbírala pí. Tů
mová, choť lesního 22 K. Nýřany: sbírala pí. Anna
Mužíková, choť říd. očitele 55 K. Hrádek-Ctibot:
ebíral K. Babka 1360 K. Konojedy: abíral K.
Pivoňka 1270 K. Vysoké: sbíral Václav Nosek
13:70 K. Kouřím: sbíral Jaroslav Slanař 660 K.
Loučeň: sbíral Ladislav Maršálek 31 K. — Vý
těžek zábavy, výhra, sbírka příležitostná: Kostelní
sbírka a P. Marie Vítězné v Praze 679 K. O pouti
ve Vysokém vybráno oa faře 9 K. Výtěžek vý
letu organisace křesť.-sociální v Kyšperku (Ad.
Hubálek) 14 K. Sbírka v přůvodu na Staroměst
ském náměstí v Praze 56 K. Sbírka u „Labutě“
na Poříčí v Pruze při táboře křest. sociálů 16-20 K.
Sbírka v Staré Boleslaví před kostelem poutním

S 12 K. Letos počato již s druhým ročníkem.Čelkem je v obou ročaících 80 kandidátů inter
pistů z dobrých katolických rodin. První čtvrtina
právě dostavěna. Bohužel, že jsou v ní jen ty
nejdůležitější místnosti. A jak dále? Odpověď na
to může dáti jen nadšená obětavost pro záchranné
dílo náboženako-národní. O tu snažně prosfme.
Všem dáreům a nadšeným pracovníkům ve sbírce
a agitaci Bůh zaplat! Adressa: Prvaí katol. ústav
ku vzdělání učitelů (Sekretariát epolku) Praha—
Bubeneč,

Pokrokářské obsazování důlešítých
míst. Velice často čteme důrazné rozkazy po
krokářů, aby se obsazovaly školy co nejpřesněji
dle zákonného řádu. Běda by bylo tomu konser
vativci, který by obdršel místo bez konkorsu a
pod! Ale jak se nyní obsadilo pěkné místo v Be
rouně? Pokrokářský tisk byl velice nadšen p.
ředitelem Wagnerem. Ale nad způsobem obsazení
Berouns nápadně mlčí. Zato však „Věstník čes
kých professor“ (v roč. XVIII., č. 1. na str. 29.)
píše: „Tím více zaráží, že naše města, Mělník a
Beroun, zřizujíce střední školy, obsadila místa ře
ditelská pokouémím způsobem, pominuvše veřejný
konkors.“ Patrno tadíž, že ve „zklerikalisovaných“
Čechách pokrokáři trpí příliš malým útlakem.
Přirovnejme toto bladkó obsazení k rámasu, který
tropí na Moravě celé tisíce soc. demokratů a po
krokátů proti učitelce Hofmanové, která řádným
způsobem byla jmenována ředitelkou školy! Učí
telka ta jest smýšlení katolického a proto ten
dvojí loket,

Sociální besídka.
A zase jeden. V rudém švýcarském listě

„Helvetische Typografia“ v č. 37. ze dne 16.
t. m. v insertní části stkví se oznámení: „Po
spáchání četných podvodů a po finančním po
škození kollegů i osob privátních sazeč Heinz
Weigand z Forbachu (Lotrinsko), posleduě
v Stottgartu u Měrsu (Porýní), prohl do Švýcar
(do Curychu). Privátní výzvy oa něho adres
sované byly ignorovány. Varoji kollegy před
Weigandem s žádám, abych byl o případném
jebo odcestování ibned gpraven, abych jej mohl
vydati státnímu návladnictví. Diskrétnost 4 5
franků odměny zabezbečuji čestným slovem.
Emil Gůssler, eazeč. Stálá adressa: Mnichov,

musí honiti rudí vlastního soudruha.
Obětaví rudí zaměstnavatelé. Soc.dem.

svas obchodních a dopravních zřízenců uzavřel
a rudým centrálním svazem konsamních spolků
rakouských normální mezdní smlouva, proti
které řada soc. dem. konsumních spolků pro

Doporučujeme

menice a Pohl ze Štyr. Hradce zaujali proti
smlouvě velice nepřátelské stanovisko. A tal
rudý „Zeitrad“ poplašeně varuje nespokojence
před unáblením. Ve Vídeňském Novém
Městě dne21. srpna konala Be schůze zřízenců
konsamních spolků, na níž (dle 17. čísla „Zei
tradu“) byly vedeny trpké žaloby proti bídnéma
postavení v radých konsamních spolcích. V aě
kterých panují zcela špatné poměry v příčině
pracovního časn, mzdy atd. Ba docela rudý
důvěrník Uogerběck sdělil, že dosud existojí
konsumní spolky, v nicbž skladník pro sobotní
odpoledae a nedělní dopoledne jest nucen při
váděti na výpomoc manželku, začež nedostane
ani baléře odškodného. Takový útisk děloictva
nepáší tudíž randí jednotlivci, ale celé sociál.
dem. organisace. Divná vyhlídka pro radý ráj
bodovenosti|

FOTOGRAFIE

nejlepší při comách nejpříznivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

J„ F. LANGHANS
um Hradec Králové, Adalbertinum.sm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupisy rodinné.
Skupiny smoubonců.
Skuplmy svatebčanů.

Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Oarkander,
Napsal Vilém Tihelka. Stran 32. Cena pouze 8 hal
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přijímá
vklady Da4'/,*, úrok bezvýpovědi,

. 4%% „ 830denní výpovědí
„4/0 „ 860dennívýpovědí

a poskytuje
zá ů za výhodnýchpodmínek,

p jčky prodáváa kupuje 3:

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnímělisty pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání, — Záložna pod
léhá popinné revisi Jednoty záložen.

S DON NEPOORVOURNE
Nejstarší pražská, výhra z

česká křesťanskákovárna Da že
lezná kamna a stoloré sporáky

forát z Ulman
mej. MUDr. Vead. Šnopl £ F. Novák

VPRAZE- , Vyšehradskátř.49.
: Úředně doporučená zdravotní
» školní kamna.

Irská kamna s trval hořením.

č Kamnaredal.DÁT o k ataš patrná spotřeba paliva.

ž Kamna původní Meidingerova. :
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Bultčno r. 1860, Slitní cen na výstavě v Heřicich.

Nejlepší

vVElaralaret plavetara"ere'oree"

ave“

vičen výrobní ceny, pouze sa

M“ korun80—. “B
nákopní pramen pro pány trahláře, řez |
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a do Krakova. ,
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An Předplatné na čtvrt roku 2
Číslo 40. | P a půl roku6
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Akelový kapitál K Reservní fondy
E Tono. KBÁSRA60.Procaní v
obchodyjankovni, směnárezské a barsovní.

uhlím. ARIMÁAM Kemdmármm vedle a kamen.

Poplach v soc, demokrat, táboře.

Programy a hesla přestávají míti samy 0
sobě přitažlivou moc. Lid seznává, jak často
byl zklamán nejlesklejšími frázemi a tak chladný
rozam nastopaje svou vládu tam, kde dříve
celé davy se daly strhnouti plamennými řečmi
demagogů. Co vykonáno pro dobro naše v prakei?
Tak se táže lid se stapňovaným důrazem svých
vůdců. Trpělivost přechází, zájem o stranu 0
chabuje, jestliže slova neodpovídají skutkům,
jestliže praktická akce pohlavárů jest ve
vášném rospora 9 programem, který byl vy
eloven a do únavy opakován blavně pro chy
tání nových a nových stoupenců. A čím strana
více roste do šíře, tím se dá obtížněji ovlá
dati; a tím také i při největší zračnosti po
hlavárů jest těšším úkolem většinu stoupenců
uspokojiti. Stále znatelněji blásí se ke slovu
žádosti směrů nejrůznějších. Obrovská massa
neznamená ještě nejpevnější kádr,

Májovoa idylku dělnictvo 80c. demokra
tické přežilo jič dávno. Radý tábor není hrstkou
zbědačelých proletářů, ale znamenáobrovitou
moc, před níž €e třesou jak kapitalisté tak
jiné strany a nejvíce sami ministři. Jestliže se
někde nazývají 800. demokraté táborem vydě
děnců, jest to veliká neupřímnost, kterou u
svědčnjí nejvýrazněji pánovité a často docela
chvastavé řeči pohlavárů.

Jako se dříve dály úklony a pokleky před
mocnými absolutisty a jejich dvorafmi úřed
níky, tak se nyní velcí pánové až k zemi sklá
nějí před pánem davovým, před silnou organi
sací té neb oné společenské třídy. A jest ve
lice vážná otáska, kdy bujelo byzantinské pa
tolízaletví více: zda v době feodální před
moonými šlechtici či nyní před representanty
různých pevně organisovaných stran. Moderní
ukřivená šíj 8e omloavá, že poklonkuje před
lidem, ale zatím padá na kolena z otrocké
básně před hněvem některého politického po
hlavára. Forma se mění, ale byzantinské při
"slahování a klanění trvá dále měrou neztenčenou.

Rodá vlna vzdula se do největší výše
v Čechách r. 1906 a 1907. Všecko se třáslo
v Čechách před mocným přílivem. „Národ —
to jsme myl“ chlabili se 800.demokraté hrdě,
kdyš uchvátili velký počet říšských mandátů.
A nově třesení údů u příslušníků stran jiných.
Soe. demokraté doofali, že od té vítěsné ohvíle
v několika letech zaplaví všecko. A jak jim
také bylo báslivě, s byzantinskou zkroušeností
odpovídáno j na tvrsení demagogická, zcela
nespravedlivá!

Leč právě v zevním triumfu již byl zá
rodek vášné vnitřní choroby. Spousta hlasů pří
volbách vymámena nebo docela vynucena na
lideeb, kteří soc. demokraty vlastně nebyli. A
tak vůdovvé trůnili na křeslech, k nimě si noby
vypůjčili z cisích magacínů. A ty fantastické
volební sliby, jež vyplniti nebylo možno! Při
volbách demagogické slibování na chvíli bylo
velikou atrakcí. Tím horší však bylo pro
demokraty probuzení těch, kteří pevně důvě=
řovali| Prostí lidé eeznávali, jakého humbaku
byli obětí; oa Plzeňsku sami radí domkáři a
baréčníci vypověděli poslašnost a ohrlili ostré

výtky proti Rrašekému vedení. V radóm Kladněval domácí válka mezi soadruh
vyspělejšími a těmi, kteří vo své Prostomyal

Inserty se počítají levně.V Hradci Králové, dne 7. října 1910.

V
nosti kývají ke věemu, co jim poračí ústředí.

Lid uvědomoval si stále více veliký roz
díl mesi programními hesly a skntečným jed
návím vůdců. Nyní již ge nespokojil e neustá
lými útoky proti „boržvům“, snářky na „ne
přátele proletariátu.“ Lid poznával, že takové
oavědčování lásky jest velice laciné a pohodlná
a že v době, kdy soc. demokracie na říšské
radě sama jest velice mocná, má povinnost dc
kázati, jak dovede mimo hubování tuké
prakticky pracovati. „Vyděděnci“ stali se apo
luvládci. A takó ee zařizovali 8 celým kom
fortem dle vzoru měšťáků. Dopaláce, jejž
dříve obýval bohatý šlechtic, nastěhovali se
vůdcové proletářů, kteří dříve proti palácům
tolik hřímalil Soc. demokraté i jinde zakou
pili pěkné domy, kam usadili své nejčilejší
agenty. Ti scudruzi, kteří jsou v domech spol
kových pány, nežijí ani nevystupují proletář
sky; a oižší soudruzi, kteří jim posluhojí, jsou
odměňování za roční práci často hůře neš
v domec+ měšťáckých. A tak radí poplatníci
nyní srovnávají a poznávají, že mezi společ
ností měřťáckoa a soudražekou vlastně nejsou
tak veliké rozdíly, jaké byly oznamovány na
všech místech od rudých řečaíků. Prósa života
zavládá jak v domech měšťáckých tak soc. de
mokratických. Honba po lépe placeném místě
ve straně a závist patrna netoliko ve stranách
měšťáckých, ale i v táboře rudém. Svobodu ne
znásilňají jenom byrokrati; s00.demokraté dc
vedou apoutati osobní svoboda dělníkovu da
leko tužšími okovy. Nevyssávají pouze měšťáci;
vždyt sami scadrazi masí platiti síraně daň
tak obrovskou, jakou by nevypssl pro ubohé
dělaictvo žádný byrokratický ministr. A nadto
četné zprávy rok od roku potvrsnjí, že ti 800
drazi, kteří na venek ronili nejvřelejší slzy
vad útrapami dělnictva, prchají rychle z velké
části za hranice s okradenými děloickými pe
nězi, jakmile jim jest správa většího obnosu
evěřena.

I soc. demokraté nyní samostatně přemý
šlejí a vážně kritisuji. Zažili tolik byrokrati
ckého vo vlastním táboře! Takové přemýšlení
jest pro ústřední vedení velice nebezpečné —
a to zvláště ve chvíli, která jest pro soudrahy
po fnauční atránce nyní velice kritická. Po
svém volebním vítězství pustilo se pražské
vedení do nákladných podniků, donfajíc, že
rozmnožené řady soc. demokratů hodně brzy
zaplatí to, co budováno zatím na dluh!
: A pojednou veliké svízele, které poško
dily tolik vydatnější placení! Pak rozbroj ve
Vídni, rozdvojení samých českých soudruhů
a konečně nešťastná Kodaň! Poslední adálostit
znamenají osudné Škrty na rozpočtu české soc
demokracie.

V Kodaui rozhodli soc. dem. soudcové
spor českých autonomistů způsobem zcela by
rokratickým. Užito při tom i předtím zbraní
nepěkných, úskočných jako v jiné tnotové epo
lečnosti. Němečtí vůdcové rakouské interna
cionály v příhodném okamžiku odhalili své šo
vinistické erdce i ledví, dokumentujíce tak, že
internacionála naprosto nevychovává lidí ná
rodnostně spravedlivých, nepředpojatých. A
čeští soudrusi musili protestovati proti šovi
nistické osobní gardě Aďlerově, cohtěli-li si
aspoň trochu důvěry a vážnosti zachovati vČe
chách. To mohl uznati dr. Adler sám. Leč tento

oa hrdlo.
Dne 1. října uveřejnilo „Právo lidu“ po

plašnou zvěst, že centralistický „Proletář“,
udržovaný penězi vídoňskými, vydal výsva k
rospoltění strany. „Oeští dělníci, kteří jsou
členy Vídni podléhajících osmýrálníchodborových
organisací, jsou vyzýváni, aby ustavili se v 88
mostatné organisace polišloké, které mají pro
vésti revolucí proti zastupitelstvu naší strany
a proti české sociálně demokratické straně
sumé. V Brně tato nová politická strana, ktorá
má být úplně povolným nástrojem politikyví
deňského vedení německé sociální demokracie

českoslovanské sociální demokracie, jiš se asta

Obnova vychází v pátek v poledne. *

ohlásila vydání samostatných zoámek a legiti
mací.“ Mimo to vídeňské vedení svolalo kon
ference českých soc. dem. centralistů, jež „mají
se usnést na založení listů politických, dále
mají odhlasovat resolaci, kterou by bylo pro
klamováno založení nové sociálně demokra
tické strany české, která by podporovala v ce
lém rozsahu snahy vídeňské odborové komise.
Celý tento projekt byl usnesen ve Vídni a plán
postapa byl sjednán za přítomnosti a souhlasu
českých centralistů z Moravy a z Čech, jimá
byly z Vídně zaručeny k podpoře fina .ční prc
středky do neobmezené výše“

Do Vídně svolána schůze všech soc. de
mokratů rakouských na podnět vídeňského ve
dení. „Výkonný výbor přes tolikeré zkošenosti
a vídeňským vedením německé strany měl pořád
ještě tolik dobré vůle, že schůzi tuto obeslal.
Zatím v léše chvíli, kdyš jsme byli s Vídně svání
k jednání o dohodu, bylo jiš ve Vídmi roskodnuto
pracovat k rosbití naší strany! .. . Taková jest
nedočkavostí srádců po sločinech, še se sapomněli
a vydalivýsvuk bořenínašístranyvechvíli,kdyš
naj sástupci teprve do společnéhosastupitelstva
se ubrali. Usnesení, že má býti pracováno
k rozbití české strany, bylo tedy učinémopředem
a mělo být provedeno za každou cena.“

A drahý den alarmovalo „Právo lida“ ové
věrné úvodníkem nadepsaným: „Odpovězteho
rečnon prací pro „Právo lidu“ a pro všechen
tisk strany !“ Prý cílem centralistů videčských
jest, „aby pod záminkou zakládání nové poli
litické organisace vnesli zmatek, rosháranost
do našich řad a zejména aby tiskové naše
podniky co nejvícepoškodili...

Ajestli páci, od Vídně odvislí, s Vídně
placení, ve chvíli svých usvrušemých vášní, smad
také se strachu před strátou lepší existence, pojali
myšlenku — přímo šílenou poškozovat a rot
vracet naše hnutí — myšlenku, již sám dr.
Adler byl nucen veřejně prohlásit za šílenství!
— pak jsme přesvědčení, že všichni čeští děl
níci, centralisté jako autonomisté, jako jeden
muž postaví se na obrana toho, 00 terdou
prací celých desítiletí, nejstrastnějšími obětmi
k ochraně a naději českého dělnictva, ku cti a
posile mezinárodního socislisma bylo vytvo
řeno“.

Tu to máme! Netoliko dělníci ale i mě
šťáci byli bezohledně ždímání vtíravým tiskem
radým. Teď se má platiti dvojoásobně, aby
byla zjednána finanční rovnováha. „Právo lidu“
vymáhá v těchto týdnech hromadné přihlášky
nových odběratelů.“

Trapné chvíle! Rudá demokracie jest
nyní v tuhé závislosti na měšcích velkokapita
listů u to z velké části německých. Většinu
kupní ceny paláce a jiných spolkových domů
dlabuje zazobaným peněžníkům, rudý tisk se
udržuje tučně placenými inserty továrníků
a jiných kapitalistů, veliká část abonentů ru
dého tisku skládá se z postrašených móšťáků
at). A to všecko nyní nestačí; buď měšťáci
za jisté vzájemné nedemokratické úslahy vy
pomohousase anebo... A soudruzi mají jiš
nových daní strany po krk. Moravská „Rov
nost“ těžce se udržovala jakodenník již dříve.
Jak bude teprve nyní, když zpopný německý
nacionál, přebarvený na rado, tak břmotoě si
dupl? Strana, která šije na dlob, z milosti
mocných finančníků, pociťoje nyní trapně dů
sledky toho, fe dostoupila vysokých vrcholů
jen tím, že si vypůjčila berly z cizích areenálů.
Proto poplašné výkřiky v době, kdy samí s00
drazi, zklamaní hesly s sliby, povášlivě sami
ve svém nadšení ochabojí| Nastala zatěžkací
zkouška rudého vlastenectví. A již nyní jest
patrao, že národnostní cit v celé řadě česk
soudrahů klesl na stapeň mrazu; dr. Adler
i oyní shromáždí sa poskytnuté tačnější sou
sto kolem sebe mnoho Čechů, kteří budou
bojovati proti rudé aatonomní Prase i Bran
s plnou kuráší.

„Obnova“Ja
vile. Zvolila si emmostatný výkonný výbor, Rozšiřujte Cao Úraz



Volné listy,
Filossfová rostou. Saad nikdy o nábožen

ských otáskách v nové době u nás tak hojně
se nemlovilo a nepsalo, jsko dnes, kdy na
podoět některých universitních professorů a
ne podnět pokrokéřekého tisku kde kdo o zá
vašbých věcech těch opovažuje se mluviti. Do
kladem toho, jak se o věcech náboženských
filosofaje, jest na příklad „Beseda“ v „Času“
dne 20. září. Píše ji universitní posluchač, jenž
domnívá se, že by svět mnoho ztratil, kdyby
myšlenky jeho neuzřely evětlo světa. Doklad
ten dosvědčuje také, jak hluboce filomoficky
myslí i slavná redakce, která takovým výlovům
dopřává místa.

Účelem pisatele „Besedy“ prý bylo, „aby
si objsenil a zodpovídal jisté a pro život dů
ležité otázky, aby si o nich natálil pevné pře
svědčení, jehož by mohl hájiti za všech okol
ností,“ Chce prý míti jasno a nemůže prý tvrdit,
že jest Bůh. Jest prý tu věčnost prostorová
a časová,

Univereitní poslachač by měl věděti, že
o věčnosti prostoru nelze ničehv určitého
tvrditi, že mnoho filosofů mluví o prostoro
různě, někteří ho prostě popírají vůbec —
zkrátka kolik hiav, tolik smyslů. Nožtoho po
míjíme. Důležitější jest, co mladý filosof uvádí
proti jsoucnosti Boha. „Sociálnínespravedincat.
Celé to rozvrstvení epolečenského života, kde
jedni oplývají blahobytema šlapou po massách
zbavených podmínek lidské existence, žijící
životem, který bičuje a blátem čpiní všechny
předetavy o vznešeném, spravedlivém.Hledím-li
na lidskou massu a její život, strácím emysl
lidského života. Co je život, jaký má význam
v tom hromadném vraždění v celé přírodě ?“

Ano, to jsou ty staré otázky, které pisatel
tak naivně ohřívá. Jinými slovy chtěl ee pisatěl
asi tázati, proč jsou vůbec takové záhady. Ne
bylo by lépe, kdyby člověk byl tak zařízen,
aby měl názor a vědomosti, vystihojící a ohá
pající veškera přírodou?Žádáme tedy mladého
filosofa, aby ei promyslil slova Lessingova:
„Kdyby mi Báh oabízel jednou rakoa veškera
pravdu a drubou rukou bledání pravdy, padl
bych na kolena a prosil bych Ho, aby mi po
nechal hledání pravdy, protože veškera pravda
jest jen pro Boha.“

Žádati, aby vše na světě co nejpohodlněji
tařízeno bylo, aby člověk vše věděl, čeho sobě
věděti přeje, znamenalo by největší nada a
prázdnotu, Člověk potřeboje mooných podnětův,
aby hledal a badal Záhady hvězdnatého nebe,
záhady rostlinné a živočišné, záhady velikých
problémů myšlenkových, vše to človéka přímo
šene ka práci. Čím by byl život bes duševního
enašení? Pobodinou vycpanou poduškou, která
by konečně člověka utrápila,

„Kdybychom mohli atomy viděti a oma
kávati, přestala by býti ohemie vědou s byla
by vyměněna hračkářetvím a kuchařským umě
nim. Kdybychom mohli příčiny daševních bnutí
svých pozorovati drobnohledem, na příklad na
barevných duševních preparátech, nastala by
mesi lidmi takové dlouhá chvíle, že by sl přáli
se světa zmizeti.“ (Grenzen der Religion nod
Natarwissenechaft, Hansen.)

Skutečně, mnosí lidé osuzojí, še by měl
svět býti tichým, idylickým a všeho poskytu
jícím místem, kde by nebylo zápasů s pří
rodou, kde by člověk nemusil bojem mravním
vytvářeti svoji povabu, ducha namáhati a ře
šiti různé otásky. A není-li fomu lak, pak není
Boha! Jiní však lidé soudí opačně. Právě proto,
"že Bůh takto světa nezařídil, podal důkaz své
dobrotivosti. V onom pohodiném světě, po
kterém nemoudří vsdychají, záhy by počali
lidé etěžovati ei, že Bůh člověku veškero práci
odňal a tak bytost, která cítil v sobě touha po
"poznávání a má svou vůli, odsoudil tak k tu
pémo šivoření.

Pisatel „Besedy“ vyčítá Bohu, že jest na
evětě mnoho nespravedlnosti a útlaků; to vše

„dle jeho mínění jest proti víře v Boha. Bůb
tedy měl by lidem řečiti otásku sociální nebo
měl by člověka omístiti v takový svět, kde
takových otázek vůbec není. Ale my jsme
přesvědčení, že Bůh dal lidem rozum a mravní
své zákony. Hozum dostali lidé, aby poznali
a chopili se prostředků na odstranění bídy, a
mravní zákony dostali lidé, protože Bůh nechce
míti svět cenpravedlnosti a útisků, nýbrž svět
lásky a milosrdenství. Právě pokrokáři avolní
myšlenkáři svým rozamováním a protinábožen
ským Štvavím mravni zákony podrývají. Nebo
co zoarmená výklad, že člověk vyvinul 80 ze zví
řete? Nic jiného, nežli neúprosný boj, právo
a vítězství silnějšího, Šlapání veškeré sprave
dinosti. Prává tento <arviuský protináboženský
směr jest nejživoě,šÍ půdva sobectví a vítanou
příležitostí, aby se wohl owmlaviti každý kdo
těží a tyje z práce svého bližního. Když sami

„eocialisté všechno křesťanství odmítají a pro
volávajíce hesla o darvinismu a třídaím boji,
eoolálním opravám Škodí a vydřídošským ka
pituii>.Ďra přímo do rakou zbraň vtiskojí, kdo

em jest tím vinen? A to tše še ovědší protiso:ucaosti Boha? ..
Rosum postavený na hlavu. Jaké nejmsnó

myšlenky umí slavná redakce „Časn“ otisko
vati, svědčí jiné říkání téhož p. plsatele „Be
sedy“: „Ruzom okasuje, že by měla býti nějaká
prapříčína života, začátek věcí; rosam však
vede k poznání, še zrovna ten pošadavok za
čátkn jest protimyslný s pojmem časové věč
nosti, nedá se toarovnat. Potom pojem věčnosti
prostorové, pojem života a smrti a j., to jsou
věci, které musím uznati jako poznatky a po
žadavky rozamo, které však jsou nevysvětli
telné, neznámé, nepochopitelná a které brání,
aby člověk tak Jisté si sodpověděl otázku pra
příčiny a řekl se věí určitostí: Není boha.*
Tak tedy rozum okazoje, že by měla býti ně
jeká prapříčiva života a tentýt rozum ukazuje,
že jest požadavek ten protimyslný = pojmem
časové věčnosti. Jaká to alla myšlenkové dů
alednosti! Pisatel „Besedy“ hází pojmem časové
věčnosti, aby ukázal, že nevi, jek právě pojem
času vznikl teprve stvořením, totiš počátkem
věcí, proti kterómož počátka protestaje. Pojem
věčnosti prostorové, pojem smrti a šivota jsou
dle pisatele věci, jsou ma pojmy, jsoa mu po
žadavky a zároveň také poznatky rozumu. Alo
zpropadená věc! Javu mu nepochopitelné, se
snáméanevysvěllitelné1 přosto, ŠeMu jsoupo
matky rosumu. Víme dobře, ša vše to jsou véci
malicherná a naivní, ale uvádíme tento myšlen
kový dětský zmatek proto, aby bylo jasno, jak
možno snadně a rychle státi se filosofem u
slavné redakce „Času“, která píše svůj časopis
pro českou inteligenci, která nejdůslednějí
myslí a která pro všechny časy filosoti má
v pravém malíku.

Pieatel se táže: „Cojsem já f“ a odpovídá
si „Vlastně nevím.“ Trochu více upřímnosti a
byl by se přiznal: „A nevím také, co píči.“ Ale
slyšte jeho řeč dále: „A přírodní pořádek?
K jeho vysvětlení Boha nepotřebuji. (Jako ku
psaní nepotřebnje rozama. Pozn. saxeče.)Máme
přírodní zákony, ty zrovna vylučují působnost
osobního volného Boha, který by mohl libo
volně měniti pořádek věcí — zázraky. Teprve
uvědomění si pohybu v přírodě, síla, prapří
čina — vyvolávají anthropomorficky představu
Boha.*“ — Filosof v kalhotkách uvádí zákony
přírodní a pohyb, tedy skutečnosti, které prvou
příčinou positivně tvrdí, ale p. pisatel vzal si
do blavy mlaviti proti zdravému rosomu a pří
rodním vědám. Jestliže k vysvětlení přírodních
zákonů nepotřebuje Boha, tož asi nepotřebuje
k vysvětlení hodin hodináře. Věude tam, kde
lidé myslili a myslí, vždy byli přesvědčení, še
původcem zákonů jest zákonodárce a původcem
pořádku jest pořadatel, ale p. pisatel oznamuje
evěta novon svou filosofii, že zákony přírodní
udělaly se samy a pořádek povstal slepou ná
hodoa. Fysika učí, že základní vlastnost hmoty
jest nehybnost, ale p. pisateli joat fyeika pře
ludem a pouhým zdáním, neboť dle něho k po
bybu hmoty není potřebí bybatele, pohyb se
udělal sám. Pisatel pověsil tedy fysiku ne hřebík
a basta! Končíme několik těchto poznámek a
ebrnujemo vše v jednu věta: Tomu se říká
filosofie, neboli jinými slovy, stavění rozamu
na hlavu.

. o
“

ŠSvorným Prvá schůze poslanců
českých a německých ovšem vyzněla amířlivě,
a vládní osoby i listy daly plný průchod ra
dosti nad tím, že rozvadění dva národové svými

řečeno, aspoň o formalitě. Kéž by ta byla
aspoň naděje, še ve smírné dohodě bude po
kračováno. Mohou ge rozhodající a vládní či
nitelé jakkoli nadějí rozněcovati, mobon noviny
obou stran jakkoli psáti o škodách, které
« vlekoucího 80 zápasu národního povetávají,
vše to nesmění ani dost málo úpornou snabu
německou, nesoucí se k toma cílí, aby uzaví
rané území usavřelo se úplně, a to znamená
rozdělení Českého království a to snamená, fo
čeští poslanci k tomuto požadavka nemohou
přivoliti. Němeoi řekli jasně, co chtějí a od
čeho nemohva opostiti. Jakmile jejich program
radikálními poslanci agitačně šanesen byl ve
vrstvy lidové, nemohoa proti proudu plouti ani
němečtí poslanci omírnění. Jsou-li totiž nějací
umírněnci mezi nimi! Jakás takás shoda a sně
movní práce mohla by se jen tebdy zdařiti,
kdyby vláda užilu své autority a řekla Němcům
hezky přímo do očí, že rašení činnosti eněmu
českého © zájmu celého státu nelze déle trpěti
a že je tedy čas, aby si pávi Němci jiš jednou
evědomitě uvědomili, že nejsou v Rakooskao
sami. Nezakročí-li státnickou prozíravostí vléda

v mocí účinné prostředky, o nichě by 8 vy
loučením veřejnosti německým vůdcům mohla
lecco pošeptati do uší. A nebylo by v tomto
zatlačení viádním nic protikonstitačaího, pro

Jest brániti proti všem úmyslně působeným
porachám a proti ovóvoli, která nemá alo
Šiniti s ohroženými právy německého národa
v Čechách, protože jim žádné nobezpočenství
nehrosí,

Učiní-li tak vláda a ukéšeli Němcům
hranice, kde setkávají se sájmy státního celka
se svévolí jejich neodůvodnéných požadavků,
Jest ovšem otázka, na niž nesnadno odpověděti.

Vláda asi dobře předvídá toto: nepodaří-li
se pro neústapnost Němoůčeský sněm dělným
učiniti, že se do oněmovny vídeňské české po
selstvo dostaví e plnca oposiční energií a že
důležité vládní předlohy, na nichž maoho záleží,
ocitnou se ve volkém nebezpečenatví.

Proto čeští poslanci již nyní musejí ee
připravovati ne budoocl věci a bdělostí a ros
vabou, které sice radikálně do prázdna novy
hrožují, ale, když toho potřebí, schopny jsou
činů, přes které ani vláda, ani Němci nebudou
moci bráti se k dennímu pořádku. Nesmíme
tady spáti a ukolóbávati se duhou naděje,
kterou na obsoru českého eněmu malovaly
vládní listy. Situace jest vážná, a nobezpečenství
jeji jest podporováno spojitostí mesi českým
sněmem a nynějším směrem vládoím ve Vídni.
Tak jako my důvodně očekáváme, že po děl
nosti sněmu našeho dostavila by se pravdě
podobně rekonstrakce kabinetu, do něhožby
povolání byli Čechové, tak Němci z tohoto dů
vodu právé, usilajíce o zachování sobě přísni
vého vládního systému, dělností českého sněmu
budou ei Jámati hlava leda v tom smyslu, aby
vlk se nasytil a koza sůstala celá, nebojinými
elovy: pro bezké oko nahoře bodou 8e tvářiti
loyálofmi, ale přitom badou nastavovati nohy,
dušujíce se, že stojí na požadavcích, které zna
menají minimum a od kterých nemožno jím
odstonupiti.

Badiž však jak budič, af sněmování se
podaří nebo selže, poslancům našim jíž dnes
jest se připravovati 8 svorně uraditi 80 o pro
gramu a taktice. Ta tam již musí býti neji
stota a kymácení, ta tam musí býti neroshod
nost, která sa měnících ge situací oače poslance
jako stín stále provází. Bylo by záhodno, aby
poslanci včas dohodli ge o svorném postupu
a šádoucí jednotě, aby včas podstatné položky
jejich ujednání od celého národa byly schvá
leny. Národ by měl k poslanoům mlaviti:
„Vstoupite-li do kabinetu, učiňte tak za pod
mínek, které respektují práva a důstojnost
naši; budete-li však nuceni bojovati, všichni
budeme státi za Vámi. Svorný a dobře uvá
žený postup neodvašuj 6e nikdo = poslanců
rušiti šilbáním na voliče a bladáním strannické
popalarity.“

Proto dle našeho úsadka každý poulanec,
který by měl na sřeteli jen radikální hesla,
která loví jen náladové a bezrozhledné voliče,
měl by býti volán před soud národa. Jelikož
pak celý náš hospodářský a kultarní život
není spravován námi, nýbrž jest řízen státní
správou, měli by všichni poslanci vsíti v úvahu,
čeho jest na ten okamžik mužoo dosíci, a
aspoň domoci se vlivu Da tuto státní epráva,
jestliže 23 daných okolností nemůžeme se do
dělati úspěchů větších.

Výroba hrdin. Časy se velmi mění. Byly
doby, kdy pro sláva jména s vážnost osoby
bylo potřebí opravdové práce, vsorného plační
povinností a obětavého života. Does v Čechách
Snadno a rychle stane ge hrdinou člověk, který
vystoupí z církve, a jest-li to náhodou učitel,
rozkřikuje se do avěta, še a vášností úřada
epojuje pevnost povahy a důslednost svobody
přesvědčení.Kdo by se nepamatoval, jaký rámos
ztropily všechny pokrokářské a volnomyšlen
kářské noviny 8 učitelem Pelikánem! Pán tento
stal se v jednom okamšiko tak popalárním, še
Be i jemu samému se všeho toho blava asi sa
točila. Dýmy kadidla hustě vznášely se kolem
něbo, a on stál aprostřed slávy jako národní
modla a novinářšti bonzové div novyzývali,
aby se uoše klaněl každý, kdo choe býti po
krokovým a svobodomysiným člověkem a kdo
umí oceňovati odhodlanou mušnost.

Neaplynalo však mnoho vod, a učitel
Pelikán. odblániv své vystoupení s církve, pro
jevoval svou nespokojenost © učiteli, kteří prý
ho v těžké eitnaci opostili, strkal vinu na zá
stapoe učitelstva v okresní školní radě, Ko
šiška, diktoval ei, še má býti dán někam do
průmyslového měste s muoho jicého,

Zástupce učitelstva Kožíšek osval sa
v „Čase“ proti obviňování Pelikánova a le
hounce vastínil podobenku bývalého hrdiny.
Z řádků Kožíškových se dočítáme, še něltel
Pelikán hospodářsky a finančně šil rosbáraně,
že nemohl vystačití slažným, se kterým jest
vystačiti tisícům jeho kolegů. Učitel Polikán
měl také veliký nelad vo vyačování, takše in
epekce musila br oensurovati. Učitel Pelikán
masí nyní slyšeti od svého kolegy, že pro
pochybnou svou popularita nemůže žádati, aby
zasloužilejší kolegové byli odstrčení s om od
méňován bylza poahé vystoupení z církve.



Zkrátka se všeho toho vylézá Polikán,

ua) nesí brdinou ani povahou, nýbrž člověkmalý, ješitný, který ové zdánlivé mučednictví
oheecl dátí zaplatiti na úkor těch, kteří ve
škole pracovali a nespekulovali na slaměnou

populsrita.
Teofo na veřejnosti vymalovaný člověk

však zároveň osvětluje ono pokrokářskédu
ševní prostředí, které takové hrdiny dovede
vyráběti s doporučovati jako zářící vzory.

A ještě něco zajímavého! Učitel Košíček
mluví o tom, že akutečně by bylo radno Peli
kána dáti do průmyslového místa, jelikož ven
kovské konservativnější obyvatelstvo nemůže
ho snésti. Předpovídáme pánům, že mnobý z nich
bode pro své protináboženské smýšlení ven
kovským obyvatelstvem odmítnat, jakmile
budou vycházeti z katolického paedagogia
učitelé katoličti. Json již celé řady venkov
ských obcí, které voloomyšlenkářských nočitelů
mají po krk. A budou-li státi tyto obce o od
stranění učitelů, kteří šíří podvratné noviDy
a myšlenky volnomyšlenkářské, badou činiti
jen to, k čemu mají právo a pro co mluví
prvý paragraf školníhozákona...

Obrana.
Ukrutná metia proti meergamisu

elm farářům nalezena byla ve „Volné
sšlence.“ Takový „míramilovný“ kněz prý

zaknsí pronásledování ij od evého biskapa,
jestliže z nedostatku času hledí si místo orga
nísace svých mnohých obvyklých prací. „Za
takových poměrů vzrůstá proti bisknpoví ne
epokojenost a spousta (II)kněžíi farářů, kdyby
je neodstrašoval tvrdý boj o chléb, opustila
by svoje místa.“ Tak blásají řádky ve „V.

Myšlence*, které prý psal aktivní farář, Věru
rádi bychom viděli takového kněze, který by

řekrucoval ekotečnost tak nejapným způso
bem a který by se docela domníval, še spolu
pracovnictvím 8 „Volnou Myšlenkou“ pomůše
kněžím|

Dobré dvě třetiny kněží v naší diecési
neorganisují vůbec. I v místech, kde naše orga
nisace jsou silné, namnoze kněží ve spolkovém
životě nepracují nic. Sami laikové chopili se
na svou pěst obranné organisace, když již ne

řátelé jim člapali po hlavách a kdy marně
kali na průkopnickou, ochrannou práci ducho=

venstva. Jinde v celém okrese organigující
kněz nenalezne u jiných kočží raka pomocnou,
ač řádění volnomyčlenkářů vybízí k obraně
co nejdůrazvěji. Kuěžím, epokojujícím se, že
mají aspoí pro vlastní osobu „svatý pokoj“, žije
se ovšem daleko pohodlněji než organisátorům,
kteří jsou obklopeni zarytými protikatolickými
Špioly a denuncianty. Kněz organ. se očebračaje,
vystavuje se mnohostraonému nebezpečenství. A
zažádá-lí o některou faru, pak volnomyšlen
kářští agrárníci a jejich spojenci strkají blavy
dohromady, pořádají celé konference, jak by
nějakým chytráckým způsobem jmenování zma
řili. Dovedou utvvřiti i deputaci, která pak
svěstoje: „My upřímní katolíci těžce neseme,
že....“ "Není-lipatron rozhodným katolíkem,

k organivátor mosí ustoupit: „mírnéjšímu“,
terý zavírá obě oči při řádění nenávistných

atbelstů. Neorganisajícím kněším, jichž jest
většina, nestalo se za spolk. nečinnost šádné
příkoří; za to však organivátoři kráčejí jedinou
cestou trnitou.

Kdyby to připomínání outnosti organisační
bylo tolik příkré, pak vůbec si nelse mysliti,
že by „spoutaní“ kočží mohli svobodně a ve
řejně pracovati s agrárníky a jivými proti
straně naší. Zcela svobodná politická činnost
Vackova, Hnídkova, Kroiherova a Zahradní
kove živě dokumentoje, jsk „bezohledně jsou
sotročování a k organisaci katolické přinuceni“
kněží bez rozdílo. Kroiber docela dostal do
volenou, aby se věnoval hospodářské práci
spolu s agrárními přízaivcí „Voiné Myšlenky.“

s jiných kněžích včak se vyžaduje, aby
napřed vykonali všecky povinnosti nejbližší a
v druhé řadě teprve organisovali, Vůbec jest
lamento ve „Volné Myšlence“ největším bum
bukem, kterémo se musí útrpně zasmáti i
každý laický pozorovatel. Kněz, kterému aspoň
trochu na zachování víry záleží, nepůjde ble
dat pomoc k ctitelům barcelvoských zákořaíků.

Politický přehled.
Sněm královatoí Českého sešel ae 30. září.

Po sdáleních presidia vykonáno bylo první
čtení vládní předlohy o prodloušení osvobození
daně s osobních příjmů od zem. přirážek na
další řadu let. Jednoblavně bez debaty přijat
návrh dra Škardy, aby zvolena byla 27členná
berní komise, která by do 3 neděl podala
zprávu sněmu. Následovalo první čtení vládního
návrhu na změnu zemského zřízení, na směnu
volebního řádu do sněmu, oužívání zemských
jesyků při autonomních úřadech a zřízení

krajských ata plkeletov. Jednohlasněbez debaty přijeti návrhdr, Eppingora, aby byla
svolena B9členná komise, která by do Stýdnů
podala o těchto návrzích eněmu zprávu. Po
slanci Pacher ae Eppinger podali návrh na
směnu sem. ařísení pro království České. Tím
denní pořádek vyš:rpán.

Scháse českých členů národ. politické komise
konala se 8. října v Praze; docíleno to úplné
dohody všech českých členů vůči všem před
lohám s oávrbům. I sástapci radikálů zůčast
pili se porady. Ujednáno i, če čeští členové
budou žádat, aby se v komisi projedoaly o
tázky školské vůbec, zejména školy menšinové,
dále ochrana národnostních menšin a 6agace
zemských financí.

Komisepro směnu sem.sřísení měla4. t.
m. první echůzi, ve které bylo zahájeno po
všechnáé rokování o celém souboru vyrovná
vacích otázek. V celé debatě panovala nálada
klidná a emířlivá. Schůzi zahájil předseda hr.
Clam-Martinic. Eppioger mlavil velmi opatrně,
problásiv na konci, dojde-li k dorozumění, že
vzroste význam země české v celém mocnářství
měrou netošenou a její vliv na celý stát. Z české
strany dr. Foft zabýval se podstatou řeči dr.
Eppiogra, dr. Vyškovský prohlásil, že Češi
trvají na jednotě celé země, jejího zákonodár
ství i správy, ale že je možno aspoň v některých
otázkách se dohodnonti. Hr. Frant. Thun poža
davek německý, rozděliti sněm na kurii čes
kon a německou, prohlásil za proveditelný
a že i o dalších požadavcích něm. možno
debatovati.

dr. Maltule z čela staročeské
strany v Čechách a zvolení dr. Šolce za před
sedu považuje „loformation“ za definitivní
upoštění strany staročeské od úmyslo postavit
se v čelo všech kongervativních živlů.

Chování se Němců. Je patrno, še Němci
jdou do konferencí — aspoň někteří — 8 ú
myslem vyprovokovat Čechy svými krajními
požadavky a tím jednánío dohodu zmařit, aby
nynější systém zůstal na tak dlouho, až by
oktroyoval německé „ochranné zákony“ v Če
chách. Proto etřehou nynější německo-byro
kratické ministerstvo Bienerthovo jako oko
v hlavě a rozčilí je každá zpráva o možné re
konstrakei.

Na sem. sněmu Moravském projednávány
piloé uávrhy drahotaí. Nedbalostí českých
poslanců stal ae sněm 4. t. m. opět nezpůsa
bilým k úenášení.

Král belgický ve Vídní. Královští manželé
belgiští zavítali minulý týden do Vídně, kdež
byli na císařském hradě s královskou poctou
přijati.

MX v Uhrách. Ministr financí
Lokacz předlošii uherskému sněmu dvě důle
žité osnovy bospodářských zákonů. Zavádí mo
nopol petroleje a plynů. Předloha petrolejová
jest proto důležitá, že nyní spotřeba petroleje
v Ubréch stává se neodvislou od haličské pe
trolejové výroby, která obnáší ročně 400 mil.
metrických centů.

Sněm šlyrský uzavřou, ježto mezi Slovinci
a Němci nedošlo k dohodě.

Sehůseministrů v Turíně. Rakouský ministr
zahranič. záležitostí br. Aehrenthal sešel se
v Turině s italským uinistrem zahran. záleži
tostí. Oba ministři odebrali se pak do Racco
igi, kde byli přijati králem italským. Schůze
ta není ničím jiným než dalším kližením
trojspolku.

Anglie. Anglická strana toryů chystá ce
k úsjiné agitaci po celé zemi. Má připraveno
„42 tarifreformwans“ (velkých dopravních vozů),
v nichž „sto šedesát vycvičených a zkušených
řečníků“ bade projíždět zemí a vo čtyřech steoh
volebních okresech ospofádé během podzimu
„0.000 shromáždění lída“, v nichž bude pro
pagována reforma tarifů podhoslem celní ochrany.

Revoluce © Portugalsku propukla v noci
3. t. m.; zahájila ji část vojska. Po celý den
4. t. m. bojováno, až i vojsko králi věroost
zachovavší přidalo se ke vzbonřencům. Nato
byla prohlášena repoblika. což prý i v lidu
8 nadšením přijato. Král Mannel dle jedněch
zpráv jest zajat, dle jipých prchl nu moře.

Vabouření kmelů vwBosně. V Banjalnce
vzbouřilo se 2600 kmetů a táhoou přes Doboj
do Sarajeva; táhnou od statku ke atatku a
vyzývají, aby majitelům pozemků „Tretinu“ ne
odváděli. U Doboje postavilo se jim v cestu
vojsko, které pažbami povstalce rozhánělo. Toť
ovoce arbského štvaní, díky moudrosti ra
kousko-uherské byrokracie.

Zprávy organ. a spolkové.
Ustavující valná hromada Orla ko

nala se dne 2. říjoa v Hradcí Králové za účasti
aal 30 osob, z nichž !1 bylo delegáty. Po zahájení
schůze p. Poláltem bylo svoleno předsednictvo, a
p. Polák co referent vyložil celý program a postup

sakládání Orlů. Po stručné sice ale velice
tsnápřednášcerozvinulaee čivédebateo před

neseném, které zúčastnil se delegát výkonného vý
bora strany p. inženýr Pospíšil, starosta Sdružení
mládeše dp. Petrásek, dien diecésního komitétu
vidp. dr. Domabyl. Na valné bromadě bylo buď
všemi hlasy neb většinou odhlasováno: Násev:
Svas,inpa královéhradecké; tělocvičné
odbory mají název Orel, za kroj přijat kroj mo
ravský kromě kabátu, který nabraten čamarou dle
vzoru katol. Sokola badějovického. Ustanoven šapaí

příspěvsk 10 b ročně za člena. Zápisné bude vyrati Zemská odborová rada, k jejímně zřízení
výkonný výbor v době nejkratší přistoupí; valná
hromada župní se však usnáší, aby zápisné bylo
to nejmenší. Cvičicí kroj bude moraveký. Tělo
ovičné jedooty nebudou samostatnými spolky, nýbrž
odbory spolkův, které mají ve stanovách odbory
tělocvičné. Pak-li posud v místech takových spolků
nestává, je nutno dříve takové zaříditi. V místech,
kde stává více katol. spolků, spojí ee tyto, aby
podpurovaly ze všech sil mladý tento slibný podnik.
Na to vykonána byla volba l2členného výboru a
6 náhradníků. Po valné hromadě konala ge ihned
na to ustavojící výborová echůze, ve které byly
zároveň velice důležité věci projednány. Přáli
bychom si oymí, aby myšlenka tělocvičných od
borů, která z nepatrného semena vzklíťila, rostle,
mohaotněla. Ioformacemí poslouží Váeodbor. Sdru
žení křesťan. dělnictva nebo gekretariát sdružení
české mládeže křest. soc. v Hradci Král. Orlický.

Nový Hradec Králové. Katol.jednota
v Novém Hradci Král. pořádala dne 28. září t. r.
svůj druhý zábavní večírek zdařilého průběhu,
četně navětívený, při kterém účinkovali členové
naši a kroužek bratrské organisace královéhrada
cké. Bohatý, dobře volený program, odpočítajíc
scénu „Gramofon“, připravil všem účastníkům u
šlechtilou zábavu. Provedení bylo dokonale zda
Filé a přednášejícím patří zato zvláštní pochvala.
Úspěch za úspěchem sklízeli p. Štancl, sl. Fran
okova, p. Havelka, sl. Matójíčkova, p. Krajel, sl.
Novotná a pp. Hušek a Kadeřábok. („V insertaí
kanceláři“, „Nevěsta“, „Enlalie“, „P.:u mistr před
parádou“, „Tři doby země české“, „Česká paní
mama z Boblákova“, kuplet „Ve Zbuzanech“,
„Koncertní malování a ačenou přednáškou“, „Ja
kého bych ráda“, úryvek z Čechovy „Dagmar“).
Obecenstvo hojným potieskem nešetřilo. R veselé
náladě obevenatva přispěla též hudba zdejší, která
řízením p. ředitele kůra Stadeného přednesla
pěkné ukázky hudebního výcviku a došla zaslou
Žené pochvaly. Výbor katol. jednoty pokládá za
vou povinnost, všem účinkujícím slečnám a pánům
poděkovati a volá k další činnosti Zdař Bůhl

Do okolí Záboře m. Labem. V neděli
odpol. 9. t. m. ve 3 hod. koná se v hostinci p. V.
Kopáčka v Záboři ustavující schůze „Lidověho
spolku křestaneko-sociálního pro Záboř a okolí.“
Žádáme stoupence avé, aby se co nejčetněji dosta
vili. Jde o konečné splnění přání našinců i našich
protivníků. Na pořadu jednání nalózá se též za
Jímavá předoáška poutníka do 8v. Země.

Homov mad Dombravon. Ku dni sv.
Václava zavítel k nám náš milý poslanec Frant.
Šabata, by nám vyložil stávající práce parlamentu,
jakož i politickou sitaaci. Pan poslanec byl radostí
naplněn bned při vstupu do sála p. J. Vávry,
srdečným uvítáním. Předsedou schůze zvolen p.
Frant. Hudík, rolník v Ronové n. D., místopřed
sedou p. Vojtěch Das, rolník z Mladotic a zapi
sovatelor p. Frant. Nesládek, pokrývač z Lipovce.
Po zabájení schůze předsedou ujímá se p. posianec
slova a líčí neutěšené poměry paší politiky, zdů
rasňuje příčina hlavní miserie deu 13. listopadn
1908, kdy poslanec Kramář překazil jmenování
předáka katolicko-národní strany ministrem. Pon
kazuje na neblahou částečnou mobilisaci stran
války ae Srbskem, kde náš dobrý asůzedani prstem
nehnoj, ani marky jediné ho to nestálo, ale kde
velikou zásluhu nycí si připisuje. Vykládáo obsa
zování míst Němci, co jsou to tak zvané nynější
emiřovačky, a jaký as bude výsledek. Volá me
stále po jednotě v národě českém, a když z po
čátku jednota byla, volal Klofáč, jak jest možno,
že také v jednotném klubu sasedají klerikálové.
Praví p. poslanec: Co ge týče otázek národních,
jistě nejame posledaí, ale v otázkách kulturních
nemůžeme nijak apojiti se s liberály. Dnes jedu
přímo na schůzi do Brna, která odbývá se sítra
29. £ m., kde Be bude jednat, jak se mámo za
chovat my katoličtí poslanci dále. Nato vykládá,
co jest to obstrakce a oposice. Obstrukce jo za
vržení bodoá, opodice věcná je správná, Obatrokoi
si vláda často přeje, aby si vyřídila záležitosti
své dle $ 14. Pan poslanec praví: Měli jsme za
to, še první present, který vám přineseme £ lí
dového parlamentu, bade aterobní a invalidoí po
jištění, ale vláda koná stále překášky. Zmiňuje
Se o politice Riegrově, který byl kaceřován, ale
ještě za živa dostalo se mu zadostiučinění. Připo
míná tak svaný železný kruh z roku 1890, kde
konservativní Čechové, Němci a Poláci stáli na
stanovisku aprávaé politiky. Připomlná puaktace,
které nechtěli Mladočeší přijmouti dříve, a dnes
po tolika letech stojíme opět před punktacemi,
ale to již nejsou ony dřívější, nýbré velmi okleštěné,
Zmiňuje ae o drahotě « praví: Stále 80 tádá
vláda, by pomohla. Kořen však jest jinde. Změů no
svoji životospráva a budejjhned lacinějit Budu



kopcem roku sčítání lídí a sčítání dobytka. Ze
sčítání vyjde na jevo, že poměrně počet spotřeby
masa velice stocpl; jest tudíž větší poptávka po
sboží, jehož jest méně a proto dražší. Agrárníci
obstraovali proti dovozu dobytka. My však ne
smíme chtíti politiku dělat pro sebe. Jsem také
roleík, ale vidím, že vedle mne jest řemeslník,
dělník a ti chtějí také býti živi. Budeme-li
bojkotovati dovos dobytka, bude Balkán bojkotovat
průmysl a výrobky řemeslalků. My musíme utvo
řiti mezi sebou jakýsi modus vivendi, a ten utvo
říme jen na zásadách křesťanství. Naše práce na
říšské radé závisí od zemského sněmu. Na to
promlouvá o akutní otázce kulturní a vyzývá, aby
každý katolík stál na svém místě. Máme mnoho
příčin obávati ae boje kulturního. Všecky strany
měly by se semknout a postavit hráz proti sociální
demokracii, která pomalu ale jistě pracuje v
intencích svobodných zednářů na zvrácení stáva
jícího světového řádu « pořádku. Volám dnes:
Bv. Václave, stůj při nás, pogiloj nás. pomábej
nám! Hromové volání slávy a neutuchající potlesk
ozývá 8e všemi místoostmi p. Vávry. Mnohokráte
slyšeli jeme p. poslance, ale s takovým nadšením
pro věc dobrou a spravedlivou nikdy snad před
tim. Byla to řeč hluboce procítěná, řeč ze zkuše
nosti životní, řečod srdce k srdcím. Gratulujeme
p. poslanci a zároveň vzdáváme srdečné „Zaplať
Bůh.“ Schůzi poctili návštěvou uejborlivější dva
pracovníci na Cáslavsku, vadp. Aat. Scbreiber, vikář
ze Žlebů a vldp. Fr. Kohout, professor z Čáslavě.
Bchůze skončena za nadšeného zpěvu „Kde domov
můj“ Zdař Bůhl

Zprávy místní a z kraje.
Jmeniny Jeho Veličenstva bylydno

4. t m. oslaveny v našem městě způsobem mani
festačním od úřadů státních i autonomních, od
kněžatva i škol. Všecky Školy sáčastnily se boho=
služeb; byly proneseny slavnustní promluvy na
počest panovníkovu a pořádány uvláštní školní
elavnosti.

Jehe Excel. njdp. biskup Josef za
vítal v pondělí dne 3. t. m. do ce Králové.
V úterý dne 4., jmenin to Jebo Veličenstva, slou
žil njd. arcipastýř pontifikální služby Boží v katb.
chrámu Páně u přítomnosti zástupců všech míst
ních úřadů a korporací. Slavnostní bohoslužba
ukončena byla chvalozpěvem Ambrosiáoským a ra
kouskou bymoou. Ve středu 6. t. m. súčastnil se
Jeho Excellence porady kleru diocésního. Ve čtvr
tek zahájil vzýváním Ducha av. a slnšbami Božími
v kostele seminářakém nový školní rok“ ústava
bobosloveckého, načež dal si představiti nové
kandidáty, jichž letošním rokem přihlásilo se 22.
V pátek dne 7. slouži] Jeho Excellence pontifikální
reguiem ze + nejdp. biskupa Karla Hanla. V s0
botu, dne 8. posvětí v kapli sv. Klimenta nové
oltářní kameny. V ponděli, dne 10. října vrátí se
Jeho Bisk. Milost na své letní sídlo do Chrasti.

Jubileum práce. Právě nyní horlivý
spisovatel a organisátor, vadp dr. František Šulc,
č. kanovník a professor započíná 60. semestr
svého professorského úřadu na zdejším biskup.
semináři a zároveň 60. rok svého života. Zaslou
žilý pracovník vyvíjí nejčilejší energii a pracuje
V organisaci 5 největší intensitou. Přečetní přátelé
přejí zdatnému a horlivému učenci hojnost Božího
požehnání, sby se dočkal ve adraví nejlepších
plodů své práce a nejdelšího věku v plné svěžesti.

Přemrštěná roklama. Kukrátkélokálce,
uveřejněné pod tímto titulem, podal nám p. pro
fossor Vrabec delší vysvětlení, jehož věcné jádro
neváháme s veřejností aděliti. V ústavu jeho s 19
žáků 2 neobetáli, ti však znamenají 105%. Byť
se k nim přičetli i druzí 3, z nichž jeden ko
skoněce se nedostavil, kdežto druhý pro chorobu
odstoupil, neznamená ani pak 219, špatný vý
sledek. Vždyť na středních dkolách jeat usus, šo
teprve nad 20%/,neprospěvšíchae odůvodňuje,aa
nišším stapní docels nad 80*/,. Tedy celkový
výsledek zkoušek a nikoli detailní prospěch jednot
livců lze považovati sa výborný. Tím prý padá
tvrzení, jako by pracoval p. professor nabubřelou
frásí a přemrštěnoureklamou. Potud p. J. Vrabec.
Nu — 8 dopisovatel do „Obnovy“ napsal: „Známe
doklady, že to s tím „výborným prospěchem“ ne
bylo tek stkvělé.“ Obsahovalo toto soavětí snad
nějakou velikou nepravdu? Nechť si čtenář učiní
samostatný úsudek. — Lokálka tvrdila: „Bude-li
míti pán řiditel síly vysokoškolsky spprobované,
Jak slibuje, to se teprve ukáže; ten plat se ne

vašuje ša kavalírský“ K tomu p. professor
konstatuje: Jako loni ak ilotos všichnivyučající
páni majíapprobaci pro střední školy; tito kolle

gové dohodli se smajitelemústavu přátelsky před
otevřením kursů o výši remunerace, vymínivše si
ovšem pro druhý rok případné zvýšení, k němuž
také došlo. Plat ten není o mio méně kavalírský,
nežli coplatí stát svým rilám na večerních školách
pokračovacích. — To jest ovšem přirosené, že se

na ti pásové musili dohodsouti přátelaky o
remunerace. Věcný doplněk záleží vlastně

en v žeučiliančívesměspániřádněap
vaní. — Tvrzení, že titaluje své kollegynakol

legiálně, prohlašuje p. professor za nepravdivé a
slomyslné,dokudpisatel tváří vtvářvo nepřihlásía

nedokáže aspoň jedinýpřípad amíněného titalování.— K tomu podotýkámo dieinformace p. pisatele,
že ovšem p. profeasor do očí olkdy netitalaje ne
kollegiálně, Ale měl by býti trochu opatrnější při
dialogu, mluví-li o osobě třetí; domnívá-li se, že
kollega za zády přísně kritisovaný oikdy se nic
nedozví, psk jest v tom veliký omyl. — Pan pro
feasor sděluje, če hned loni v září podal přímo
v Praze c. k. místodržitelství svou resiganci na
úřad zkošebníbo komisaře, ktorá byla vzata na vé
domí (č. 226.842 dd. 16. října 1909). Nástapce
svého uslanovíti sám nemůže. — Dobře, Ale naše
lokálka se prostě tázala pokrokářetva vůbec: „Co
by říkali pokrokáři, kdyby konservativní majitel
podobného ústavu zároveň byl členem skušební
komise 7“ Nic více-nic méně. A tato otázka Epo
krokářům byla velice časová, ovážíme-li, jaké baz.
cbarakterní lží si vymyalil a houževnatě opakoval
pokrokářský tisk o zdejších vycbovatelkách řehol
nich. Nad těmi lžemi (na pf. o „neskoušených“
jeptiškách) se nehoršil ani jediný uervosnl po
krokář.

Wsební. Dp. Václav Nepokoj investovánna
faru v Ostřetlně a dp. Josef Filipi na fara v
Kórbra; tento žije a 95 letým otcem, jenž posud
se ani těžším prácem nevyhýbá.

Městská rada v Hradel Králové ve
schůzi dne 3. října t. r. učinila následující usne
senf: Ve věci odvrácení zavlečení cholery vykonají
8e zdravotnické pochůsky příslušné komisse po
domech, kde zdravotní závady při poslední po
chůsce byly zjištěny a technická kancelář bude
vyzvána, by podala vhodný návrh na odstranění
žump stávajících. — Výkaz pokladní hotovostí ze
dne 26. m. m. byl vzat na vědomí. — Výměr c.
k. okres hejtmanství, kterým povoleno bylo p.
Ant. Pikovi užívati v šehlírně elektromotora, byl
postoupen polic. úřanu. — Žádost fy K. V. Sku
heraký, továrna nábytku, by odstraněna byla každá
druhá ze starých, rozložitých lip v aleji vo třídě
Karlově před jejími pěti obchodními domy, aneb aby
vyměněny byly dotyčné lípy stromy vysokokmen
nými, by nebyly ekledy nábytku tamtéž vu vý
kladech zastinovány, postoupena byla okrašlovací
mu odboru. — Pana K. Sklenářovií,mej. domu čp.
808 v ulici Čelakovského, uděleno bylo povolení
ku zřízení výkladní skříně v průčelí domu toho,
odepřeno však tómuž zřízení skladiště na drohóm
dvorku téhož domu, poněvadž by byla předepsaná
míra nezastavitelné plochy stavbou tou porušena.
— Žádost pí Anny Votrubové ze povolení stavby
nádvorní budovy nn pare. č. 10. v bloku F byla
zamítauta, ježto odporuje parcelačním podmínkám.
— Objednají se dva vozy od p. V. Féra, továr
nika v Libici n. C. — Do revisního odboru byli
svolení pp. Fr. Brožovaký, vroh. ber. správce, Fr.
Hofman, správce všeob. nemoonice. — Za členy
místní škol. rady byli zvoleni pp. K. Halounek,
Jos. Novák, Jan Mareš, V. Špalek, K. Wipler a
V. Hanousek, za její nábradníky V. Rejchl a Jan
Divecký. — Do divadelní komisse byli svolení pp.
Frant. Hofmann, JUDr. J. Ceurba, prof. Otomar
Schiller, do zdrav. komisse pak B. Ryba, řid.

něit dívčí školy, prof. K. Prokeš a MUDr.R
Emma Westinová v Hradci Král.

V neděli dne 9. t. m. proslulá pěvkyně, Emma
Destinová zapěje umění milovným Hradelanům
o 4. hod. odpol. v Klicperově divadle. Jak se do
vídáme, byla již všecka místa na tento koncert
předem vyprodána. :

Divadle v Adalbortinu. Křesť.s00.
spolek paní a dívek pořádá tuto neděli 9. října
divadelní hru „Třetí zvonění“, Veselohra o 3jed
nánich od Václava Štecha. Režii vede pí. R. Hra
decká. V meziaktí hudba tamburašského odbora
téhož spolku. Začátek o půl 8. hodině večer. Ceny
míst:křeslo1 K, 1.místo70 h,2. místoa se
dadlona galerii GO h, k stání 40 h. Dělnický,
studentský a vojenský listek 20 h.

Dary. Ve prospěch pozůstalých po utonalém
hrdinském zachránci p. Čankoví darovala společnost
„pantátů“ v Adalbertino 10 K. — K témuž účela
tamburašský kroužek jednoty katol. tovaryšů uspo
řádal dne 2. října v Adalbertina v dolaí místnosti

při němž se vybralo pro ubohé pozůstalé
32 K. Všechněm vřelý dík!

České hory — Krkonoše a Sumava
—um poslední zimy budon snásorněnyřadou

besvadných pohledů v„poaoramě Národní JednotyBereročeské v Hradci Králové,za Bílou věží ve
dnech 8. až 14. říjta 1910..-—-.

Česká expertní výstava v Sofii
Vládabulharskávyšlatomuto podaikuse vší
ochotou vetříc a poskytne výhody mejvětší. Při
pověděla i slevu na dráhách. Výstava má dáti
základ k Českému obchodnímu museu, spojeném
se stálou prodejnou. Pořádána bade o prázdni
náchroku 1911.Ustavenpracovníkomitét,vjehož
čele jest známý náš přítel a bývalý šák králové
bradecké reálky Vasil Atanasov.Jednatelem horhvý
bulharofil p. Dr. Alf. Radolí. U ujeme včas
naše průmyslníky, aby s přihláškou,
kterou učiniti lze buď přímo a Vývozního spolku
v Praze aneb u jednatele p. JUDra. Alť Radolfa,
advokáta v Hradci Králové. Kéž tato praktická
slovanská vzájemnost nalusne příslušné porozumění
v nejširších kruzích!

chůze průmyslové sekce obchodní,

živnostenské a Průmyslové ústřednyv Hradel Králové odbývá se v sobota doe
8. říjas 1910 o 11 hod. dop. v místnosti okres,
zastupitelství v Hradci Králové s programom: 1.
Zřízení ústeva pro svelebování průmyslu. 2. Zří
zení koželužské školy. 3. Exportní výstava v Sofii.

Presidínm průmyslové ústředny
obchodní a šivnoston. v Hradel Král.
svolává II. valnou schůzi ústř. výboru na sobota
dno 8 tíjna o 1. hod. do místnosti okres. zastu
plelatví v Hradci Král. Program: 1. Sdéleul pre
sidiální. 2. Zpráva průmyslové sekce o reorgani
aci státních drab. 3 Zpráva obchodaí sekce 0
slepšení železničního upojení. 4 Zpráva obchodní
sekce o telefoaním řádu 5. Zpráva živaostenské
sekoe o výstavě v ML Boleslavi. 6. Zpráva pre
sidiální komise v záležitostech osobních 7. Zpráva
průmyslové sekce o zřízení ústavu pro zvelebování
průmyslu. 8. Zpráva průmyslové sekce o zříšení
koly koželužeké. 9. Zpráva obchodní sekceo pro
vádění vodocestného zákona. 10. Exportní výstava
v 8.fi. U1. Volné návrhy.

Člnšovní daň. PánimajitelédomůvHradci
Králové, Kuklenách a na Pražakém rředměstí se
znova na to úpozorňují, že by je stihly pořádkové
pokuty, jestliče by povinných přiznání z výnosů
nájemného za období 1909—10 pro berní léta
1911—1912 na příslušný úřad nepodali, jelikož
lbůta k tomu ustanovená uplynula již 31. srpna £. r.

KV. porotní eobdebi u c k. krajského
soudu v Hradci Králové počíná 17. října. Vylo
sováni jsou následující porotcové: mistr zedajcký
s Č. Skalice J. Michálek, rol. J. Čapek z Chili
stova, rol. J. Havlas Řikov, továrník J. Klažar
Dvůr Král., majitel kuihtiskárny K. Trohoř Dvůr
Král., host, J. Vojtěch Čistěves, rol. J. Šmekal
Divec, majitel domu J. Brod Pražaké Předměstí,
rol. J. Černý Světí, rol. J. Komárek Svob. Dvory,
rol. J. Merkl Holoblavy, obch. L. Felix Jaroměř,
obch. Al. Němeček Josefov, mlynář F. Svárovský
Roztoky, klempit B. Bartošek Jmiřice, obch. F.
Vojtíšek Kostelec n. O. sládek J. Doubek Potštýn,
obch. J. Kabina Čer. Kostelec, továrník H. Holsner
Hronov, mlycář H. Hoizbecher St. Město n. M.,
rol. B. Celba Trubějov, rol. J. Rybář Klenice,
obch. A. Morávek Nechanice, rol. J. Holeček
Bohuslavice, továrník A. Rydlo mi. Krčín, host.
A. Žid N. Město n. M, rol. A. Novotný Slavětín,
rol. V. Zákravský Blažkov, rol, J. Horák Po
dolí, hodinář J. Skrbek Rychnov n. Kn., majitel
pily J. Seidl Dědov, aprávce F. Steinbach Stárkov,
řol. A. Peukert Hor. Verměřovice, rol O. Lelek
Btyně, továr. B. Oberlánder Úpice, rol. J. Baier
Klášterec; úáhradní porotci « Hradce Králové:
majitel doma J. Černý, klempíř Aat Fait, obch.
J. Flašner, zámečník K. Halounek, obchodník R.
Helvich, hoat. V. Javůrek, inženýr Al. Sallák,
obch. O. Weies, sklenář J. Ralis.

Spořitelna Kralehradecká. V měsíci
sáří 1910 bylo vloženo K 284.142-78, vybráno
K 165.28853. Stav vkladů koncem září korun
14,545.567-25. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 156.125-86, splaceno 49.856'99. Na hypotékách
koncem září K 11,495 85080. Zásoba cemných
papírů K 2,957-600.—. Uložené přebytky korun
780.425-29.

KZálošna v Hradeli Králové. Výkazsa
měslo září 1910. Vilady. Vlošeno K 117.019-18.
Vybráno K 84.73658. Stav koncem měsíce K
1,788.410'56. Půjčeno během měsíce K 331.019-81.
Splateno běhemměsíceK 264.069-13. Stav koncem
měsíce K 2,928'500'18. Pokladní obrat koruna
2,027-462 65.

Česká bankafiliálkav Hradcirá
levé. Rozvoj a obchody filiálky pokračují velmi
uspokojivě a agenda zvýšila se jiš po jednomě
sléní činnosti do té míry, že bylo nutno přijmouti
další sílu úředaiokou a sice jmemován bývalý
úředník Živnostenské banky pro y a Moravu
ve Vídni pan Jaroslav Myška korrespondeatem.
Mimo to přijat další nový ařízeneo.

„Bankovní správy“ vydávanéČeskou
bankou v Praze přinášejí ve svém 9. čísle (sa
měsíc září) pro kašdého čtenáře velmi zajímavá

jednání časová, z níchš uvádíme zejménačlánky:
Podatkání u nás a za hřaničemi, losti v prů
myslu petroleje, Porovnání spořitelen českých
a německými v r. 1908, Výžnam bankovního spo

jen pro maloživnostnicívo a maloobohodaletvo,výšení sazby rak.-nher. banky, Barsovní přeblad,
Kuraový lístek prašské plodinové bursy, pražské
a vídeňské bursy pro oemné papíry atd. List teato

ydávé se ve směnárnách České baokyv Praze afiliálky její v Hradci Králové každému zdarms a
banka jest ochotsa sasilati jej pravidelně na po
žádání zderma a franko intereesentim na udanou

jimi adressu. Tímto„ARD rovněž může dýmajitel alosovatelných cenný Deb losů

počedovad po každém tabu sv SlosovacíS, vydavý jako příloha „Bankovních zpráv.“

Záznam ústmižádosti přimagletráav Hradci Králová. No 6571 jud. praes. 39. 0ber
1848. Slawny Magistrat Kralohradecky | Josef
Mallisa eo otco kurator geho syna Karla
Malliny dawa čtwrt letnywypowět Mario Liškowe
rosene Swobodowe k zaplsocuj te teboš ca
mehos gebosa ny magicíhopodilu pr96fr



40 kr. otřibre u wizwližen) powolenj czastky pr
16 tr 40 kr. utříbra. S přilohou listu wirženj in
duplo. Fr beide Tbeile Se Marií Liškowr rozeny
Bwobodowy protj podpisu přiloženého listu doru
čuge, K 12. Drbr 848. Groh v. r. (Měst. listovna,
fasc. Haered. 7/499.)

Hora Metky Boší m Králík. Doe 18
sátí oslavovali OO. Redemptoristé 20Oleté výrocí
úmrtí velikého zakladstelo chrámu a kláštera
Matky Boží na posv. vrchu králickém. biskupa
královébradeckéhoa rodáka králického, Tobiáše
Beckra. K význemné e|nvposti této zavítal na
posv. horu Jeho Ex. ndp. biskup dr. Josef Dou
brava v sobotu dne 17. září odpol. Byl uvítá na
nádraží rektorem koileje OO ©Redemptoristů P.
Poseeltem a dochovepstvem králickým s vldp. fa
rátem Brixem v čele, ve městé pak sl. městskou
radou, 8 v purkmistrem v čele a na stapních
svatyně Marianské vady. vikářem Hlavsou, ducho
venstvem, místoími spolkya Školní mládeží. V ne
děli o pl 10. hod. po slavnostním kázání vadp.
vikáře Hlavsy sloužil Jeho Excellence alavpostní
pontifkalní mši av. Odpoledne o0 kázání dp. P.

Feichtoera konal 8e slavnostof průvod 8 milostným
obrasem Matky Boží Králické, jehož vúčastnily
6e místní spolky, množatví družiček, školní mládež,
a veliké řady věřícího lidu, £ blízka i z dáli sem
přichvátavšího. V pondělí alonžil časně z rána
odp. arcipastýř měi av., při níž na 120 sbožných
poutaiků přistoupilo ke atolu Páně, načež rozlou
čil se s přítomnými. Na zpáteční cestě zastavil se
Jeho Excellence ve farofm chrámu Páně arálickém,
kdež uvítán byl dachovenstvem, městkou rudou,
sástupci patronátního úřadu, c. k. okres. soudu,
sem. polepšovny 1 četně shromáždéným lidem vě
řícím. Ponkázav v promluvě své na veliký význam
zakladatele kláštora a chrámu Mariánského na
av. Hote pro město Králiky, povzbudil nejd. arci
pastýř obyvatelstvo králické ku vděčnosti k velí
kému dobrodincí a rodáku jejich a poděkovav za
láskyplné přijetí, udělil všem přítomným vrchno
pastýřské požebnání.

Žllovjce n Chromstovie. (Svěceníkříže.)
MunificenolJeho Excellence nejdp. biskupa posta
ven byl na rozcestí u sdejšího biskupského dvorce
překrásný kamenný kříž, dle návrhu p. arcb.
Němce umělecký provedený v dílně p. J. Ježka
v Hradci Králové. V neděli, dne 3. řijaa ráčil
nejd. arcipadtýř nový kříž tento alavnostním způ
sobem za velikého účastenství věřících z okolních
osad, posvětiti. Z Chronatovic dostavilo se velké
processí, vedené dp. V. Olivou, v němě zvláště
mile dojímala účast více než 60 družiček, vede
ných p. řídicím učitelem a slečnami učitelkami.
Z duchovních dostavili se sem vdp. K. Janský,
bisk. vik. sekretář a zástupce vikáře Vysoko
mýtského, vdp. Aog. Richter, os. děkan a farář
s Cbroustovic s dp. Jan Baner, kaplan £ Luže.
"Četně zastoupeno byloi úfednictvo bisk. velko
statku s p. ředitelem Novým v čele. O 3. hod. odp.
přišel njdp. biskup, doprovázen vedp. kongistor.
radou V. Jílkem a vdp. vikářem J. Kobrem
s Chrasti. Byv uvítán drnšičkoa, dceruškou pana
správce Žilovického dvora Horáks a vdp. vik. ge
kretéřem Jánským, posvětil nejd. arcipastýř za
Assistence přítomných duchovních nový kříž, bo
hatě věnci ozdobený. Pak promluvil tklivě na
slova, vrytá na podstavci av. kříže: „O vy všichni,

kdož jdete oeton, posornjte a vizte, zda-li bolestjako bolest má.“ ená slavnost, jejíš hloboký
dojem zvýšen byl i krásnou pobodou, zakončena
pak litanií loretanskou, zpěvem posvátné písně

Svatý kříži“ a poděkováním vdp. vik. sekretáře.
Mile družičky a četní přítomní obdarováni pak
byli od Jeho Excellence na památku krásnými me
daiikami. Kóž jest posvátný tento kříš trvalým
pomníkem vsnešeného zakladatele a útěchou a po
"silou všech, kdož v jebo stínu bledati badou po
moci v bolestech a starostech svých!

Obce bezvěrců v Pardubicích.
vedení redaktora „Osvěty lidu“ p.Al. Hajas měl
se v Pardubicích založiti apolek ěrců. Spolek

však místodršitelstvím zakázán. Bozvěrečtí
o v Pardubicích usnesli se sadati opravené
stanovy znovu a zatím, nož be spolek ustaví, občas

pořáde důvěrné schůzky v s0c. dem. „Dělnickém“, losof Tolstoj, na nějž „Osvěta lidu“
tak ráda a se odvolává, v knise
„fíruh četby“: „Jednou = nejhlubších pověr je
porěra vědeckých lidí, še člověk může úíti bes
víry (str. 4.). "

Slavnostní otevření © k. chlapec
kého gymnasia v Pardubleich stalote
v meděli dne 20. září za přítomností městských,
čkolních a úřednických representantů. Při slavnosti
promlovil starosta p. Kuchynka, který poděkoval
všem, kteří jakýmkoli spůsobempřičinili se o aří

ardobiciích. Místo nepří
tomaého p. ředitele Darycha, bývalého inspektora
v Č Budějovicích, ujal se slova p. ředitel zdejší
reálky a projevil nad mladičkým pardub
akým kalturním ústa kterému přál do budono
nosti hojnost Ba Bovém gymnasiu je

všech BÍ. %Lány ma Důlka. ŠkolákVáclavKopecký,
ohrotuje lidi svou

dúelava o 6. bod. od

poledne,tedy při světle, vrazil zajde dí mjestelek lidí a jest

Za

o Ntěstí mlarviti, če zasašená a k zomi aražená
osoba nebyla na místě zabita, Věc udána četnictva,
me 00 proti jeho zbůjnosti učiní, nevíme; kde má

zový rozpustilec býti potrestán? Ve škole?. A otec? Ten h> asi nepotrestá, nebot
chlapec ještě se svému hrdinatví směje a na o
tázku, co tomu říkal otec, odpověď: „nic“

Chrudim. Dne 30. září byl zde zahájen
sjesd pokrokové mládeže. Při uvítání oslovil p. red.
Alois Hajn nečetné abromáždění řečí:„Naše mládež,
ideál a skutečnost,“ jež měla na poslachače ne
tošený a mimořádný účinek. Pokroková mládet,
banebně zradivší jdeály p řečoíka, spěla ještě
téže noci k svým vlastním ideálům — do hospod.
A islepý mohl vidět tu pokrokovou skutečnost. Ti
cbými jindy ulicemi města před samou půlnocí
potácely se hloučky zpitých s lomozících bojovníků
pokroku, jež bylu možno poznati po pentličkách.
Nejen že sami v tak pozdní hodina ještě nebyli
na lůžku, ale i -klidné obyvatele rnšili ze epánku,
lonkli na okna a pod. Následujícího dne ge pra

covalo dle programu dále. Několik řečoíků vesměs
akademiků promiuvilo či vlastně přečetlo avé řeči.
Abychom nelhali: jeden přece mluvil „z hiavy“
o mládeži u prostituci. Mluvil hladce, opatrně;
mělť před sebou vposlochačstvn přes polovinu
dákyň lyces. V mdlých pochvalách řečníků maruě
bys bledal nadšení a zápal; proto as mnozí účast
níci šli do bostinců, kdež ze pitím rozebřáli a
nadchli pro pokrokové ideje. V neděli pronesena
opět mnobá peratná slova, pobádající k boji a
k práci na poli politickém, a sjszd okončen tancem.
Mládež se rozjela, špatně Be zapsavší v paměť
svých hostiteláv; tak na př. místnost, jež byla
jim jako noclehárna zapůjčena, podobala se ráno
Augiášova chléva. S radostí vzpomene si na ten
sjezd málokdo, snad jen několik holek. Z uvede
uého vidno, jak vypadal II. sjezd pokrokové mlá
deže, Kam že to vedete naší mládež, jak nám ji
vychováváte pánové, dre Drtino, dre Mavaryku, dro
Herbene, p. Machare a vy ostatní koryfeové? Vy
všichni jate byli účastníky ejezdu, poučovali jate
a nabádali. A jaký výsledek práce máte, když
mládež, vaši věrní, tak banebně zs vaší přítom
nosti se chovají! Nebýti velikého nočního rámasu,
psk by málokdo si všiml, že tu ten sjezd byl.
— A ještě otázku: Posllají rodiče své dcerky do
lycea, aby tyto byly hromadoým materiálem pro
masarykovaképolitické schůze?

Pokrokářský tábor a katolické
hnutí v Hořicích. Na svátek sv. Váelava
uspořádaly tak zvané pokrokové strany v Hořicích
na náměstí protiklerikální tábor lidu a programem:
Klerikalismus, jebo snahy a český národ. Proti
táboru tomu podaly sdružené spolky křest. sociální
a veliký počet poplatníků hořických k městské
tadě protest, v němž mimo jiné uvedli, že ne
mohou satrpěti, aby s balkonu radnice. ne štvalo
proti pokojným obyvatelům smýšlení katolického
takovým spůsobem, jako ae stalo pli táboru r.
1908, kdy pronášeny byly nadávky a urážky, jež
by ani proti zločincům v Rakousku dovoleny ne
byly. Dále, že nemohou dopustiti, aby školní mládež,
která při počátku táboru opouští chrám Páně a
k účastníkům táboru ze zvědavosti se přidruší,
byla ve své nábožensko-mravní výchově obrožena.
Městská rada, obávajíc se pokrokových stran, tábor
sice na náměstí nozakázala, ale aspoň v tom vy
hověla, že jej odkázala na bořejší část náměsti.
Dle plakátů měl tábor počnouti o půl 10. hod.;
ale odbila 10. hodina a ještě zahájen nebyl; jen
hlouček lidu obklopoval tribunu, odkud se mělo
břímati proti klerikaliamu. Lidem vycházejí(m
s chrámu Páně se tábor poněkud naplnil a tak
šťastně byl zahájen. Účastenství bylo na tábor
nepatrné — jako při větší schůzi — sa to řeči
byly tím plamenější. Každé druhé slovo bylo kle
rikál, klerikalismus, kostel byl přirovnán ke ko
talně, že prý se lidé v obou stejné oblapují, vele
bena volná škola, poslední papež prý bude jako
mamie odpočívati v Čechách, a kněze má so každý
varovati ze všech stran Z předu i ze sadu. Ale
nálada posluchačů byla mdlá; jen sjednaná klaka
Bem tam satleskala, větěina netečně vyslechla řeč
sociál. demokratického poslance, p. obecního ta
jemníka Flečka s nějakého anarchisty. I nadšení
pokrokáři se sklamáním oponštěli tábor. Pan obecní
tajemník, člověk bez vysnání, žijící v civilním
manželství, nepomněl toho, že jako obecní úředník,
placený i s daní poplatolků katolického smýšlení,
má ci uložiti aspoň uějakou reserva, aby Be ne
připravil o důvěru občanů, — hřímal proti osvětlení
okoz o vzkříšení a nazval průvod církevní 0 8y.
Václavu, který se jiš v Hořicích téměř po 50 let
k Panně Marii Hlohové koná, protidemonetrael
proti táboru. — Tak šťastně tábor skončeno,ale
„Elorikaljsmne“ jim ubit nebyl, což bylo jeho
účelem. Naopak vlažní a lhostejní katolíci probu
Zení, což se jasně ukázalo pří odpolednímprůvodu
církevním. 610 lidi vycházelo z chrámu a cestou
Jednotlivci i celé hloačky se k průvodu přidružo
valy. V Hořicích již dávno nepamatojí takového
účastenství při processí, jako bylo letos. Průvod
ve čtyřetopu eshudbou bral se k návrší, na němž
stojí malá kaplička P. Marie, již dal zbadovati
universitní professor a rodák hořický Jandera.
Tam vykonána pobošnost a vyslechnuto dojemné
kázání obsahu historického.[ spěteční průvod byl
imposaatní s někteří rudí pokrokáři bledi vztekem
ee dalí slyšeti, že bude nutno klerikály < Hořic

vyflákat a vyfackovat. Jak nadšení jsou to obráncí
svobody a volného přesvědčení! — A večer na
Doubravce byla uspořádána schůze katolíků, kteří
po tábora měli nadobro z Hořic vymizeti. Sál byl
nabit do posledního mfstečka a vadp. konsistorní
rada a rektor dr. Reyl přednášel na théma pokro
kářů: Klerikelismus, jeho snahy a Český národ.
Přednáška bluboce založená a vtipem kořeněná
získala nám moohé, kteří ze strachu se nás dosud
vsdalovali. Svátek sv. Václava přinesl nám pou
čení, še proti katolíkům v Rakousku je každá na
dávka a urážka dovolena, že však tím způsobem
se katolicism nenbije, ale podporaje a rozšifuje.
Kdyby nebylo táboru r. 1903, naše sdružené apolky
křest. neměly by přes 250 členů, a ti nebyli by
tak horliví a obětaví, jskými nyní jsou. Macha
rova tučně placená přednáška nám neméně pro
spěla. Tlak budí protitlak! [ české menšiny v u
zavřeném území by časem zanikly, kdyby je Němci
nečastovali nadávkami, bitím a vypovidáním z bytů
a práce.

Zase jedem přiskřípnutý. Nedávno
masil odvolati ve své jihočeské tiskovině urážku
dr. Slavíka a P. Holého soc. dem. redaktor Ja
noušek; dae 3 října pak před porotou v Jičíně
býv. redaktor bořické „Pochodně“ Frant. Šabrt.
Týt dlouho napadal tamějšího p. děkana, až i na
něj došlo. Pan děkan žaloval a Šubrt byl ještě
tak smělý. že v nejbližáím čísle nabízel důkaz
pravdy. Poněvadž v tomto případě byl důkaz
pravdy nepřípustný, žádal p. děkan krajský soud
za změna soudního řízení, aby totiž žalovanému
byla dána možnost, důkaz provésti a aby připu
štění byli všichni svědci, které by ai jmenoval.
Tu teprv octaul se Fr. Šabrt v úzkých a vida,
že nemá ani jediného svědka pro sebe A že byl
mystifikován od osoby, která si chtěla vylíti pouze
v jeho listě avou metu a zlobu, vybledal p. dě
kana s nabídl satisfakci, jakou Dude jen chtiti;
když však žádal sa uveřejnění svého odvolání
v „Pochodni“, odepřela to tato svému býv. re
daktoru s poukázáním, že by to straně čkodilo a
nabídla se dát žalovanému advokáta v osobě dra.
Meissnera z Prahy. Řízení šlo dále a ejhlel První
slovo advokáta s Prahy před porotou bylo, zda-li
by nebyl možný smír. Pan dókan v uvážení, že
Fr. Šubrt ve svém nyaěj'ím zaměstnání již nikomu
škodným býti nemůže a že byl vlastně jen ná
strojem poměrů a lidí, kteří v jeho listě uveřejňo
vali vše, co proti komu měli, ae soudním zadost
učiněním se spokojil. Frant. Šabrt praví: „Pro
hlášení. V číslech 10. a 11. ročníku [V. časopisa
„Pochodeň“ v Hořicích vycházejícího ze dne 5. a
16. března 1909, jehož já té doby byl redaktorem,
vytištěn byl fouilleton pod nápisem: „Čert oikdy
nespí.“ Obsahem tohoto feuilletonu hrubě byl ne
eti dotčen vdp. Josef Kousal, děkan a bisk. notář,
jelikož z obsahu fenilletonu, z překronceného, avšak
přece posnatelného jméns jeho, i z jiných narážek,
ve fouilletonu obsažených, bylo patrno a také vše
obecné se soudilo, že fenilleton ten na p. děkana
Josefa Kousals se vztahuje. Já František Šobrt
prohlašuji tímto, že vše, co v zmíněném článku o
p. děkanusonvádí,je nepravdoa a poubou
smyšlenkou, že nemohup. děkanaz nějakého
nečestného skutku viniti, lítaji, že jsem

v článku uvedeném — Boile ua podnět jinýchosob, jichž vlivu jsem ehal — p. děkana
bezdůvodně na cti urazil a prosím ho za odpuštění.
V Jičíně, 3. Hjna 1910. František Šubrt“

Sebělce. Náš spolek sv. Prokops oslavil
důstojně památku knížete, patrona a dědice země
České sv. Václava, jehož obras má ns svém pra
poru, tím, že Účlenstvokorporativně 8 praporem
súčastnilo se služeb Božích v našem chrámu Páně.
Potom ve statku p. předsedy Václava Mafátky

promluvil krásně náš p. farář Fr. Melich o vsnamu tohoto světce pro národ český a pro Cír
kov katolickou, načež jménem spolku gratuloval
p. předsedovi k svátku. Pan Václav Maťátko jest
horlivý katolík. V minulých letech 8 poutnickými
výpravami navštívil Lourdy i Řím, a letos a vý
pravou Moravanů navštívil avatou Zemi a místa,
jež náš Spasitel životem i smrtí svou posvětil. Po
svém šťastném návratu pravil ném toto: Bratři,
co má duše pocítila na oněch svatých místech, to
se alovy nedá vylíčiti! Dojmy nezapomenutelné
navědy zůstanou v médaši. To jediné vám řeknu:
Neštestný člověk, který se za víru stydí, po dědi
otví oteů šlape a Krista zapírá. Jest jedna pravda,
kterou nevěrci nikdy nevyvrátí, a to jest pravda
evangelií. Za tuto pravda buďme hotovi vše i ži
voty své klásti. Děkujeme p. faráři i p. Maťátkovi
sa jejich krásná slova ; tomuto též za vzácné dárky
me av. Země, jichž mnoho přivesl a rozdal. Další
činnosti epolku sdať Bůh!

Pohřeb faráře Jana N. Pánka. „Bůh
nás volá jk sobě smrti“, kázal v neděliXNÍ.
se. Duchu tento horlivý dachovní správce 8
osadníkům. Kázal tak i o sobě, vědom ni jsa těžké
choroby skornatění cév a blízké smrti, Jež svými
chladnými peratémi během tohoto roku častěji se
ho dotkla a příchod avůj v= způsobě častých zá
chvatů oznamovala. Než nenadál se v Pánu zesnulý
ani sbožní věřící, 14 blásaná jim pravda o smrti
eště při týchž elutbách Bočích patraým důkazem
ude doložena. Doslouživ po kázání měj av., klesl

horlivý duchovní pastýř ve středu svých věrných
ov a odnesenbyvna lůžko, ve třech daech vy



pastil šlochotnou svou daši. Žinnické svony, jež
před nedávnem v plezání slavnostoím akkordem
vítaly nejdůstojnějšího našeho vrobního
na jeho apoštolskécestě kopidlenským vikariátem,
rozeztočely ne, tentokráte bolestné a do čirého
okolí zapély trachlivou píseň pobřební. Od úst
k ústům nesla se trachlivé ozvěna zvonů: „Náš

eo farář zemřel; Pán povolal jej k sobě smrtí“
soroý jeho kněžský život a horlivé plnění pas

týřských jeho povinností posiluje nás v té naději,
že uplnila 50 na něm alova, jež byls předmětem
posledního jeho rosjímání. Z deleks i blízka
ajížděli se v sobotu 1. října upřímní jeho přátelé
a bratří na vinici Páně, aby prokátali drabému
zesnulému poslední poctu a doprovodili tělesnou
schránku šlechetné jeho doše k poslednímu odpo
činku. Pohřební obřady vykonal svým vikariátním

Františka Josefa I vadp. Jan Tichý s Veliše za
argistenče 20 kněží, Přítomní byli vdpp.: Jedlička,
farář z Libáně, Pátek, farář = Vrbice, Hlavsa,
farář z Chomatic, Nechvátal, farář z V. Veselí,
Kuho, farář se Slatip, Okroublický, děkan z Ko
pidine, Rameš, farář = Ohnišťan, Kraus, farář
£ Uhotěšic, Kašpar, farář z Hlušic, Kulbánek, far.
s Vreec, Jandík, farář z Hradištka, Knapp, kaplan
z V. Veselí, Mencl, zám. kaplan z Dymokur, Va
lenta, kaplan z Kopidlna, Šetina, admin. z Babic,
May, keplan z Kočžic, Dejl, kapli. s Král. Městce,
Antoš, tobosloveo £ Hradce Kr., Kejzlar, milosr.
bratr s N. Města. Špalír vytvořily školní dítky se
svými pp. učiteli, kol rakve kráčely sbory dobr.
basičů a za rakví kromě příbuzných ubírali 80:
sem. poslanec V. Sehnal, starostové a členové
obec. zastupitelstev přifařených obcí. Nad rakví
dojemné a velmi případně promluvil na slova:
„Kalich spasení vesmu a jméno Hospdinovo vzý
vati budu“ vdp. farář z Hlašic J. Kašpar. S tkli
vými vzpomínkami a krvácejícím srdcem loučili
jsme se se žlunickým hřbitovem a kosteličkem,
s něhož před 4 roky vlál také černý prapor . . 
Odpočívej v pokoji!

Uslava sv. Václava v Honově mad
Doubravou. Obyvatelstvo města Ronova nad
Doubr. důstojně a katolicky oslavilo památku
knížete, dědice, močedníka a patrous země české
ev. Václava. Faral úřed požádal ve ohrámu Páně,
aby věřící vyvěsili v předvečer světcův prapory.
O vigilii svátku savlál celý les praporů nad naším
městem. Komité pro oslava av. Václava vydalo
zvláštní provolání, žádejíc, by všichni, kteří ae
hlásí pod prapor ev. Václava, slavnostné osvětlili
v předvečer svátku svoje domy. Ještě před osmoa
hodinou zaplálo celé město, jakoby v pohádce,
nádherným osvětlením. Po sedmé hodině saplály
ohně kolem města, avláště na straně k obci
Zavratcům, Mladoticům a Kněžicům. Po půl osmé
seřadil se průvod as 500 osob čítající u faral
budovy, odkod za zvuků místní hudby ubíral 8,
Desa ve svém středu přes 80 lampionů, městem.
Průvod končil na náměstí, kde u sochy P. Marie
zepěna píseň „Svatý Václeve.“ Pak našemu světci
provolána třikráto sláva a zapěma píseň „Kde
domov můj.“ Ke konci následovaly ohňostroje
různých figur na náměstí. S nadšením velikým
bi elo Be svlášté sdrožení mládeže do všech
př:fateaých obcí. Věemmocně bulilo srdce. Dlouho
nám zněla v duši ozvéna slov: „Nedej zabynoutí

obyvatelstvu za tak imposantní a manifestační
oslavu sv. Václavu, jmenovité osvětlení, vzdává ko

mité M pelavu ev. Václava upřímné díky. ZaplatPán Bů

Oslava sv. Václava vo Velimi vyds
řila se letos v osadé naší velice stkvělo. Veškeré
domy katolické ozdobeny byly jiš v předvečer
svátku a celý den svatováclavský prapory. Večer
před av. Václavem od 7—9 hod. sářila ve všech
domech katolických četná světla. O půl 8. bod.
večer vyšel lampionový průvod = pfifařené obce
Vítězova a stanul před nádherné osvětlenou a

kranepareniními Vbrazy 8x. Váciavs ozdobenou farou. V průvodu ubírali se basiči velimětí a vítě
zovětí, členové katol. organigace, sdružení katol.
mládeše a množství nadšených ctitelů av. Václava.
Před farou uspořádán stkvělý obňostroj, při Čemž
hudba hrála několik skladeb. Povznášejícím do
jmem působilo, když veškoron zástup za zvuku
hudby zapěl píseň k av. Václavu a papežskou
hymnou. Ve svátek sv. Václava při slavných služ
bách Božích množatví zbožných katolíků napluilo
kostel. V neděli nato byla slavnostně posvěcena
nová socha Bv. Václava, pořízená některými do
brodinci. Z farního domu vyšel průvod ae sochou
našeho Bv. dědice, při kterémžto průvoda zpívána
píseň „Bože, co'a ráčil“za doprovodu budby. Své
cení sochy, jakož i slavnostní kásání a spívanou
mši sv. měl zdejší rodák dp. Václav Bařil, ku
plan z Dobrošky, jenž nadšenými alovy vybízel
posluchače k úctě sv. Václava a doporučoval zs
ložení Mariánské družiny jinochů a mutů, by tak
dědictví svatováclavské, naše av. víra, v lidu,
sejména mezi muži a jinochy sachována byla. Kóč
matka Boší Ba av. Václavem vyprosí ochranu a

požehnání Boží pro nastávající novou Mariánskouinu I
Hanifestace uvatováclavská v Do

brušce. Zdejší město důstojně oslavilo avátek
národního světec a vzdalo povinný bold avětlé
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panák dědice země časké. Již v předvečerozdoy četné domy prapory a slavnostně vyzváněno.
Jitro svatováclavské uríténo bylo střelbou s hmo
ddířů; na náměstí a v ulicích panoval čilý rach.
Před 10. bod. shromažďoval se líd před botelem
„u Labatě“, odkud měl býti konán průrod do
chrámu Páně, který jest sv. Václava zasvěcen.

derem 10. hod. bnul se průvod malebně sesta
vený vpřed. Za praporem kráčelo duchovenstvo
s vdp. ThDr. J. Jindrou, prof. theologie s Hradce
Králové a místním vdp. děkanem a vil. sekretářem
Jos. Domašinekým v čele, potom spolek jinochů,
mariánská drožina, kapela páně Ničkeho, deputece
místních spolků, křest. jednota av. Václava s 06
přebledná řada věřících — uptímných to ctitelů
sv. Václava. Průvod nadšených katolíků, kteří tek
nejlépe dokumentovali své náboženské přesvéd
čení, imponoval svoa mohutností všem. Ano —
Dobruška dokásala, že v jádru svém jest kato
lická| Když pak věřící naplnili útulný chrám ve
všech prostorách, vystoupil na kazatelnu dp. P.
Jos. Lkdssler, kaplan z Vel. Ouříma. který alav
nostní kázaní proslovil. Po té sloužil slavnou měl
sv. býv. zdejší kaplao. vdp. Dr. J. Jiudra s Král.
Hradce za assistence 8 duchovních a sice: vdpp.
kona rady Rozínka ze Skalky, místního důkana
Domašínského, děkana Barvíře a P. Randáka,
kvardiána z Opočaa, katechoty Macáka, kaplana
Róaslera a místních dvon kaplanůd. Sbor chrámový
precianě sapěnými ekladbami podal důkaz o své
umělecké vyspělosti. Dobruška může býti vším
právem na svého mladistvého snaživého ředitele
kůra pyšna. Slavnost ukončena večerním předata
vením histor. dramatu „Bratři“ od Vrchlického.
Před početím hry přednesl městský radní p. Joa.
Hendrych vřele procítěný proslov, za který byl
odměněn hlučpým potleskem. Mludiství diletanti,
vesměs to Členové křest jeduoty sv. Václava, hráli
8 pravým porozuměním a nadšením a dokázali, že
jeou vyškolenými herci. Ovšem palma večera patří
energickému řediteli dp. Fr. Smetanovi, keplsau
seniora, který v době poměrně krátké bezvadně
nacvičil kua velmi oblišný. Sál byl v pravém
slova smyslu přeplnán, takže panovalo zde vedru
přímo tropické. Tak oslavili katolíci £ Dobrušky
svátek patrona země české a dali zářný příklad
svého náboženského přesvědčení. Kdyby všoda syl
kleras tak agilním jako duchovenstvo dobrnéské
v čele a vdp. děkanem Domašínským, jinak by to
vypadalo s nábožens.ým avěduměním lidu našeho
v čelé semi.

Ku zprávě © hasičské slavnosti
v Boreohrádku, oveřeječnév 32. čísle našeho
listu, saslal nám p. dr. Štemberka v zastoupení
příslušných činitelů úřední opravu dle $ 19.
toboto znění: Není pravda, že při oslavě 30 ti
letého trvání sboru dobrovolných basičů v Boro
hrádku slavnost skončila pranicí, že Be tato vy

vipuls na zpátečným pochodu z lesa. Nenípravdaže Be tají, kdo se pral a proč, není pravda, že
dostali něco cítelného na památka obecní starosta
Smrtka, řídicí učitel Koutoík a obecní tajemník,
jeho syb; není převda, še povstal „pokrokový
masec“, jemuž zabrániti nemohl aní pokrokový
obecní starosta Smrtka, není pravda, še tent>
prosli: „mne nechte, já jsem utarosta“. Není
pravda,že roshodnatoo všemmlésti,abyeetoho
nikdo nedozvěděl. Naopak je pravdou, že výtri
nost povstala, se kteron však sbor dobrovolných
hasičů v Borohrádku neměl co činiti, byla poli
cejně i soudně vyšotřena, a že dva vinníci byli
potrestáni. S výtržnosti tou neměli ani starostu
p. Antonín Smrtka, ani řídící učitel p. Jan Kout
uík, sni tajemník p. Jaa Koutník naprosto co
Činiti a nikoma z nich nebyla způsobena nejmenší
nebode. V úotě veškeré : Dr. Štemberika.

Dobré. Dne 2. října t. r. zavítal do osady
naší nový p. farář, sdejší rodák. Zdejší obec uvi
tala svého rodáka slavnostně. Sbory hasičské
s hudbou, dítky školní s pp. učiteli, obecní sa
stapitelstvo « p. starostou Linbartem vyšly mu
vstříc a po požehnání hasičabyo před novým p. fa
rářem u fary vzdávalo Čest. stenatví sastupi
telstva 6 p. starostou v čele při uvítání p. faráře
nasvědčaje, že zavládnou zde zase doby souladu
i pokoje, což každý upřímná si přeje.

Nová Paka. Professor bostonské univer
sity dr. Helog vypočítal, ža počet ohburomysluých
během posledních 60 let sa zdvojaásobil. Dle uta
tistiky s loňskébo roku připadlo na 1 mill:on lidí
9000 bláznů. Dnes jiš 19.000. Tím vším je vinaa
prý degenerace. Áno degenerace, zvrhlost jest to,
která řádí k nepopsání všude na úkor vášaých,
veřejně působících činitelů gpolečnosti lidské!
Tato svrhlost mění go často v choromyslnost. Ničím
jiným nelze nasvati vystapování moobých nodu
živců než choromyslností, která často vyvrebolí
uš v suřivost. Kdo čte na příklad jen několik
čísel „Pocbodně“, této stoky všeho kalu, nemůže
neuznati, že to jsou výpotky chorobného, degene=
rovaného dacba. A tito lidé, jejichž řemeslemjest
výbradně banobit, ještě chtějí poakytovati rady
jicým. Tak v posledním čísle „Pochodně“ mrzí je
Čssté schůze a přednášky katolické jednoty. Ka
tolická jednota děkuje jim jistě za radu a dle ní
Be bude říditi a uspořádá k radosti naší opět
brzy nějakou přednášku, třebas tobo nenáviděného
pátera Jetmars. Ale théma „Pochodal“ mu určené
jistě sí nevezme; z pokory ponechá je jinému,

lepšímuodboraíku| Aponěvaděbyonenspecialista
o pohlavkovací mothodě vyučovací aci sotva chtěl
přednášeti u „Nálevků“, nejlépe bude, když ta
ková sobůze uspořádána bade v „Oranda“ a tak

avoji ovéma poskytaou příležitost ukázat vojeodborné znalosti. O hojmou uávělěvu jisté nebu
noaze, vědyt budo přednášsti hlave naších paeda
Gogů, který nyní na stará kolena rád sice jenom
posílá obšaloby na kočse, ale v mladších letech
vyznal se v té methodé pohlavkovací znamenitě,
Die udání jisté matky stloukl táka tak, že ae
sblásníl a jest nyní v Kosmonosích. Podrobnější
správy mohl by podati snad soud v té věci ve
dený. Protoschutí do práce,pánísocialisté!Ne
musíte tak dlouho odpočívat na vavřínech z rudé
výstuvy; svým věrným drahům paedagogům jistě
Be savdéčíte. Kromě této přednášky můžete si
udělat ještě několik, třeba o dlouhých pretech a
jak mnoubov jednotlivých případech může zůstatí
ta nehty. Tato předoááka spojena by mohlu býti
8 dialogem Romana a Kuchlíke o tom, který lépe
rudé výstavě rozaměl. Proto jen ne závidět! Máte
látky k přednáškám, že můžete katolickou jednota
daleko přetramínouť! A jací to budou řečníci!

Městská upeřitelna ve Vysokém
Mýtě vykaruje za měsíc srpen 1910: vloženo
na knížky K 97.521 65; vybráno K 8859881,
vloženo na běžný účet K 219.099-07; vybráno K
217 098-78, sáatatek vkladů naknížky K5,787.835:37,
na běžný účet koran I,211.4l444; úbruem K
6,949.249 81; bypotečních zápůjček vyplaceno K
31000- — ; splaceno K 53.105-81; zůstatek hypote
čních půjček K 4,663.766-92; smének eskompto
váno za K 23.638 72, splaceno K 2931778, zů
statek K 407.43449; do jiných ústavů vloženo
K 334.078'28, vybráno K 32563918, zůstatek
vkladů v jiných ústavech K 1,240 1756-18; cen
ných papírů v zásobě za K 2,993.689:18, sáloh
lombardních aktivních K 10070 —, passivních
K 2,602 071 34 b, botovost pokladní 10.621'66 K,
obrat účetní a pokladuí za čas od 1. ledna 1910
do 30. září 1910 K 28,761.86394.

Různé zprávy.
Pouteí výprava de Sv. země. (Dok.)

Jak šťastní jeme! Z teretského přístavu spěcháme
80 posilniti do známého boteln Volpikova, kdež
jsme dobře obslouženi. Po té navštívíme chrám av.
Antonína a katbodrálu, která mohutoý dojem o8
nás učinila. Zde poděkovali jeme Bohu za šťastné
navrácení. Procházíme dloubým taaelem —speciali=
tou to teratakou, jskýž by Pražané měli na Letné
sHMditi.Ubíráme se na nádraží, odkudě o */,l hod.
odpol. odjíždíme. Ve vagonech paouje nesnesitelné
vedro. U Borovnice blíže Postojny obdivujeme se
okvostným viaduktům; krajina jest čarokrásná.
Zemský ráj to na pohled! O */,4 hod. přijíšdíme
do bné Lublaně, kdež jsme srdečné Uvitáni; za
sedáme v nádražní restauraci k výtečné upravené
večeři obsluhování slovinskými dóvaškamí v ma
lebvých krojích. Po malém odpočinku vsedám se
2 kollegy do drožky a projíšdím město. Byl jsem
opravdu překvapon výstavností a příkladnou Čí
stotou Lublaně. Jaký to kontrast! V oriontě věnde
zeje Bpína a zde tak čiscol Rs zcela slovinský
— sde nenalesneš vtřídách ani jednoho nápisu
cizího, vše pouze alovinsky. Prohlížíme nové ně
mecké divadlo, ješ právě se dostavaje. Kdo bade
plniti prostory tohoto atánku Thaliina, noví ani
lublaňští Němci. Jak jsem slyšel, bylo tu veliké
nadšení o sjezdu hasičském, kterého se sáčastnilo
kolem 6000 hasičů. Některé domy jsou dosud
ozdobeny prapory. Upřevše zraků svých ku ko
stelu, který města s celému okolí majestátně vá
vodí, ujíždíme k nádraží. O půl 7. hod. odjíždíme,
jsouce předmětem -:přímných ovací. V stanici
Bteinbriicka vítá nás český přednosta. Cbeéli jeme
mu sapěti českou píseň, ale uposlili jsme od ua
šeho úmyslu, abychom jeho kariéře neuškodili.
Po noci probdělé vo vlaku přijíždíme ve stfedu
31. srpns o půl 6. hod. do Vídnů, kdež již čekali
vídeňští Čechové v čele a P. M. Bezdělem. Svě
ticí biskop ndp. dr. Visnar byl osloven 2 dru
žičkami, jimě poděkoval několika utcovskými slovy.
Poutníci byli přímo zasypáni byticemi a kvítím.
Markantní to důkas lásky, jakou k nám nošťastní
bratři a sestry na Dunaji Chovají. Posnidavše, 0
pouštíme za bustého "deště nehostinnou Vídeň.
Pooěvadě nemáme žádné vyhlídky, oddáváme 89
posilojícímu apáoku. O půl 10 bod. dorazil poutní
náš vlak do Brna, kdež podrobení jsme důkladné.
revisi na sákladé nařízení moravského mistodrži
telatví. Strach mé veliká oči; talk10 nás zavládlo
veřejné mínění otvrsováno lživými novinářskými
zprávami, že si domů mimo různé památky De
seme také nějaké kilo cholerových bacilů. Přilišná
horlivost dozorčích zdravotních orgánů ukázala so
však úplně sbytočnvu; vědyt jame byli všichni
tak ověži a zdrávi, že sám předseda dozorčí ko
mise německy ke mně ge vyjádřil. „To se divím,
velebnosti; © novinách tolik křiku, a vy všichni
brilsntné vypadáte“. Nu nádrsál očekávalo nás
veliké moožatví lidu, které nás srdečné vítala.
Ohtěli jsme v alavaostalm průvoda odejíti do
chrámu Páně, než na zakroČení místodržitelatví
průvod byl zakázán. Odešli jsme tedy ojediněle
do blíského kostela, kdež jsme s vděčnýmsrdcem



Te Deum! Odpočinuv si v posvátném zá
kláštera Milosrdných Bratří, kdež intimní můj

přítel vdp. P. Fraat. B. Ptačovský jako převor pů
sobí, opastil jsem drušnoa Moravěnku,abych 'ó.
do svého působiště — Vel. Ouříma navrátil. Když
pás stihla na mořiveliká bouře, tu mnohý poutník
umípil si, že víckrát do Svaté země nepojede.
Když jeme se však v Brně lončili, tu volali jame
a oním slepcem v Plsmě sv.: „Pane, necht vidím!“
Ano, nechť vidíme opět v brsku ta místa svatá
akropená krví Božského Spasitele! Zdaž dostane
se nám ještě jednou této milosti? Obtížná a
dlouhá jest to cesta, oslkem jsme s Brna do Je
rusalema urasili asi 3600 km. Vspomínám na sta
Hěkéhonašehospolapoutníka Ferd. Hrušku
se Rtyně, který, jak jsem slyšel, jiš šestnáckráte
Jerusalem nevětívil; zajisté to rekord, Vkterým
málokterý poutalk se pochlubití může. Jedna
chudá žena mi vyprávěla, še se již několikrát la
cino dostal do Švaté semě; ne lodi poslabuje a
v Jerusalemě v rak. uher. bospici nalezla po 15
dní bezplatného přístřeší a poboštění. Končím své
referáty o poutol výpravě do Svaté země 8 vrou
eim přáním, aby takováto pouť v brzku pořádána
byla z načeho království. Těm pak. kterým ne
bude zde na svétě popřáno apatřiti Svatou zemi,
přeji z opřímného srdce, aby jedenkráte uviděli
tváří v tvář nebeský Jerusalem. P. Jos. Rdssler.

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vsorů levně a
solidně doporačoje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jižkova třída

9000000
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Pekrokářští výtečmíci. Ve Št. Hradci
spronověříl pokrok. advokát dr. Hold čtvrt milliona
korun, čímž poškodil ponejvíce chudé lidi. Jičín
ská porota odsoudila 26. září učitele Brandtoera
pro pranění dívek s jeho školy a soud mu přiřkl
dvoulotní žalář. Agrárnicko-pokrokový učitel Vorel
měl býti postaven 21. září před trostní senát,
že zmrbal jedno děvče soc. demokrata. Leč líčení
odročeno, protože se vyšetřají četaé případy nové.
Blíže odporné to bahno zajisté vyloží „Ratibor“
jako neúnavný a důkladný referent osobních sále
žitostí.

Nasec.domokraffcké schůa?pňíjate“
resoluce proti sec. okrajům VeŠla
těnicích u Olomouce svulalšv nedělí-25. váží nez
demobratéschůsí,k n stický' sgltovilá.Ado
také našinci nelenili, dostavili se velice četně a
jsouce ve většině, zvolili své předsednictvo. Po řeči
(vlastně nadáskách katožíkům) somdraba Časného
přiblásil se k slovo snárý organisátor red. Šrámek

a na konec navrhl následojícírosolaci: „My účast
níci na soc. demokratické ucbůsí v neděli 25. září
1910 ve Slatěnicích v bostioci p. Navrátila odsu

jeme co pejostřeji soc. demokratické útoky na
úzích a v novináchproti katolickému lidu, víře

a dachovenstvu a slibujeme, še sa budeme orga
nisovati jen ve spolcích katolických jsouce věrní
své víře, vlasti i národu. Nedopaatíme, by židovská
oc. demokracie klamala a okrádala naše děloictvo
s toto boala do třídního boje proti roloictva a
šivnostnictvu. Přičiníme Be O největší rozšíření
křesťanekého tisku, sdrožení dělnictva, omladiíy

tom bylo nešťastnému soudrubu Časnému, může
si každý pomyslet. Když jistá stará matička Pa
lanková přišla ei pro svého syna, který stál
v řadách sec. demokratů, ta se tento na ni obořil
slovy: Jděte pryč, nebo vás vyhodím A soudrab
Časvý křičel, čo její eyn není sedmiletý, aby mu
poroučela. Dobré naučení pro katolické rodiče
Jen bez bázod věude postavit ae proti úlokům
radých i pokrokovýchsgndců| Pak skrotnou

Soudní pře prof. dra Masta. Dno29.
aáří konalo ce před okresním voudem v Jusefové
ve Vídni přelíčení, při němž jednalo ge o nrážku
na cti, které se prý dopnatil prof. dr. Musil proti
historickému malíři Mielíchovi. Malíř Mielich-Mie

Hebhoffer byl s prof. drem Musilem na vědecká
výpravě v zámku Amra v Arabii, kdež odkreslo
val nástěnné malby. Prof. dr. Musil vytkl ns ra
konském konsalátě v Damašku, fe malíř Mielich
prodal dva obrazy, které koupil za 120 franků
v Amře, ss 50000 marek do musea berlínského,
ačkoli patřily vídeňské akudemií věd. Proto ho
Mielich žaloval. Prof. dr. Mosil byl však osvobo
zem, ježto dle svědectví dv. rady Karabačseka 6
prof. dra Můllera odůvodněně soudil. že obrazy
patřily vídeňské akademii. Akademie určité emlouvy
sice 8 oběma badateli neujednale, ale měla za to,
že jejich výzkamy budou jí odevzdány, jeto vý
prava financovala. Soudce problásil, že výzkumy,
pokud nepatří akademii, náležejí oběma badatelům.

Internacionální křesťanská huma
mita. Jisto jest, že v německých místech, kam
nevniknou štvavé nacionální tiskoviny, nevládne
proti našemu národu sáát. Faoatický Š>viniemus
jest i u Němců umělým produktem. V dolnora
kovské obci Oltentala u Kircbberga jsou bodří
němečtí rolníci katoličtí, jimž naojonálcí zášť jest
věcí neznámou. Lnou s láskou k českému dachov
níma správci dp. Klímovi, který nedávno do osady
ae přistěhoval. Když kněr četl v novinách, jaké
brosné apousty způsobila na Moravě povodeň,
upozornil německé farníky oa příšernou katastrofa
a poprosil je, aby jako křestané nešťastným bra

39 K, které zaslány naši redakcí 9 žádostí za
odeslání na postižené. Tak prakticky a po kře
eťtaosku mají se luštiti národnostoí problémy všude
— i ve Vídni. Diky lidumilným rolníkům

Česká banka v Praze. Zůstatokpe
něžních vkladů koncem měsíce září činí korun
12,459.41250, tudíž více o K 323.463.31 než
v měsíci srpnu.

(Zaeláno.)

Výborová schůze
Politického dražstva tiskového

pod oohranou sv. Jana Nep. v Hradei Králové
bude

vostředu dno 12. října 1910, ©2. hod. odpol
v diecázním spolkovém domě „Adalbartinn“, Jiříkova tř.

č. 300—I. v Hradci Králové.

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

SPOŘITELNA
©KRÁLOHRADECKÁ

ÚROKUJE VKLADY

u 4
ODE DNE VLOŽENÍ

DO DNE VYBRANÍ.

VKLADNÍ KNÍŽKY

m ZDARMA. E

NEJBEZPEČNĚJŠÍ
ULOŽENÍ ÚSPOR.

OPTSOSS
Zkoušená porodní babička

Josefa Langrová v Hradci Král,

nabízí své ološby otěným rodinám zdejším
v 0. 221 (ve ville p. Nováka)

. | venkorakým.
MPSSTSSS ILSSSS

Odebírejte škáiním děti

KVÍTKY.
Vycházejí desetkrát ta rok od října počínajíc.

Předplatitelé obdrží zdarma dětský
Lalendářík na školní rok 1010—1911

Předplácí se na celý rok a na jedou adressu:
10 výtisků s kalendáříky s jodoná

ctýmnádavkem. . ... . . 565K5výtiskás kalendáříky. . .- . ČK75h
1výtisk s kalondáříkom - . . - 70h

Rozšiřovatelé »Kvítků« obdrží.:
1. Splnomocenství, aby bez obavy před úřady

dovoleně mohli „Kvítky“ odběratelům dodávati.
2. Za každých předplacených 20 ročoíků

vedle nádavků i po 1 výtisku kalendáře a zápis
niku křesť. Sen a dívek českých „Šťastné Domác
nosti“ na rok 1911, jež vyjde v listopadu.

Rosšifujte, doporučujte ma všechfarních osa
dách oblíbené dětské „Koítky“, at vniknou do
každé katol. rodiny.

Administrace „Kvitků“ v Praze-il,,
Lipová ul. č. 5.V...

-a
umam Kupte el za K 1-70 důkladný spis mmm

»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřisuje Bisk. knihtiskárna v Hradci. Králové

V ddla<, AZ 7 NA NA ZNÁ NÝ NAEESSSASV

K. RICHTER,
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

U
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
„též evropského systému

RudolíPajkrd spol.
v Hradci Králové.

CE

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

Doporučujeme



že nejlepší
jedině u fy

Objednávkysoobratemvyřizují! s Hradec Králové 136. i J

Zvláště jsem povinován velikými díky

Volám z vroucího srdce všechněm:

V. Láska,
administrátor ve Žlunicích.

Vklady přes 12,000.000.
Akc. kapitál
K 4,000.000.

Ako. kapitál
K 4,000.000.

J

Vklady na | pokladniční poukásky
zúročí při 30denní výpovědi4**

» 60denní výpovědi 4"'|s5*

Vklady na účty běšné a ma účty
—— žírové

zúročí se dle dohodnuti,

Eskomt směnek. Obsteráváníinkasatu- i cisozemakých
graěnek. Proplácení domicilů.

Úvěrybabankovní všeho druhu jsko:nákupní,
lino celní,daňovéatd.Finanoování

průmSmanalovýchPorodů. ky, poukázky, úhrady, zásilk
jfcf listy na všechna čelnější mista ta- i cizozema a

Vadia a kauce. Koupě« prodej devis,valut s minoí
sm nejlevnějších podmínek.

Eskont pohledávek na podkladěpostoupenýchúčtů.

Koupě a prodej všech druhů cemných

. Výměnakuponů. Inkaso tažených hodnot. Gemosnných papírů v panoářovýchpokladnách. va osnných
papírů a evidence alosovatel. hodnot, Syré

Zálohy na cenné papíry. Pojištěníslosoratelných
hodnotproti strátě kurzovnípři tahu smajím.výhrou.

Premesy ke všem tahům.
Obstarávání vinkulscí a derinkulnaí.

Příkaz pro veškeré bursy tu- 1cízozem.

Velkoobchod uhlím a koksem.



Zápisky mnicha Renina.
(Hódžéki a Kamé Čómej.)

, konmit,
Zjaponštinyndeštilbt v Hora,ing

KaméČómej.
(Životopie.)

(Pokračování.)

Všeobny výše uvedené kníby jsou téměř
vyní již vzácností; Keigyoku Šá a Mondži Só
unad úplně vymizely. Ve savésoukromé knihovně
mám všechny ostatní mimo ony dvě, kterých
aní osacká ani kiotská veřejná knihovna nemá.
Ale vedle ehora vyjmenovaných knih dopátral
jsem se ještě dvou spisů Čomejových, nikde
nejmenovaných: Kamakura Ki (Zápisky z Ka
makury) a Kaidó Ki (Zápisky s cesty vedle
moře). Obě knihy obsahojí popisy cesty do
Kamakory s zpět.

Kromě výše uvedených knib napsal Čómej
mnoho veršů, s nichž však jen nepatrné množ
ství se zachovalou. Jedna z jeho básní uvořej
něna byla ve sbírce, kterou ještě ze života
Čomejova vydal Fadživara Šunzei pod jménem
„Senzai Vakašá“ (Sbirka tisice básní Vuka).
Čómej měl velíkou radostz uznání ; výraz této
své radosti dává v díle „Mumej Šó*. V po
zdější době vydané sbírce „Šinkokin Vakašú“
uveřejněno bylo deset básní Čómejových, jež
byly uznány nejlepšími z celé sbírky.

Bodžókl:)

Řeky tekou bez ustání, ale voda jejich
ce stále mění. Pěna, tvořící ee nad tůní, misí,
by znova se objevila — a přece netrvá věčně,
Dočasným je také člověčenstvo a jeho pří
bytky. V pyšném, jako z drahokamů gesta
veném hlavním městě:) pojí se domy hodno
etářů k domům nezámožných a svými štíty se
na sebe tlačí, vyhližejíce tak povně, jako by
z pokolení na pokolení měly děděny býti. Ale
septáme-li se jich obyvatelů, seznáme, že jen
málo domů je starých; některé byly Joni zoi
čeny a přestavěny letos, jiné, dříve velké, se
euly se a nahraženy menšími. Nestálí jsou i
jich obyvatelé; ze známých v některém městě
jen dva neb tři zbývají, z dvaceti neb třiceti

minulých dob.rána jich několik zemře, aby se jich
večer několik narodilo. To je život jako ta
pěna na vodě. Ať rodí se nebo mrou, nezvíme
nikdy, odkod přicházejí, aniž kam putují. Ne
víme v tomto dočasném bydlišti našem, kdo
získá z naší lopoty. Kdo z těchto dvou pod
lehne lehčeji změně? Dům anebo člověk by
dlicí v ném? Oba jsou jen rosou oa květu;
buď rosa oschne a květ zbude, aby svadnul
při prvním záblesku slance, anebo květ zvadne
a rosa zbude, aby nedočekala ee západu slunce.

Za oněch 40 let, které mne minaly od
doby, kdy počal jsem evět pozpávati, viděl
Jsem neobyčejné věci. V třetím roce periody
Angen!t), čtvrtého měsíce, dvacátého osmého
dne, kdy veliký vítr znepokojoval noc, v ho
dině paa!*) vypokl oheň a hnal se k gsevero
západu. Zasáhl jižní bráno paláce, přijímací
síň, budovy vysokých škol i budovy země
správy a za jedinou noc proměnil vše v popel.
Povstal prý v malém domku u lůžka nemoc
ného v olici Hino-Kuči-tomo-no-kódži. Podpo
rován jsa silným větrem, hnal se dál a dále
Široce, jako rozevřený žhoncí vějíř. Vzdálené
domy byly zahaleny konřem a celá prostran
ství zasypána jískrami. Popel, hnaný větrem

protioblakůma osvícenýplameny,tvořilraděpozadí, proti němuž šlebaly jiskry větrem mo
oně metané ku vzdáleným předměstím. Zoufa

a 1" B Bvětnicedesetu 0 Son n
z "Zdbulypeané vo všinicí deset stopve čtvercl a
6 stop vysoké,

Panovníci japomětí štítili se bydletiv témě

mě kč předehůdnéjich, ;práto přijaadéuměné panovníka máněno bylo | sídelní město; timTŘ VTr r jaáno
o e řeš jen o Klo maje

080 misto, kde je umískao nesduřenénístěhování do
rovinole Seltru-do, jiho Kobe, v roce 1180,Kloto

bo gidlem panovníků s přestávzami od r. 794—1868.
) Perioda Angen od 1176—1177,
*)Denděll.so na 12dvouhodinnýchdob,které

jmény různých svířat a sice:krysy ad 11. bodiny dopol. do1. hodiny odpol.
»býka 1 od 8., Ro Z

» jíco U > 2 2 veder
» draka > 7.. > veder > > »
> hada > R., > sl. > vnod
» komě víl. » | vmod » 1. > ráno

o kogy » L 3" PÉBO » š > »» » » > . v

. Kkoues 9 . , . : o ». .2 » . a . »

. o 82 > s 8l1l > dopadl

lost obyvatelstva ne.ze cí ani představiti; ně
kteří padali, zadušení byvše kouřemajiní hy
nali v plamenech. Ti pak, kteří zachránili život
avůj, stratili všecek majetek. Jick sedm druho
cennýchvěcíadeset tiso pokladů!“)proměněno

v popel Šestnácte velikých šlechtických domůbylo zničeno a menších bez počtu. Celá tře

žen zahynolo, neméně též domácích zvířat.
Člověčenstvo jest přece jen plno marno,

etl. Staví obydlí v nebezpečném blavním městě
plýtvá bobatstvím, aby psk zmírati mohlo
strachy .. . Potom zase, ve čtvrtém roce pe
riody Džičot?), čtvrtého měsíce, dvacátého de
vátébo dne, větrný vír rozbonřil se nad čtvrtí
Naka Mikado Kiycgoka!*) a nesmírnou rychlo
stí hnal se až k Rokudžó, přes tři neb čtyři
díly města, v nichž ani jediný dům, ani malý
uni velký, nezůstal bez pohromy. Některé byly
jen ploše k zemi smáčknuty, s jioých smeteno
vše, kromě několika pilířů a trámů. Střechy
byly odneseny přes několik čtvrtí; ploty roz
meteny a hranice mezi sousedy zničeny, Všechny
věci z domků byly do oblak vmeteny a kůra
stromů a šindele střech ležely rozházené kolem
jako listí na podzim. Prach zvířen jako kouř
tak, že byla čirá tma a hluk tyl tak hrozný,
že nebylo lze slyšeti sousedova slova. Gófá'*)
nebude snad hroznějším tohoto větra. Muoho
lidí zhynolo a mnoho bylo bez přístřeší. Když
vše zničeno, zabočil vítr na jihozápad. Veliký
vítr je sice obyčejným úkazem, ale onen vítr
byl něco neobyčejného. Jsem skoro jist, že byl
poslán shůry co výstraha. (Pokrač.)

b

stále v největším výběru má na skladě

B. Melichar,
koibkupectví, nakladatelství, antikvariát

WHradoi Králové.
R. 1808.

Seznamy zdarma a frasko.

V agrární straně se roz|asňuje.
Věděli jsme dávno, že není možno, aby

několik agrárních, tučně placených předáků
zdravý český venkov dlouho vodilo do fana
tických, zhoubných politických rvaček; ení
možno, aby hlavní kádr konsorvativní části
českého národa se dal vláčeti delší dobu po
volně od volnomyšlenkářských křiklounůPokud
aspoň trochu dovedli placení velmoži masko
vati svoji neupřímnost, pokud agrární lid ae
domníval, že přece jenom vedoucí veličiny
svorně pracují na vítězném hospodářském pro
spěchu našeho rolnictva, potud takó důvěřoval
štvavým řečem,které byly ohrleny proti straně
naší. Nepozorovalo se, jak chtějí placení agenti
„protiklerikálním“ poplachem odvraceti po

sornost od nešikovného hospodaření agrárníhoa. .

dodonedm drahocenných věcía deset tlalo ů«Jest překladem textu: »Ši-8lnmanpó«. Volný
překlad: » y drahooenné věci a všechny poklady«,
a ještě volnější: ověechen majetske. —Sadi draho:
cenných věcí, po kterých duše každého Japonce d

foo) nahat(mno)Konoo posan
+) Perioda Děišó (117?—1181),
9 ==jménomaléčásti

vfehodního Kiota.
1)Gófů—hrozš vichřice,kteráprý dlebud

hlstlokého nábošnaství mnišívvje prý do

Leč probral se vinou předáků zápas ře
pařů s cakrovary, pšenice neprodánaproto, še
„Venkov“ mylně předpovídal etoupání cen; i
cbmelaři špatně pochodili, že sedli na lep
tržním zprávám „Venkova“, Zprávy o dietářatví
a zbytečných sabvencích, jež shrabovali hlavně
miláčkové vládaouct kliky, moožily se houžev=
natě dále. Do toho přišla sdělení Bergmanova.
Lid přes všecky dryáěnické faufáry nad „ví
tězstvím“ lounským otvírá oči hromadně.

Nepovedlo se tedy vládnoncí klice zfana
tisovati a obrati o nestranný posudek agrár
níky všecky. Zůstalo mezi nimí maoho Kato
líků, kteří na čas poslouchali oddaně výbradně
z příčin stavovských, z naděje na hospodářský
prospěch. A při všem nejzajímavější jest ta
okolnost, že jednání štábní kliky agrární dů
vodně odsuzují celé zástupy agrárníků-laiků
v době té, kdy naopak agrární kněží snaží ae
agrární hospodářatví v ceióm rozsahu hájiti.
Agrární kněží i nyní místo co by žádali dů
razně ve straně nápravu, nejšpičatějšími slovy
útočí proti straně naší, jako by tato byla
horší a pro venkov zhoubaější než strana soc.
demokratická. Věra žasnonti mosí soudný po
zorovatel nad jednáním těchto sluhů Práško
vých a Zázvorkových.

Zato věsk slušný a soudný agrární list
„Hlasy Venkova“ stále určitějí dávají na jevo,
že s korrapcí se nikdy neztotožní a že si přejí
radikální očisty. Dne 30. září otiskují celou
řeč dra Srdínka, proslovenou 25. září v Chlamci
n. Cidl. Oliskujeme z ní tyto důležité úryvky:

„Jednou z velikých chyb v našem ve
řejném životě jest hromadění funkcí na jedny
a tytéž osoby. Kam to vede, bylo by zbytečno
vykládati. Tak dělají se v našem veřejném ži
votě modly, které konec koncům veškeré dobré
počiny zabíjí, aneb ospoň ochrowmujízdržováním,
neboť den má jen 24 hodin a fysické atly jed
notlivce nejsou nekonečny. Kromě toho však
působí dělánímodel zhoubněi na povaha třeba
původně výborných lidí. Moc a vlivy na osoby
nakupené svádí většinu jich k domýšlivosti,
násilnému, autokratickému rozhodování, jakož
i ku strýčkovskéma protekčnímu klasování.
Zasedá-li v některé instituci několik model,
v přečetných případech rozhoduje ochota k vzá
jemným, odplatným slažbám.

A přece není třeba za dnešních dob dělati
takové modly. Řady kvalifikovaných sil nejsou
připovštěny k veřejná činnosti, protože různé
kliky drži mnohdy veřejné funkce ve svých
kroužetch. Výběr nových lidí přečasto neděje
se dle schopností, nýbrž zcela po strýčkovska .

Dále třeba se vysloviti rozhodně proti
útěka od povolání, který v našem veřejném
životě ae objevuje. .

Jsou totiž u nás tací chytráci, kteří se
sotva ohřáli v některá straně, aneb ještě ani
neohřáli, a již usilají o to, aby je strana do
životně zaopatřila. Proti toma jest se třeba
záhy postaviti, neboť takové případy, kdy
prospěch národní žádá, aby některý jednotlivou
zanechal svého povolání a věnoval se úplně
veřejným věcem a politice, jsou velice řídké,
ba ojedinělé, a jest špatným zjevem u každé
politické strany, objoví-li se mezi předáky epi
demie ú'čku od povolání. Lidé tací stávají se
potom přítěží strany, balastem? který těžko se
loučí s navyklým novým způsobem života, a za
každou cena hledí se v některé sinekuře udr
žeti, třeba neměl potřebné kvalifikace. Každou
strana, která se ve svých počátcích nechá za
tižiti takovým balastem, čeká neblahá badouc
nost, která na sebe nenechá dlouho čekati.
Z lidí, tvořících balast strany, stanou se intri
káni, kteří se neštítí žádných, i těch nejhorších
prostředků, kteří. nehledí na zájem celku ná
rodního a na prospěch strany, majíce na zřeteli
jen jediný ofl, totiž brániti všem opravným
snabám, udržeti dosavádní špatný stav, brániti
a udržeti při tom dobe.

„„„„ Naše strana agrární a každá poctivá po
liffoká strana musí se udržeti svog vnitřní
„hodnotou a nikoliv stálým použazováním na
|Špatnosti drahých politických stran, musí růsti
a stoupati a státi vysoko svon prospěšnou po
litikou a činností přo národ a nikoliv pouka-
zováním na to,že jiná strana stojí nízko. Ne
stačí ua otázko: Jaký jsi? odvětiti: Ten vedlo
me jest špatný. Proto uvědomělý etranník
kašdé strany odsoudí stálé lokálky i úvodníky
v listech své strany 8 nadpisy: „Panama ve
straně x.“, „Rozvrat ve straně y.“ atd. Důvod,
že druhé strany dělají ve svých listech totéž,
jest nedostatečný pro takové psaní, Stačí přece
krátce informovati stransíky, co v té či oné

politicky, ani karakter jednotlivců provzájemné
styky občanské se nezašlechťuje. Takovéštvaní
vede k sosurovění zápas. nejen politiokých
ale i veškerého životaobčanstého =“ seyeh,



Mooho hlaku se nadělalo s půjčkou Ústřed.
Jednoty p. posl. Zázvorkovi. Ať již te půjč.a
provedena byla přímo neb nepřímo, bylo zby
tečno z počátku dávatí těm, kteří tu námitky
činili, zbraň do rukou tím, fe věc nebyla dle
pravdy vylíčena ihned, nýbrž až později, kdy

strany i Ústřední Jednoty. (Ta se naskytá
otázka, zda by tak veliký obaos byl ihned
půjčen jinému, který není štábním důstojníkem
agrárním. Pozo. „Obnovy.“)

Jiná věc věak jest povážlivější, že bylo
třeba, aby v Lounech ge uspořádalo tak skan
dáloi divadlo, jaké bylo minulou neděli, kde
dokumentováno bylo, jsk daleko klesla poli
tická morálka. Neujímám se ani slovem p.
Bergmana, kterého blíže neznám, ale o ceně
lounské schůze má řada dobrých stonpenců
naší strany jiný úsudek, než jaký se jí u nás
přikládá. Slyšeli jste někdy, aby někdy Rieger
neb Julius Grégr se byl vypravil s řadou po
slanců va takovou schůzi proti neposlašnéma
členu neb bývaléma členu své strany? S Lounskou
ecbůzí se chlubiti nemáme žádného důvodu.

V různých listech bylo psáno o tom, že
nějaká skupina lidí ve vedeni české strany
agrární odpravuje čili vylučoje z činnosti ve
straně ty osoby, které se jí zdají býti nepo
hodlnými a nemilosti stíhá okresy, kde mají
své vlastní mínění. Tato klika pracuje všemi
prostředky proti vyvoleným obětem, a zvláště
velice smutným úkazem by bylo potvrzení
zprávy, že i předseda výkonného výbora byl
vyblédnot za takovou oběť. Jest přece známo,
že předseda výkonného výboro byl tak za
městnán přečetnými faokcemi svými, že vyko
návání těchto fankcí jistě by vázlo a bylo ne
dostatečné, kdyby ještě musel vedle toho pod
niknouti domácí boje onou klikou. A opět to
není tvrzením mým, nýbrž řady lidí a mně to
potvrdil jeden z předních činitelů ve straně,
že takové boje p. Antonín Švehla podnikati
masel.

A co nejhoršího při tom, jest to, že ona
kamarilla neznámého mi složení se povyščuje
nad výkonný výbor, uchvacuje právo rozhodo
vati o věcech, které příslaší výkonnéma vý
boru a každý projev proti ní směřající prohla
Šuje za projev proti výkonnému výboru a proti
straně. Kamarilla ona chybné a nesprávně
informuje členy různých iastitucl strany, při
pravujíc si tak půdu pro svoje další intriky.

Výsledkem těchto poměrů při ústředí jest
i nedodržování organisačního řádu strany,
které vrcholí v nesvolávání pracovního sjezdu,
který dle org. řádu se musí sejíti vždy za dvě
léta, nosvolávání sjezdu strany, který, pokud
možno, má býti každý rok a nepvolávání za
stupitelského sbora zemského, který se má
sejíti každého roku nejméně jednon a zvoliti
širší výkonný výbor. Dle orgarisačního řádu

šela dávno funkce veřejného výboru v dnelním
a kompelencejeho přestala. Objevujeme 8e

opšt u toho bolestivého místa našeho veřej
ného života, že dodržování řádů a zákonů od
jiného žádáme a sice právem, avšak sami řády,
které jeme bi dobrovolně dali, nedodržujeme.“

Patrno, že slořády v agrární straně jsou
nendržitelnó, 9 mužem, jakým jeat dr. Srdinko,
dá ae rozamně mlaviti o potřebě klidnějšího
gonžiti politických stran. Leč s dosavadním
vrobním Štábem nelze vážně vyjednávati nikdy,
třebaže nám k tomn i někteří konservativci
radili. A docela nikdy nikdo nás nevmrská pod
faktické komando triumvirátu: Práška, Zá
svorky a Udrfala.

Za posudek, který nyní dr. Brdínko
vlastně po křesť. sociálech opakoval, dostalo
ge naší straně nejhrabšího epilání. Pravda však
jde na vrch a mnoboobročníci a agrární marně
ge snaží zachrániti pro sebe na dlouhý čas

Óhcete 00výhodněošatiti44
Vyžádejte si ihned vsory pánakých lášek
knahlédnutí,(Zvláštěosorlátky»Palměrac)
odfy Z ED. DOSKOČILCHOOEŇ.=s
První český vasilatelský udsod ©vouhenního vboší
st sel. r. 1876. m

Věda a umění.

Pomnikzasloušilému omak čeVe Starém Brně odhalen imposantní uče

nému o postinikoskému opatovi P. ŘabořovíMendlovi. Mendlřadí se k předním dozpyt
cům století XIX. Sepsal úvahy o dědictvílidí,
svířat a rostlin, které vyšly r. 1865. Málokdo si
tenkráte hluboce vědeckých vývodů povšiml. Nyní
však světový tisk oslavuje nadšeně kněze semře
lého r. 1884. „Pester Lloyd“ napsal: „Po Darwi
novi největší by) Mendl.“ „Nene Freio Prenge“ na
sývá Mendla vysoceproslulým odborníkem; tento
kačs svým biologickým zákonem o dědičnosti o
mnoho bonů předešel svou dobu. „Botanikové
a biologové celého avěta klaní se Mendlori“,

kočí avůj článek „N. F. P.“ Tichý, skromný opat
dokázelvo věděvlenež celákapáo pokrokátů,
vykřikojící na všecky strany světové svou kultoru
© „samostatné myálení,“

Hučedník vaduchoplavby. Nežseně
který vynález v praleí dokonsle oplatal, vyžádá
si často celé řady mačedníků. Vzduchoplavba sama
jiš al vyžádala celou řaďu obětí. Vynilrojící vzducho
plaveo Chavez dne 27. sáří ke 9. hod. odpoledne
Ssemřel.Zranil se smrtelně při přelétontí průsmyku
Simplonu, vysokého 2010, mezi Alpami lepont
skými a ponninskými. Let ee sdařil, Chavez měl
dostati 50.000 franků, ale saplatil svůj odvážný
kousek životem. (Geo Chaves je rodák z Peru a
byl teprve 22 roků atár. Jest čtrnáctou obětí
vzduchoplavby v letoším roce. Na letišti v Ieaách
dosáb! největšího dosud rekordu výškového. Valétl
až do výše 2680 m. Když přeletěl se šílenou ry
ehlostí v pátek Simplon £ Briga ve Švýcařích a
chtě) přistáti u Domodossoly v Piemontsku, sřítilo
se létadlo následkem pradkébo zavanutí větra
a výše 20 m. Chavez octnul se pod těžkým mo
torem a utrpěl dvojitou zlomeninu nohy, otřesení
mozku a zranění v obličeji. Let jeho přes Simplon
trval 46 minut. Chavez již před tím pokusil se
přelétnouti Simplon. Tebdy vrátil se všsk ze ně
kolik minut zpět, bledý v obličeji jako stěna a
třesa 80 na celém těle. Pravil: „Bylo to děsné.
Vítěz dobude si jsko cenu smrt.“ Tak stal se
vlastním svým prorokem, Na přelétnutí Simplonu
vypsána byla cena 100.000 franků. Z těch bylo
50 tisíc přiřčeno přes veliké neštěstí Chaverzovi.
Chavez měl pověst nejlepšího hráče tennisu v celé
Francii. Smrt jeho vzbudila všsobacnou Boustrast.
Ke smrtelnému loži přišel bratr a — uevěsta.
Když k němu přišel místní kanovník a sděloval
mu (píše 28./9. Nene Freie Presse), že za učho
sloužil mši svatou, stiskl mu Chavez třikrát vděčně
pravici a svolal: „Je onis catholignel“ (Já jsem
katolik!) To byla jeho poslední slova. Byl snad
i tento katolický muž zpátečníkem?

Kulturní jiskry.
Pravda ©útlaku úpanělských volno

myšlemkářů jest v přímém odpora s farisej
ským nářkem Forrerovců. To již dokázáno často
poukazem na nesporná fakta. Nyní „Vaterland“
dne 28. září přinesl nové doklady, jak ježek bě
doje nad tím, že ho kaštanová slupka píchá. Mimo
školy řádové ve Španělsku jsou tak zvané školy
pokrokové, které jsou pařeništěmrevoluce a aner
cbismu, Místy stojí přímo pod vlivem anarchistů.
V některých na př. jest saveden jako příračka
apie fanatického anarchisty Malata; v něm jsou
prudké útoky proti Bohu, rodině a majetku.
V jedné pokrokové škole v provincii saragosské
docela se učili žáci vyráběti pumy. Také „ne
utrální“ školy v Santanderu, Corusii a Barceloně
jsou vlastně Školami anarcbistickými. V pokrokář
ských školách ovšem se náboženství nevyučuje A

nynější liberální vláda povolila jednotlivým městským správám na zařízenítakovýchbeznáboženských
škol obnos 100.000 peset! Pak prý tam vládnou
„klerikálové“| Jak so starali o školstvíliberálové?
Za téměř 100leté vlády liberalismu šlo to se školstvím

rychle sjoo V 17. století, tedy v době „černéinkvisice“, bylove Španělska pro 8 millionů oby
vatel přes 4000 vyšších škol; počet škol elemen
tárních odpovídal důstojně a poměrně počtu škol
vyšších. Leč v 19. století za vlády liberalismu a
revolace školy hynuly. Nyní ze sto mladých lidi
skoro polovice neumi psáti a čísti, Ze sta mladých
dívek 57 jest negramotných. Na 1000 rekrutů 8e
počítá 377 analfabetů. Jest tudíž zcela nepocho

pitelné, proč nynější vláda snaží se usavříti řádové školy, v nichž se uči 2b5.000 dítek. Všdyf
bývalý ministr vyučování Romanones sám so vy
Jádřil, še jeat potřebí ve leku o 9575 škol
více. Na mochých místech školy řádové jsou je
dioými ústavy, kde děli s širého okolí se mohou
vadělávati. A učitelé světští? Jsou špatně od obcí
placeni, takže někdy celý rok platu nedostanou.
Jak se tedy školství rozmnoší po zavření škol ře
holních? Již nyní uhání vláda nejnutnější daně
velice těžce. Jak může uvaliti nové obrovské při
rážky? Zavře-li řeholní školy, pak přijde o tisíce
paedagogů nezištných a musí upraviti snegitelně
učitelské finanční poměry. A sebere-li řeholníkům
jmění, popadne asi tolik, co chytla při konfiskaci
Francie. Slibovanámiliarda ukázala se mibovitou
Sirénou; obohatil se jistý počet adrokátů, ale
země nemá z toho zábora žádného hospodářského
prospěchu. Divný útlak volnomyšlenkářů, jestliže
chudá země jim dává na fetrerovaké školy tek
obrovský obnos již nyní!

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚROKUJEVKLADY DLE VÝPOVĚDIJJ

Un Mělo4 the
".

Hospodářská hlídka.
Vmltřní kolonicace y Htaití. V Itelil,

trpfet těžkou sociální nemocí, vyplývajicí s lati
fondit pozemkových, zamýšlejí vaitřaíko lonisscí
odpomábati slu tomu. Připraven návrh zák o8a na
tvoření malých statečků od 1 do S ba. V Anglii
stejnému slu stejaé se snaží odpomocí, ale zatím
s nevelkým úopěchem. V tom obledu jediné Husko
podniká patrné a snatelné kroky!

Zimní eveee' nookládejme v suché mist
nosti. Záby hombovatí a na povrchu 80 nepěkně
avraští. Nejlépe ovoce, zojména jablka, zazimují
se v chladné mlstnosti, v níž teplota neklesne pod
—30 C, ale také nevystoupí nad -+ 6" R a také
přiměřená vlhisost — ovšem bez pilení a zápacbo
— se udržuje sal na 90 proc. Přílišné-li se jeví
sucho v ovocné komoře, sviběíse vzduch kropenim
stěn a podlahy.

Stromy bo redí v roce příštímza
poměrů jinsk příznivých, dyš v jesení je náležitě:
pobnojíme atruskou s kainitem v létě za suché
pohody hodaě salejeme. Po dešti dobře se osvědět
konev bnojůvky vodou rosředěné. Také dobrý
kompost vápeněný v ovooném sadě koná slašby
dobré.

Dolmice se vyplácí, dá-li do roka 3500
J. denně-li se nadojí průměrně 9

litrů mléka při živé váze 55 g. Je-li lehčí, je vý
těžek menší, těžší dojnice most také více nadojiti.
Vždy však musí počet lítrá obnášeti nejměně Šest
kráte tolik v metrických oentech, kolik obnáší živá
váha dojnice, anebo 6—7 desetin sušiny v plci
obsažené. Pakli výtěžek obnáší méně než 6 —7kráte
tolik, kolik váží kráva, chov 8e nevyplácí.

Účelné sarzámování včel provádějí
maozí včelaři zkušení v ten způsob, še v září vy
berou zásoby medu až na 5—6 kg. Okolo 15. září
záší plodisko tak, če sa teplejší pohody včely
všechny plásty obléhají. Slabé ae spojí bezpod
mínečně, aby každé včeletvo zalehlo plochu nej
méně 0-14 čtver. metra. Tím se předejde úplavici,
neboť silné včelstvo nebývá úplavící trápeno, a to
proto, že prohřívá své sedlisko tou měrou, aby
mohlo posvoloa postupovali za svýmizásoba mi,
mírně tráví a nepřecpe 8e. Naopak alabé včelstvo
simou mučenó snaží se zahřátí zvýšenou dávkou
medu, mnoho spotřebuje, a když nemohou 86 včas
vyprašiti, vykálí se v úle. Tím povstane v ú.e ne
snesitelný zápach, včely se roslézají po úle a
tuhoou chladem. Po spojení a upravení včelstev
krmí se včely vařeným cakrem tak dlouho, až 68
třpytí v zadních plastech. Roztok se pořídí ros
vařením 1 kg cukruv litře vody. Plásty s pelem
se ponechají v úlu. Vsadu jako poslední zavěsí
se samšený plást cukru. Dokud včely tento med
neotevrou, nětřeba se starsti o výšivu, hlademne
brosí nebezpečí, Na to se v blavě ivsada úl
vycpe rohoží neb jinou vhodnou výplní avčely do
prvního výletu s jara v klidu zůstanou nerušeny.
Výroba vína s brambor jestvynálesem

vínorodé Francie. Brambory čistě oprané 66 70%
stroubají, veškerá vodase z nich vylisuje, aby víno
nedostalo špatnou chuť; potom ee přidá trochu
sladu, následkem jehož se bramborový škrob změní
v dextrin a cukrovou šťávu, kterou pak třeba
sahřát na 150 C. Touto teplotou se v bramborové
melaso arazí veškeré bílkoviny, které by. mohly
vyvolati kvašení, s tokutina sama obdrží tm pří
jemaou chuť. Na to ce nechá tekutina vystydpout

ma25" a přidáse kní kvasnic,kterése užívají
při výrobě šampaňského vína. Další zacházení
s výrobkem je stejné jako u přípravy ovoenýchvíů.Ze20kgsyrovýchbrambora i kgsladu
můšeme tak obdršeti až 80 1 dobrého vína. Víno
takové je též velice levné a roshodmě mnohem
zdravější než jiné drahy laciných vín, ve kterých
je vše možné, co škodí zdraví, vyjímaje vinnou

šťáva, která tam schází. Pokud námsnámo,Kdyu nás tento výrobek dosud připraven, a Ise
jen doporučit provedení příslušnýchpokusů, které
by případné měly v zápětí aový drah užití hojné
a levné u aáš zemské plodiny, brambor,

Školský obzor.
Půl miiilonu na katolický něltel

ústav v Prazo-Bubeněl. Farní sbírkyna
raci listy: Dříteč 16 K, Pěčín 5 K, NováVes
n.Pop.8K,Voděrady66 K.— Výtěžekse sá
bavy, výhra, sbírke příležitostná a pod.: Křest.
Jednota „8v. Václava“ v Dobrušce 423K, Křest
pociální spolek v Litoměřicích, 5 K, Sbírka při
konferenci | duchovenstva vikariátu blatenského
97 K, „Na počest 40. ročaice kněžství milovaného
bisk. vikáře a děkana v Chocai vedp. Jana Cvrka“
věnaje kleras vikariátu Vys.-Mýtského 100 K,

do Jerusalema Ň. N., děkan u Praby
Dary jednotlivoů: Vedpp. P. Rehboř

prior ř. kap. vPraze 5 K, VáclavPotřík,
Kovanicích 10 K, Václav Petřík, far. v Mlá

Josef Prudič, far. v Neboridech 2 K,

Fr. Vacek, peneista v Č'es. Budějovicích 10 K,p. Em. Skrobánek, J 20
0

hal — Vlem
bětavýmdárcům „ZaplafBůhI“ Tatovobotudošlé

drahá čtýrtiná budovy jdorovnosti Bohafal,še



takó platební povinnosti sončssně stoupají a do
sahojí velkých číslic. Prosíme proto všechny
upřímné katolíky. chy stále a vydatně pamatovali
při všech přílešitostech na svoje důležité záchranné
dílo. Adressa: První katol. ústav ku vzdělání
nčitelů (Sekretsriát epolku) Praba-Bobeneč. —
Vysocedůtt. farním úředům rozeel.áme letáky o
katolickém učitelském ústavu v Praze-Bubenči. Na
kašdý balíček mimo výloby ca tisk a manipulaci
připadá 20 bal poštovného a prosíme tudíž co
nejsnažněji. aby nám zásilky nebyly vráceny,
nebot tím jsou výloby marny a tak důležité dílo
katolické je poškozováno. Prosime tedy ještě jednou
co nejstažněji vsdpp. faráře, aby pro informaci
dali letáky rozdati mezi lid a pak uspořádali
sbírku anebo ku sbírce dali podnět. Sbírati možvo
před kostelem nebo při nejrůznějších příležitostech.
„První katol. ústav ka vzdělání učitelů“ (Sekre
tariát spolku) Praba-Brbeneč. ©

Pokrokářská moblesa vůči zaslou
šilým paedagogům. Peníze! To jest blavní
beslo a tužba pokrokářů. kteří v nestřeženém oka

čísle „Věstníku“ českých professorů vybízejí 86
důrazně starší professoři, eby přenechali lepší
místa mladším; starší prý ujídají mladším chleba!
Také o „starých pánech“ tam napsáno: „Nechte
už naše etaroušky! Není to nic platno vykládat
egyptským mumilm ze století nebybných pyramid
myšlenky evropského člověka ze století řiditelných
vzducholodí. Škoda tiskařské Černí i papíru; naši
přesloužilcí nepochopí (snad že nechtějí, či snad
že vůbec nedovedou cbápati), jak jsou ubozí ve
své stařecké jebitoosti a jak malí ve své dětinské
umíněnosti.“ Tak neomaleně sápají Be na starší
kollegypaedag gové mladší, kteří jiným pole
čenským vrstvám setrvačně domlonvají, jak jest
potřebí vychovatele ctiti. Pěkně ten róspekt sami
množíte! Jiní lidé s odporem se odvrátí od tako
vých ukázek kollegiality. Proč ti mladí pánové
nevyzývají šedesátiletého Masaryka, aby jiným
chleba nenjídal? Proč ani slovem nemlaví o jeho
stařeckéješitnosti?

Kde jsou ;volnomyšlenkářské pro
testyf Předseda vídeňské náboženské obce dr.
Gustav Kobu oznámil ©. k. školní radě, že 1. října
t. r. budou ge konati ve všech vídeňských modli
tebnách boboslužby, jichž se eúčastní židovětí žáci
z celé Vídně. Dr. Kohn požádal, aby žactvo bylo
doprovázeno do modliteben ačitelatvem a kde není
ačiteletva židovského, aby šel s židovskými žáky
katol. učitel. — Kde zůstaly protesty těch, kteří
břímají proti návštěvě kostelů katolických, štvonce
rodiče, aby dítky své na mši sv. neposílali? Kde
jsou protesty volnomyšlenkátů, kteří se snaží vy
lončit náboženství ze školy? Když r. 1866 byla
zavedena povinná návštěva kostela, byli to první
šidovští učitelé, kteří na kompetentních místech
prohlásili, že katolické žáky do katolických kostelů
voditi nebudou; a bylo jim dáno za právo. Nyní
však volaomyšlenkáři ani neblesnou proti žádosti,
aby katoličtí učitelé vodili děti do synagog.

Sociální besídka.
O porážce českých sociál. demokratů

v Kodani píše soc. demokratický účastník dne
80. září v „Přehleda“: „Před sjezdem psalo se
včeských listech socialistických sebevědomým
tónem vítězů ... Němečtí soudruzi rakouští
však nelenili a informovali zahraniční, zvláště
Hišsko-německý tisk ve avůj prospěch, často až
Štvavým kroncením pravdy.“ Spor projednán

„Zajímavé bylo chování se delegátů německých
a českých: mluvil-li některý český delegát a
pronesl-li snad jen slovíčko, které ukazovalo,
že řečník nevidí v jednání hů ani zrada,
„ani zločin, vetal po jeho řeči nějaký německý
soudruh, přísedl k němu, informoval a prepa
roval jej pro svou věo. Čeští delegáti chodili
také, ale drah od druha a ptali ce, mlavil-li
ten neb onen řečník pro nás či proti nám...
To je nepopíratelné faktam, to mi doovědčiti
musí všichni čeští delegáti. Veřejně zde budiž
žalováno, že české orgamisace pověřují tak důleši
tým a posláním, jako je účast ma
mannárodním sjesdu , dia prori (předem)

, nesnalé ji řečí sj jeh.
Doufal jsem, že zbraně českých soudrahů,

když s takovými fsnfárami jeli do Kodaně,
budou pádné. Avšak místo sby řečnící před
nesli celý materiál sporu, čísle, statistiky,
stlžnosti, usnesení, doklady atd., přišli a vše
-obsonými namnase slovy dušovali 80 MMOVUG SMOVU,
Je jsou informacionálními, že jsou věrnými soci

alistickému program a pod. To jn sřejmo ise ejesdových referátů, uveřejněných v českých
listech. V těchto chybách strany spatřují ne-li
jedinou, tedy jistě jedna s hlavních příčinnaší
porážky .. . Tím, že protistrana informovala
oisinu přímo horečně, kdešto česká strana skoro
vůbec me, dlušno vysvětliti naši přímo zdroující
porážku — jednomyslné odmitnatí. Neboťnení
si možno mysliti, še by několik set cizích,
-oboustranně informovaných a tudíž nepředpo
jatých a Jistě opravedlivých delegátů dalo se
přimět pomze chytrostí a autoritou dra Adlera

k rozhodování o věci, již vůbec nerozumějí...
Správoou taktikou bylo skutečně lze dosáh
noati přijetí české repolnce, která nebyla schvá
lením české separace, nýbrž chtěla jen, aby
věc byla odkázána výbora k prozkoomání,
a ten aby teprve na příštím sjezdu předložil
své návrhy, kdežto rakooská resoluce odsoudila
české separatisty. Porážka ovšem působila na
Čecby hrozně a již v Kodani zdvihla se silná
reakce proti usnesení a psány ostrá články
proti resolaci .. . Ovšem 9 potěšením mazi
těmito projevy nutno zaznamenati ustavení
„Svazu českých textilníků“, Ale bojím se, že
blasy demag-gické nabudoa převahy a tím
českou věc jen poškodí, neboť každý takový
hlas je smrtelnou zbraní proti oám v rokou
německých centralistů. Spíše by mělo býti nyní
bojováno stříslivě a klidně i proti výpadům
rázu „Freigeistu“. Strana by měla evé stou
pence informovati a poučiti, co jest autonomie
a co centralism — neboť to není všude dost
Jasoo — měla by neúnavné pořádati přednášky
a debaty ve všech možných kvnocíchnaší vlasti,
každého jednotlivce by měla poučiti o tom, oč
běží... Strana má nyní vážnoo povinnost
vésti boj seriosně, uvědomovati dosud nenvě
domělé, aapravovati své staré hříchy. Hlavně
v tom atraně vadil a bude ještě více vaditi
nedostatek intelligence. V Kodani viděl jsem,
že na nejzodpovědnější místa vysílají strany
socialistické jiných oárodů lidi hlaboké iotelli
gonce; česká sociální demokracie intelligsnty
od svých řad odpazuje a s mnohými, kteří
v jejích řadách žijí, není ve shodě. Tim se
vůdci čeští nikterak netají a přítno vám řeknou,
že opi o akademiky (mluvím 0 intelligonci aka
demické) nestojí, ti prý aspirojl jen na přední
místa ve straně... Se všech stran slyšeti
stížnosti oa nevyškolenost souirahů a právem.
Centralističtí dělníci (ovšem že kromé jejich
vůdců) jsou toho živým dokladem. Kdo také
má vyškoliti ty ohromné stále vzrůstající
masay, kdo jim má přodoášsti, je vzdělávati?
Ti, kdož praeají politicky? Ti mají své poli
litické agitace dost; a i těch je málo. Proto
namooze agitojí lidé, za něž se strana musí
atyděti, kteří strana diskreditují a kompromi
tají. A jiných není, K vzdělávacím a oavěto
vým podmínkám nesocialistů pak chová Se
strana čím dále tím odmítavěji... Ale v Ko
dani mnozí z našich t. zv. vůdců po srovnání
8 cizími vzbozovali útrpný úsměv“

Rudí finančníci. Ve svazu soc. demokr.
dřevodělníků v Německu dle protokolů a ka
sovních knih od r. 1898 do 1908 (tedy v 10
letech) událo se 735 zpronevěr svazových pe
něz. Také poulední správní rok 1908/9 „dů
stojně“ se řadí k předcházejícím, ježto v tom
čase konstatováno 98 zpronevěr. Tudíž dle
vlastního doznání svazu v 11 letech kradlo
8383sondrahů. Z tohnto velikého regimentu
jea málokteří byli dodáni soudu. Na př. ve
správním roce 1907/8 ze 198 zlodějů bylo od
souzeno toliko 19 k vězení; dohromady dostali
411/; let. Podobně v r. 1908/9 bylo potrestáno

19 nepoctivých pokladofků dohromady 8"/, roky
vězení. Ještě horší evětlo vrbá na rudý tábor
ta okolnost, že v témže roce-z 98 defraudaotů
jenom 9 bylo ze svaza vyloačeno; ostatním
věnována další důvěra. — Jiné svazy daleko
větší nesdělojí veřejnosti počet krádeží. To by
byla brozná řada! Vždyťna př. u rudého evazu
kovodělníků každá platební skupina má po ruce
tištěné formuláře, jež sa příslašnými oiframi
s daty doplňají, kdykoli radý zloděj jest při
stižen. Takový nešťastník musí podepsati for
mulář, v němž se ma diktaje, do která doby
má defraadovaný obnos po částech vrátiti.
Tedy jednání kamarádské, sousedské-beze všebo
alarmování státních soudů. Již jsme jedaou
obsah takového formuláře otiskli. Před nepo
ctivostí jednotlivých členů není jista strana
žádná. Vždyť již mezi 12 apoštoly sa vyskytl
jeden ziskubral. Leč adásli se v 10 letech
v jediném rodém svazu 735 krádeží, to už jest
silně na pováženou; zde patrna korrapce širo
ce ee roztahnjící.

Defraudace stále větší. V německých
krajích rozšiřován leták, v němž poakazováno,
jak veliké krádeže a úpadky spáchali rudí pe
něžníci v jediném roce. Jsoa v něm uváděny
odstrašující doklady. Když radý tisk chtěl si
pomoci překrocováním fakt o zapíráním, ta
„Christlich-Zvitung“ usadil věcným vysv ětle
ním 800. demokraty jak náleží. Jedná se o tyto
případy z jediného roku 1908: Kasír Pista
v Plzni 4. dabna zpronevěřil 1740 K, kasír He ber
v Štyr. Hradci 23. května zmizel se 180 K,
předseda Pohlmaon z Bolzana prchl týž den
se 150 K, kasír Schramm 16 května se 600 K,
kasir Marek z Hořovic týž den z Hořovic s
1700 K, kasír Pražák týž den z Klatov se 400
K, kasír Binder zpronevěřil 2119 K (zavřen b.
června), Bartsch z Sprachendorfa 12. června
zmizel s 857 K, kasír Vaclík zpronevěřil okrou
hle 20. června 5000 K, kasír Puch 11. června
398 K, kasír sklářů v Moosbrnunu LL. červa a
1400 K, kasír Novák v Ústí n. L 22. srpna
239 K, Schmid ve Vídni 1321 K, Czizmadia a
Jacsak v Nagy-Varadu 26 října 80.000 K, sou
drazi v badějovické nemoc. pokladně hospo
dařili tak neuměle, že za poslední 4 leta přišla
pokladna o 22.000 K. Kasír © bavorském Ho fu
8. srpna sebral kasovní peníze a zmizel do
neznámého kraje. Kasír Pinscholitech v Horo
steina peníze spolkové prohýřil a spálil po
kladní listiny, aby se neseznala suma zadrže
ných peněz (29. srpna). Jos. Černovký v Tie
fenbacha zpronověříl 47 K, Ed. Wallonerukrad
2300 K. Tedy 19 případů, které číní suma
120.451 K. Ovšem sestavitelé letáka sebrali
z r. 1908 případy jen některé. Jiných ještě by
byla řada dloahá, Ale i přítomné cifry svědčí
výmlavaě, zda mají právo soc. demokraté ta k
často předhazovati vyssavačství, vydřidašství
stranám jiným. Celá řada radých kasírů a ji
ných soudrabů svědčí každý rok o tom, že Se
okrádají právě chudí dělníci v radém táboře
nejčastěji.

Josef Kieslich,
maj. závodu uměleckého a pepírnického

v Hradci Králové,
jménem rodiny s příbuzenstva.



(bratr P. J. Hoškugiy, faráře vo Yýpraehtisieh)

ji doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
h svůj osvědčený a často vyznamenaný

ú výrobní závod i
i všech kostelních paramentů,|
i spolkových praporů a kovového náčíní |
ši Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

' (6©na pořádání franko zašlou. i
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Nojstarší pražská, výhradně
aká křestanská továrna na 40

lozná kamnaaap sporáky

HorákaUllman
maj. MUDr. Vend. Snopl 6 F. Novák

VPRAZE-I, Vyšehradská tř. 49.
PE Úředně doporučená zdravotníS školníkamna.:

5-Irská kamna s trval hořením.

km mal násypná se šamot.vloškoau.Nepatrná spotřeba paliva.

Kamna původní Meidingerova.
Železné sporáky všech velikostí.

Oeny levné. Cenníky zdarma.
98, O0U07G 0009700

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistoriam
vHradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše av.
vám pak a zasílám v soudkách od

25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litrpo 60, 68, 72, 80, 90hal. a

výše franko nakaždoustanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

m W HUMPOLCI.
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přijímá
wklady o. 11,9,úrokbesvýpovědi,

+ 49, „ 830denní výpovědí
» 4%% „ 860denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky * váa kupuje

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady složními listy pošt. spořitelny, které
zašlou 66 na pož — Záložna pod
léhá povinné revisi Jednoty záložen.

KH
První český katolický závod veVia

František Ruber
Dílna kuvyšívání i
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarámtéž ko-; 1

vovénádoby, kříže ::a td.

strange O., vedle La- ;
zaritského chrámu
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add

| Průtrění pasy
vyrábí a na skladě chová

ArnošíÚVOĎÁK,
rukavičkář a bandašist,

přísežný znalec c. k. krajského
a okresního soudu

w Hradci Králové.

Jediný závod toho draha na
českém severovýchodě.

Zalošen r. 1895.
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, Páně.
Mnoho poohvalných dopisů po ruce.

Žádejteobšírnéceníky. Na ukásku sasílá
= — ne vše franco
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Nový trůn zbořen.
V posledních dnech ukázalo ee i v Portu

leku, co zmůže demsgogické malování svou
ného státníbu ráje budoucnosti, jestliše

roti spoustě fanatických spisů a řečníků ne
Jerí se solidní morální protitlak. Kdo nechá

celá desitiletí lid svádět sliby chytře nastro
Jenými, kdo hustý opar dryáčnických frází ne
rosptýlí světlem rozumného poučení, ten af 6e
uespolchá, še vojsko udělá „rázný pořádek“
ihned, jakmile zmářnení poddaní svednoa ruku
k hrozivé revoluci. Získat srdce a souhlas nej
širších vrstev — toť větší a trvalejší vítězství
neš promluvit k nim z dělí oejspoleblivějších,

Předešlý král zákeřně zavražděn a nový
přes trpké pončesí, které do smrti nemůže
s mysli vymiseti, díval se na další hrozivý
vývoj odálosti así jako divák = galerie na o
byšejné divadlo. Bulharský král do úmora
pracoje, jezdí ode dvora ku dvora, aby pře
svědčil avůj lid o péči upřímné; zemřelý král
anglický svými častými cestami a horečoou
prací diplomatickou konal pro svou država
tolik, co by sotva podstoupil nejhorlivější pre
sident republiky. Vilém II. přes všecko na
venek stavěné sebevědomí ví aspoň tolik, še
jest potřebí často se lidu ukazovati a s ním
promloviti, nemá-li anarchistický tisk odvrátiti
od něho sympathie nejširších vrstev národa.
Italský král na aatomobila jezdí po svém krá
lovství od místa k místu jako obchodní ce
stojící. Kdekoli se stane veliké neštěstí, již
jest tam osobně přítomen; kde jest veliké
shromáždění národní, jiš tam spěchá i ee svou
chotí. Pochopoje, čeho jest potřebí, aby v ny
nějším předemokratisovaném čase aspoň čá
stečně přesvědčil zfanatisované davy o dobré
své vůli a pracovitosti a zkrátka o tom, že
monarchové nejsoo tak příšernými bytostmi,
Jak je řemeslní štváči soustavně karrikojí.

A portugalský Manuel? Ačkoli mobl dobře
roblédnonti, že stojí na sopce, připravené

E výbacho každou chvíli, oddával se idylli
ckému snění. Ale byl prý mladý! — Nemohl
aspoň tolik věděti, jaké břímě povinnosti na
Jeho hlavě spočívá? Neprošel trochu školou

porn kon už za vlády svého otce? Náš KarelV. přišel na'vysvání svého otce do Italie jako
ohlapec a častá bystře chápaná skošenost jej
učinila předčasně vyspělým. Jako mladík šest
náctiletý dobyl v čele vojska stkvělého ví
těsství a rozšafně v Italii epolavladařil.

Mladičký Ladialav Pohrobek vzal si aspoň
sa skašeného rádce Jiřího s Poděbrad.

Ale Mannel jako by se mnoho nestaral
o bezpečnost a spokojenost svých nejbližších!
Jak se vedlo v Portogalsku katolíkům? Již
jsme jednou napsali, že nejhůře vede sa oby
čejně katolíkům v těch státech, které sednáři
nazývají klerikálními, jestliže katolíci sami
pevnou organisací nevynatí si respektu. V Por=
tugalska zákon omezoval avobodu kazatelny,
papežský nuncige směl jednati s papežem pouze
pros iotvím státního ministerstva a měl
stálé obtíže s liberálními ministerstvy; bisku

vé byli povinni žádati „placetom regiam“.
od „nejvěrněji katolickým“ králem byly klá

Štery pouze trpěny, nemajíce sákonitého za
bespečení své existence. Král poslouchal více
svých zrádců než katoliokých rádců. Příznaky
vychle blížící se rovoluce byly stavěny Manu

elovi před oči jak od portogalské hierarchie
tak od Vatikánu, ale král ostentativně igaoro
val tato častá upozornění. Ostatně jen slepec
neviděl, kam daše davu pod katolickým po
alátkem spěje. Sám admirál válečného loďstva
byl zednářem. Důstojníci, kteří přísahali králi
věrnost, zcela veřejně ge přátelili a živly re
volucionářskými a nestalo se jim za to nic.
A v jakém docbo pod vojenskou správou byl
vychováván důstojnický dorost, patrno z toho,
že v době velikonoční z 300 chovanců odepřelo
270 učiniti za doet náboženské povinnosti, tak
še do kostela jich šlo ponze 30. Tukovon ná
lada nevyspělí chlapci, kteří měli brzy přísahat
katolicky, rozhodně neměli ze sebe. Ta byla
sřejma protikatolická školní výchova. A byli
vojenští paedagogové voláni k pořádku ? A král
přece sám tak slavnou katolickou přísahu při
vstapu ua trůn vykonall Vše jen na povroh.
Manuel se domníval asi, že velikou přívěti
vostí a povolností zjedná si přízeň anarchistů.
Ale přepočítal ge šeredně — jako se přepočí

tali Jiní. Sedaje na dvě židle, padl na zem.
Nejvýš ponučnýobraz! Důstojníci, kteří

přísahali králi věrnost, postříleli svá kollegy
za to, že 50 tito ukázali charakterní a že dle
své přísahy tasili zbraň na obrana. Koma zde
účel posvěcovalprostředky? Král byl svějkem,
jsk jsou pobíjeni jeho nejvěrnější, ala raději
myelil na sebe. Zapálil si cigaretta a v civilních
šatech vstupoval na loď; žádné volkó, zásadní
slovo nepromluvil v okamžiku tolik pohnutém.
Srovnejte s tímto kavalírem ňašeho Přemysla
Otakara II., av. Václava, Ladvíka a Jiřího z Po
děbradI P

Vskutka velice rafinovaným způsobem
dovedli zednáři zpracovati obyvateletvo por
togalské tak, že toto se domnívalo, jako by za
finanční svízele země mohli „klerikálové“. Zatím
jest známo, že nejstkvělejší hospodářská dobu
Portugalska spadá do toho času, kdy katalíci
byli v tom království pány skutečnými. Neší
kovnost a neblahé manévry liberálních vlád
mají odnášeti katoilci. A přece Portugalci mají
tak blízko do Francie, aby ge názorné poučili,
že příkroa sociální nesrovnalost zaviňají lidé
zcela jiní. Patrno, jak v království horlivě
balamatila zednářská klika. V Portogalsku
jásot nad republikou právě v těch dnech, kdy
v republice Franoouzské tisíce a tisíce žele
zvičních sřízencůdemokraticko-repoblikánským
diplomatům vypovědělo nejtužší boj!

Revolučním iotrikánům o blabo lidu nejde.
Petrno to mimo jiné z toho, jak se zachovali
k positivníma pracovníkovi k ministra Fran
covi. Ten sačal velice horlivěa bystře uváděti
finance do pořádku. Práce se mo dařila nade
všecko očekávání. Leč v prostřed díla nedo
končeného gosnován jeho pád. Teď se uvidí,
oo republikáni mimo střílení a bombardování
dovedou, poněvadž finanční závazky s cizími
státy trvají dálo. Jestliže bohatá Francie má
tolik sociálních zmatků, co by mosili dokázati
finanční čarodějové v Portugalsku?

Prý nyní všecka náboženská vyznání budou
rovnoprávná| 8 dovolením — jaká spousta
občanů — nepočítáme-li židy, hlásí se tam
k Jiným vyznáním ? To „svobodomyslné“ heslo
pohlaváré republiky snačí něco jiného: ubně
tení katolíotva od protikřosťanských zednářů.
Vědyť zásada „rovnosti a svobody náboženské“
začala se praktikovati tek, že kongregacím na
řízeno, aby 8e do 24 hodin vystěhovaly. Pře
kotná tato „reforma“ stala ge rázem bez usne
aení parlamentního. A nastalo také hned bar
barské týrání a Šikanování kněžstva. Dítky
umístěné v klášterních ústavech jsou posílány
spět rodičům, kteří o to nežádali.

Převrat v Portagalsku jest velice vážným
poučením všemu katolictvu. Zdálo se, še vý
chova v dachu křesťanském jest zoela bez

čnou ochranou proti žívlům podvratným.
tím však změna jedním rázem! Poslátko

padic, přemalována firma, která nic nesname
naje, protože tuhá organisace zednářské pra
oovala jak mezi mládeží tak dospělými. Již
staří Římané měli přísloví, še mocnější jest
stádo jelenů pod vedením Iva než stádo lvů
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Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVI,

pod vedením jelena, I nejvzornější duchovní
ve Francii, Portugalsku a Španělsko byli vylí
čeni jako příšery, jako ssaví upíři před širými
davy, protože je lid málo znal z osobního styku.
A k lidu se jít musí, srdce lidu nezkaženého
se musí získati; jinak dočasná státní obrana
ukáže se naprosto nedostatečnou, i kdyby se
hofráti tvářili co nejpřívětivěji. Proti organisaci
lidovou organisaci katolickon| Nechťsorgani
sovaný lid sám v davech dá průchod svéma
konservativníma smýšlení,aby diplomati zřejmě
poznali vůli převážné většiny občanstva a ne
zalekli se povyka hrstky Ferrerovců, rozléha“
jícího se široko daleko! Byla-li znásilněna
většina p:rtugalského lidu, poněvadž týž ne
maje organisace, ztrácel eonvislost s tím, co
mu v mládí bylo vštípeno, pomohou jinde ka
tolíkům mimo školy a kazatelny úspěšné or
gani-ace. Pak obstojí trůn i oltář a lid bude
šíti křesťansky z nejpevnějšího přesvědčení
jako katolíci v Německa a Belgii.

Obrana.
Následky konfiskace církevního

jmění ve Francii objevují se stále ve světle
tomnějším. Slibovaná miliarda, o které se
tvrdilo, že poslouží všeobecnému starobníma
pojištění, skoro úplně zmizela v nenasytných
kapsách úřednictva. Kradly se od zednářů celé
miliony bez výkazu, nač jich bylo použito.
Zlatníci, klenotníci, zvonaři, malíři na skle a
Jiní živnostníci, kteří pracovali pro kostel,
ocitli se v hrozné bídě a těžce své existence
zacbračají prací jinou. Těžce postiženo i sta
vitelství. Naproti tomu vzrostl velice rozpočet
veřejných ústavů. Místo dobrovolných laciných
jeptišek nastoupil drahý ošetřovací personál
laický. Na př. zednář Mesurenr v Paříži dostává
ročně 40.000 franků,

Mravnost rychle klesá; nehledí-li se ani
k tomu, že obyvatelstvo začíná vymíratí, každého
zaráží vzrůst zločinců; a počet mladých zlo
činců množí se rychleji než dospělých. Dle
úředních zpráv pro r. 1907 přibylo případů
kriminálních v r. 1906-7 o 109/,, ačkoli vzrůst
obyvatelstva nenastal. Přibylo vražd 229/,, zra
nění se smrtelným následkem 179/,, provinění
proti mravnosti 189/,,

A nejzajímavější při všem jest, že ogrostl
při lom moderním pokrokusa vlády laické dvojná
sodné počet lidí neumějících čístá a psáti, V r. 1882
obnášel vzrůst analfabetů jen 149/, r. 1907
za plné vlády zednářů páčil ministr kaltu
počet analfabetů na 25—300/,, Tak píše v po
drobné stadii „Trennang von Kirche und Stast
F. Mack. Kniha vyšla letos v Trevíru.

Velnomyšlenkářský přední prapo
ročník smrtelně raměm — právězbraní
dacha a volného myšlení předních odborníků.
Již jsme uvedli četné posudky universitních
professorů o protikřesťanské fantasil a úmysl
ných podvodech Haecklových. Nyní schystána
poslední rána. Bývalý přívrženec Haecklův,
spisovatel Hugo C. Jůngst z Drážďan, pro
zkoumav důkladně chytristiku protikřestan
ského fanatika, ohlásil svou přednášku „Haecklův
pád.“ Při té přílešítosti předseda berlínského
svazu „Keplerbandu“ (k němuž Jtogst nená
leší) zaslal komitétu do Drážďan tento dopis:
„My jsme se vždy vyhýbali útokům osobním
i ve známé Boass-Haecklově potyčce. Vyskyt
ne-li se nyní u veřejné přednášce jméno zoo
loga z Jeny, pak je to odůvodněno novými
těžkými výpady professora Haeckla proti
„Keplerbunda“ a jeho členům, jimě vytýkal:
Prolhanost celé této společnosti vystapoje vždy
úšasnějí, čím četnější jsou její publikace. Proti
toma musíme se brániti.“

Haeckel jest v kruzích vědeckých nadobro
hotov. Kdo to chce posud popírati ten se
snaží vlastně dokazovati, že moderní univer
sitní věda není k oičemu, že eonhlasné pro
testy universitních professorů dokazují, še by
se měly university pro obmezenost professorů
savříti. Taková ztřeštěnost ovšem by působila



komicky. Ale někteří lidé ce přece samotali
do té hrubé příze. Jsou to občané, kterým jsou
vítány lží na atločení pravdy, pokroka a pravé
vědy — totiž volní myslitelé. Těm jest dále
Haeckel polobobem, protože slouží místo vědě
fanatickéma otlonkání násorů křesťanských.
K.do tedy podceňuje vlastně nejvíc oniversitní
věda? „Klerikálové“ to nejsou.

Drosdovy nkradené miiileny nebyly
nalezeny. Proti kpěžetvu štvalo se nepříčetně
pro zlodějství bustů. Dne 11. t m. samy
»Národ. Listy“ napsaly:

„Před 8 lety, když byla zuvřena ovato
václavská záložna a její hlavní činitelé odve
deni do šaláře, byla rozšířena pověst, že sta
rosta této záložny megre. P. Jan Drozd mé
obromné jmění v londýnské bance. Také se
vyskytli lídé, kteří dokonce tvrdili, še P. Drozd
byl v Londýně a že ho tam viděli, Po odsou
zení Drozda na sedm roků těžkého žaláře sase
lidé vypravovali: „Uož on se ještě dobře bude
mít! Až vyjde ze žaláře, vybere vklady z lon
dýnské banky !“ P, Jan Drozd dlouho dobu ža
lářování přežil, ale po dosažení svobody ne
odjel za hranice pro peníze, neboť nikde ne
měl nijakých vkladů. Ubytoval se v Karlíně
v domě č. 228 u své neteře pí Marie Rydva
lové, manželky cakráře, kde žil v pravdě velmi
ekrovoě. Aby si opatřil alespoň nejnutnějších

storii sv.-václaveké záložny a také nalezl mezi
svými svrchky některé cestopisy, jež před dáv=
vnějšímilety napeal. Tyto rukopisy v očkolika
redakcích nabízel, avšak odevšad byly mu vrá
ceny. Cestopisy nebyly žádným seneačním dílem
8 co věděl P. Drozd o sv.-václavská záložně,
to sdělil již při trestním vyšetřování a při
hlavním ličení. A tak Drozdovy rakopisy ne
mohly nalézti odbytu — a zaplacení. Pozůsta
lostní jeho fascikl a karlínského okresního
soudu je velmi skrovný. Obsahoje úmrtní zápis,
na pěmž je poznámka referenta p. okresního
soudce Košťála: „Pro úplný nedostalekjmění pro
hlášenoposůstalostnířízenísaskončené“,—Atak
ee rozprchly pověsti o báječných vkladech
Drozdových n apglické banky...“

Ale listy, které dříve se Štvavou tendencí
celé roky lbaly o velkodefrandacích Drozdo
vých, jsou oyní tiše. Dosáhly svého štvavého
účelu, zhanobily kněžstvo a nyní konečný vý
sledek četření zatajíly.
Mě'$Zločiny v Čemstochově a pretikate
Meký tisk. Hrozné, davové vzrušení vyvolaly
mezi polskými katolíky objevy, kdo a pr.č
okrádal posvátný obraz Panny Marie. Jasná
Hora čenstochovská jest posvátným mlstem
celého polského národa, jest shromaždištěm
náboženským i národoím. Ji opěval veliký
Mickiewicz, k ní ae nesly mysli polské v nej
horších dobách jako k záchraně. Loní byl olou
pen zázračný obraz o etkvosty, ale zloděj byl
nezvěstný. Nyní se dokázalo, že krádeže páchal
sám čenstochovský mnich Damasina Maczocb,
který peníze obracel na prostopášný život.
Udržoval nedovolený poměr s dobrodražnou
šenou svóho bratrance, jehož savraždil. Zpro
nevěřoval i peníze poutníků, kteří je dávali ke
zbožným účelům, jen aby jeho milenka měla
hojně prostředků k přepychovéma životu. Do
celá příšerné aféry jsou zapleteni ještě tři pří
alašníci onoho paulánského kláštera.

V polských krajích nastal poplach děsný,
jemuž podobbý snad vzplál pooze v ntarém
Recko, když byla vykradena pohanská avatyně
v Delfech. Aepravedlivél V národním Palladiu
blípové elměl Zprávy ty přijaty v katolickém
světě s nejblobším politováním a nejpřísnějším
cdsouzením. Zločinec Maosoch byl od Svatého
otce telegraficky exkomunikován. Maczoch jest
s těch polek.roských kněží, kteří přišli „od
plaba k oltáři“. Byl písařem a vetoupil s ú
myslem nepěkným (jako Jidáš) oa Jasnou Hora
jako Lratr-ihik. Začaj stadověti a odbyvvšecko
povrchně, byl vysvěcen. Poláci samí se jiš
dlouho horší na ruskou vláda, že sama stlačeje
úroviň vzdělanosti polských kněží, aby tito
přirození vůdoové národa nevynikali nad raské
popy a tak aby šivořila jak církev katolická
tak polská národnost. Bohoslovná fakulta ka
tolická v Petrobradě jest bídně od státa vy
pravena a vláda nedovoluje prefessorům kato
Jického bohosloví stadium za hranicbmi. Proto
mezi kandidáty jest malý a rozpačitý výběr.
A tak se mohlo státi, ře do stavu kněžského
ee vloudil 1 Macsoch, který byl pověřen ví
távím pontníků, protože na důležitější funkce
nestačil.

A uď sj všimněme, mají-li protikatolické
listy pro. čenstochovskou afóro právo metati
blesky do celého katolického tábora vůbeo.
Právě živelní rozčilení katolictva dokazaje, že
v naší ojrkví šije mocně smysl pro čest a po
ctivost. Biskup vylončil ze eprávy kláštera
nyní všecky mnichy paplánské Apověřil sprá
vou toa světské knězo. Jak ai však počínají
volnomyšlenkaři? Prohlašují za světceFerrera,
který jako ženatý množpodvodně omámil ku
tolické ženy o obrovské sumy, snichž se měly
dobře velné škcly s,jsho společnice — nikoli

Jeho dosry. Jásali nad bandity baroelonekými,
teří drancovali a ničili pejoeonájíh uměleckéskvosty a budovy, bezbranné jeptišky pobíjeli

a docele jejich mrtvá těla dábelsky banobili.
Neratřil Maczoch spíš do této gardy barcelon
ské než do olrkve, která takový hyenismus
zepovídá? Odkonkal také mocho od kousků
ruských lapičských revolacionářů, kteří se ne
učili vyráběti pomy v kostele, seto však v zed
nářekých skrýších. Z Čenstochovy není daleko
do ravolocionářských Sosnovio, do Lodže a
Varšavy. V těch městech protikřesťanětí vra
hové a lapiči řádili dlouho jako posedlí. Dříve
tolik oslavovaný pop Gapon vstoupil do stavu
kněžského pouze proto, aby spíš iuohl spraco
vati lid pro avé zištné a protikřesťauské rejdy.
A dařilo se ma dlonbo dobře. I řekl Maczoch
v srdci avém: Proč ty ne, Augostine? Vždyť
i židé oblekali na sobe kleriku, aby tím jistěji
ublížil křesťanskéma lido. Jestliže ruští revo
locionáři vstupovali pokryteoky do řad ru
ských strážníků, mobla jiná podvodné indiví
doa vlouditi se i do kláštera. Ničemovi totiž
nezáleší na formě, jakou dojde k svému cili.
Maczochův zlořádný život byl koplrován podle
raských revolaciovářů, pařížských Apačů, ná
vštěvníků Monte Carla, detektivních románů a
jiných krváků, které církov nevydává. V této
sféře byla škola Maczochova.

A pak — právě voloomyšlenkářští deter
ministé by podle svých zásad měli zůstati scela
chladní. Vědyť ua př. dokazovali, že defrau
dant Kudrnáč sám za nic nemůže, že byl
k svým sločinům osadem předurčen, determi
nován. Katolik má věsk právo Maczocha od
soaditi a také jej odsuzoje.

Politický přehled.
Politická komísesněmukrálovství Českého

skoučila 8. října generální debatu o národně
politických předlobách a návrztob jí přikáza
ných. Minvilo se velmi umírněně. Sami Němci
odsazovali tu ostrou řeč Woilfovu. Hr. Frant.
Tbun problásil, že pro rozhraničení okresů
jest kompetentním český sněm; provede-li je
říšská rada, ta jest nutným právní ohražení.
Roshraničení okresů dle národnosti lze pro
vésti pouze v první justanci, ale jest ne
možné v jpstanci vyšší. I finanční obtíže třeba
respektovati. Jak by přišly mnohé obce, jež
dnes platí 120/, přirážku, k tomn, aby přidě
leny byly okresům sa 609/, přiráškou? Ustanc
vení vládní předlohy o složení a právomoci
krajekých zastapitelstev jsou aespravedlivá,
ba přímo lehkomyslná. Tak hr. Tbun.

V sudkomitétu národ. politického výboru,
jenž jedná specielné o změnězemského zřízení,
prohlásil dr. Frengl, že Němci žádají, aby i
zemský výbor se rozdělil v odbor český a ně
mecký, jako zemědělská rada. a žádal j rozdě
lení rospočta zemského dle národnosti. Návrh
Frerglův jako zásadní porašení jednoty země
odsoudil z české strány dr. Fořt s prino Bedř.
Švarcenberg.

Berní komise na čes. měmu přijala před
lohu týkající se osvobození daně z příjmů od
sem. přirážek a vedle tobo přijala ještě čtyry
resolnce.

Ú s komissí sněmovníchdle „Našince“
mají prý Němci.Čeští členové nejsou dosti
připravení, co cbrílí aby se radili. Němci sna
menitě věc svoji ovládají ; proto docílilí úspěchu,
že otázka škol menšinových odstavena. Doaábli
toho, še po vůli jejich projednává se napřed
předicha o změně zem. zřízení před volební
opravou, o rozhraničování okresů před kraj
ským sřísením. Čeští radikálové chovají se aš
nápadně umírněně, Zajímavé jest, že 60 deba
taje povětšině německy a še překvapilo, kdyš
dr. Fiedler minuolý-pátek mluvil ponse česky.

Němečti členové komise nedmějí Bd vělohnidolLřečesky, proto tolik něměiny, aleti Němci,

nopromlaví.
Němcis AlpprotiNěmcůms Česk.Ve

schůzi něm. lidového spolku v Čaloval l,
Dobernigg n Steiowender deli řádnou odpověď
Němcům s Čeob. Dle nich Němci s ho
rují pro národní aatonomii, Němci s Alp ji
odmítají, poněvadů by oni masili zaplatiti její
útraty. Němečtí radikálové z Čech horují pro
obsazení krejsaského ministerstvo, kdežto
Němci z Alp prohlašojí, že očns. krajsu. mi
nisterstvo nemá pro Němcežádné ceny. Dober
Digg i Stelnwender prozradili, še cílem poli
tiky německých radikálů s Čech jsou mini
sterská křesla.

nedbajíc jí perlameutaí obyčeje a zákony
šlapala meušíno, katol. lidovou stranu italskou,
které nikde nedala zastoapení a jejiž mandáty
bez vyčetřování rušila,

+Delegace sešly se 12. t. m. ve Vídni. Před
ložený rozpočet vyhazuje potřebu 423,459.600
koruh, £ čehož na ministerstvo zahraniční

15,1806.921 K (o 1!/, mih více) ma vojsko
386,570.667 K (přes 11 mil. více neš loni), vá
lečné loďstvo 66,757.210 K (o 8,510.850K více).
Po odečtení bytků celalob v obaosu kor.
100,011.090 zůstává potřeba 202,647.671 K, jež
má býti kryta kvotamí: rakonská činí166,980.519
K, uberská 96,567 862 K. Potřeba na vojsko s
vojenské ústavy v Bosně a Hercegovině činí
8,364.350 K, úhrnné vydání na Bosnu aHerce
govinu 74,251.000 kor., vlastní příjmy čiaí
74,876.409 K. — Tentokrát mezi delegáty sa
řaděn i oáš posl. dr. R. Horský, dříve ná
bradník. — Dle zpráv z Vídně mají býti v ra
konském vojsku zvýšeny platy mužstva.

stávka ve Franeii prohlášena na
všech tratích. Původně stávkovali ponze sří
zenci oa dráze soverní, domábajíce Se takto
zlepšení poměrů. Když jim nevyhověno, na
atela stávka všeobecná. Naproti tomu vláda
železniční službu sorganisovala vojensky a pc
volala k ní službou vojenskou povinné zřísence
železniční na 20 dní. Stávka má více ráz poli
tický a revolacionářeký než hospodářský. Vět
Šina personálu jest prý proti stávce. Na ně
kterých místech jsou koleje vytrhány, telegrafní
dráty přeřesány; většina želesničníchtratí jest
obsazena vojskem, rovněži nádraší a obytné
budovy v. sich,

Zprávy organ. a spolkové.
Bukovina u Čermilova. Vldp. fprář

Konečný za četné účasti dospělých i dorostu velmi
pókoě u vás promluvil o organisaci křesťanských
sociálů. Ukázal nntnost této organišace, jelikož
program její jest nejlepší a programy jednotli
vých stran, zvláště agrární, nevyhovojí v otázkách
národohospodářských i politických, majlce za před
mět prospěch vlastní, ne všech vrstev národa a
všech jeho materielních. mravních a duchovních
potřeb. Pregram katolický. poznali jsme, je zdravý
pro všechny atramy národa českého a odpovídá
všem jeho potřebám. Vldp. farář, ač přednášelýpiné
dvě hodiny, aeunavil a erdečně za svou námahu
byl odměněn. Případný doslov pronesl p. starosta
J. Kvasnička.

Čermilev. Péčí předsedy a vikáře vdp. J.
Fr. Sejdla přednášel sde pozvaný vedp. říšský
poslacec Dr. Rad. Horský v úterý dne 13, říjes
v 7 hod. večer. Ač byl všední den a tma tmoucí,
přispěchalo bodně účastníků s rozsáhlé obce i celé
kollatary, aby vyslechli věhlasného a oblíbeného
řečníka „tatíčka Hcrekého.“ Za vzorné pozornosti
všech přítomných ve dvouhodinové řeči pan po
slancc dokasoval, še naše strana musila 86 po

staviti na vlastaí nohy vlastní oestou a bojováti vlastní silou. né důvody i přítomným
agráraíkům otovřely oči. Výzva, aby byli našinci
připravení v případě aového volebního boje,který
snad je ua blízku, byle účinná a celá řed bude
posilou k dalšímu boji. Řeč byla u velkým sájmem
sledována a odměněna dlouho trvajícím potleskem.
Ještě jednou díky nejsrdečaější|

Libuikovice. Minulou neděli přednášel
sde p. účetní K. Holanec s Prahy o hospodář
ském sdružování a dp. J. Petrásek z Černilova
0 organisaci mládeže. Poutavé přednášky obou
pánů a volikou pozorností byly sledovány a ne
minuly se s účinkem. Založena zde odbočka ho
“ kého Sdružení a skupina mládeže. Členy
obou organisací stali se všíchni přítomní a mnozí
Ještě přistoupí, tak še snad nebnde nikobo snaší
malé obce, kdo by nebyl v organisaci. Schůzi
řídil místní pan sterosta a případné milým řečaí
kům děkoval. frenetický potlesk řečaíkům

byl odměnou za jejich ps přednášky. Prvníbrázda šťastně vyorána. Btht
ikmteč. Zdejší lidový křest. soc. spolek

pořádá v neděli 23. říjag o 4. hod. odpol. v sále
p. Bolabáře přednášku. Přednášeti bude vedp.
rofeasor a kanovník dr. Fr. Šule s Hradce Krá

6 o „Volné Myšlance“. Kalolíci, dostarte se
v počta nejhojaějšímI

Sahůzo katol. ce v Bysfrel
uLanákrosnakonati pe bude v 16.t. m.
opůl 2. hod. odpol. Referent dr. Jos.Myslivec,

Čes. Třebová. (Oposdéno). Dne 2. října:
měli členové věeodb. edružení zase jednou šťastný
den. Zavital k nám vldp. Dr. Hejl a promluvil
na thema: Otázka dělnická a tisk. Chtit podat vý
stižbý obras celé přednášky uedovoluje.nedostate:
míata. Těško řící, co sávašnější bylo a čem

dát. Ač až promlouval vidp. řečník o Bo
poměrech dělaiotva, at o drahotě tísnící svláš
lid šijící s raky do úst, ať líčil křikluvé mnobd

měry bytové lida pracajícího, ať modostatek sá
onodárné péče o třídu dělnou: všecko naznač

valo mistra a snalco otásky dělnické. Dobrý
dojmem působilo a k zvýšení posofnosti přispěl

Bo doloženojb ukáskami h PAdlnickýchNemésejímavé bylo srovnání pom ni a nhl
s poměry jiných států. Členové naši také okázs
še mají porozumění pro poučeší s s učho pl
Boncí náprava. Ač aluničko mile hřálo a lé

deoBí úmorné práci, přece obětovali tento p
tek tělesný za požitek duševní a dostavili



v pa skore počin. Vedlo zajímavostithomatabyla to i osoba vldp. řečaíka, která poutele a

tisku. Maloo poznámku| Ať srornají účastníci řeš
našeho vynikajícího znalce otázky dělnické ořečmi
osob jiných táborů! Zde byle patrno sosba Jid
poučiti « ukázati na oprávnou cesta nápravy. Frá
temi, třískáním s bouchéním zvučných bogel ne
amění 8e na dělnické mizerii pranic. Tím méné
nadévkami na klerikály nebo dokonce jitřením lidu
a násilností, Zde ukázal se vidp. Dr. Reyl obrat
ným lékařem. Konstatovati neudržitelnost daešaích
poměrů dělnických není uměním největším, ale
ukásati vbodné, k cíli vedoucí prostředky, jak
učinil vid. Dr. Rsyl — to vyšaduje práce a jas
ného rozhledu. Po přednášce, již případným pro
alovem zahájil vlp. Robert Vala, ačiněny od někte
rých účastníků věcné poznámky. Zmínky zasluhuje
projev p. Voleského ve přičiaá koneumů a pí Bí
mové o dělnické domácuosti. Daslovem p. před
sedy a výzvou k vytrvalé prácí uohůze skončena.
Vidp. Dru Heylovi vsdárámo nelíčený dík a upří
mně Zaplať Pán Bůh! — Všem čleuám přípumí
náme, že nic neví doss snazšího, neš býti členem
spolku, ale nic není obtižnějšího, nož býti členem
horlivým spolku katolického. Ne pouze počtem
vynutí si spolek úctu, nýbrž i dobrou kázní, obé
tarost! a uvědomělostí avých příslušníků. Tyto
vlastaosti jete, bratři a sestry, osvědčili. Bajiž

Ba pk! Neobroženě katolíci ku předu! Zdab

Na okrosní orgauisacl ústeckou a
lanškronnokom přispěli vldpp.: Jan Černý,
farář v Čermné 10 K, Václav Sokol, farář v Čen
kovicích 6 K, Václav Běbm, farář ve Vorličkách
8 K. Srdečné „Zaplat Páu Bůh“ — Prosíme i
ostatní vldpp., jimě zaslány byly Prosebné arcby
a poukázky, aby aeobtěžorali ai tyto vyplašné
zaelati okres. pokladalku, Veškero vid. dachoven=
stve okresu ústeckého a lanškrouaského apozor
ňojeme, aby ve příčině schůzí, řečníků a všeců
záležitostí organisačních obrátilo 8e oa okr. dů
věralka vlp. Bob. Valu, kaplana v České Třebové,
jenš co nejocbotněji vše obstará.

Kolie. V uplynalém měsíci 18. září £, r.
přednášela sl. Jakabcová našim ženám křeať,-soc.

apolku o Ka povionostech v dnošní apolečnosti. Nelso jinak nežli co nejpochvalnějí Bu vy
aloviti o předoášce této, jež nadchla všechny po
aluchačky. —25 září t. r. eehrál spolek opět při
vyprodaném domě krásnou veselohra „Terna“. —
1. Hjnos £t. r. pak nepořádal spolek slavnos.ní
večer k povenosení slavnosti otevření chrámu dě
kanského. Velice nás potěšila vzácná přitomaost
J. M. nejdp. biskupa Brusáka, neboť avoa pří
tomností až do konce ráčil J. M. dáti soahlas
» saší snahou, což potvrzeno táž povsbužujícími
slovy, proposenými druhého dae k depataci Jeho
Milosti, bychom kráčeli vpřed, nodajíce se sdrleti
žádnou překáškou. — 9. října t. r. pak s nevšední
ochotou přednesla nám pl. L. Prágrová zajíma
vostl se života na Rusi, Přednáška ta těšíla se

tim větěl; ježto vetevážení pí. řečaice
šije stále na Rusi a proto mlovila ze zkušenosti.
— Na Daš
ne hřbitově“
p. Dvorského z Prahy.

. Ze Zemské rady katolické. Nastívá
období podsisaí práce, období činnosti ma poll
katolické kultury a society. Maoho půdy leží u
nás ještě úharem, mooho zbýrá upraviti, doplaiti
a posíliti. Katolické kulturní s sociální organisace
jsou nejpevnější oporou křesťanského svétového
řádu, jehož protivníci jsou stále četnější a útoč
nější. Jest proto naší povináostí nodtáleti a při
vésti v řady naše osvěžaní, nadšení a posílení.
Besilent ducha a vědomí katolické, pracovati, aby
v každém jednotlivci pevně bylo zakotveno pře
avědčení natmosti, udráeti a vutušiti křesťanský
kultarní a sociální řád avětový, musí býti první
úlobou našich katolických, nepolitických spolků a
organisací. Pevné uvědomění náboženské, na námě
epočívá všecko, rozšiřování obsvru vědomostí, o
beznámení se Bo všemi důležitými objevy vědy,
sledování krásného umění a časového pokroku,
aby nám katolíkům nikdo nemobl vylýkati nevě
dorost a spátečnictví, abychom na tomto polí
nezůstali zs příslušníky táboru, nevěry a nepřátel
křestamkého řádu, k tomu musíme pracorati|

Nejlepším tředkem k dosažení tohoto účelu
est vedle mu a školy kulterní práce v nepo
itických našichspolcích a korporacich : předaáěky,

vdčery„pe a zábavné, křesťanskéakademie,ušlechtilé divadla, spóv a budba atd. a zejmána
ddbrá četba. Zemská rada katolická v královetví
Českém (Praha II, Myslikova ul. 6. 6) vyjde
v tomto -sméta co nejochotněji vstříc veškerým
kdtolickým mepulitickým organisacím a spolkům
účinnou -radou a pomocí. Jest na těchto spolelob,
aby vydatně tobo využily. Zejména co týká so
přednášek, dedá sekretariát Zemakékatolické rady
nájen výběr. vhodné látky a její rozbor, nýbrá

šle die potřeby i řečníka. Leč i v každém jiném

otjledu, Kyle bude o to požádán, sekretariátodhotně vyhoví. Podotýkáme však, že Zemská ka
tolické rada alednje výhradněčínavat nepolitickou,
kúltorní a še řečníci jejízabývajíae pouze látkami
programu -v předu podotknotého.. Rofoktnje-li
proto některý spolek na aončinnost a podporu

|
Zemské katol rady, prosíme,aby přihlásil se záhy,
aby sekretariát auhl "dle došlých přihlášek zaří
diti vhodné dlepa sice.

Zprávy místní a z kraje.

právy dlecósní.Ustanovení jsou
př Josef Tuček, kooperator v Deštném, zaaráře do Bělého; Josef Filipi, administrátor,
za faráře v Kórbru; Josef Pohl, farář v Lu
kavici, za faráře v Dobrém; Julius Váňa, admi
nistrátor, za faráře v Krouné; Václav Nepokoj,
exposita na Chlumu, za faráře do Ostřetína;
Jos. Černý, katecheta škol měšť., za suppl. ka
techetu na reálce v Jičíně; Karel Drda, kaplan
v Hořičkách, za suppl. katecbetu v Chotěboři;
Jos. Chaloupka, katecheta v Chotěboři, za ka
techetu do Něm. Brodu; Joa. Mašina, kazatel
u sv. Barbory v Kutné Hoře, za katechetu
ohlap. měšť, školy tamtéž; Jos. Bičiště, admi
nistrátor v Kunvaldě, za koop. do Deštného;
Jos. Pavel, administr., za kooperatora ve Voj
nově Městci; Jos. Širůček, administrátor, za
kooperatora v Opatovicích n, L.; Dr. Stanislav
Michálek, kooperator v Opatovicích, za admin,
v Horní Dobrouči; Jan Vašek, administrátor
v Běstvině, za administratora do Hněvkovio;
Dr. Rudolf Šetina, sekretář b. Konsistoře, za
suppl. katechetu na gymnasiu v Jičíně; Karel
Ludwig, katecheta ve Vrohlabí, za katechetu
v Dolní Rokytnici; Frant. Jirásko, katecheta
v Novém Městě n. M., za katechotu na lyceu
v Jičíně; Jos. Krkoška, kaplan v Teplicích, za
katechetu do Nového Města n. M. — Neo
mysté: p. Jindřich Svoboda za kaplana do
Hořiček, p. Gust. Korda, za kaplana do Ber
nartie. — V Pánu zesnul: p. Karel Nickel,
(V Vuln.), farář Harrachovský na odp., + 12.
září (naroz. 1831, vysv. 1854; p. Jan Pánek,
(V Vuln.), farář ve Zlunicích, + 29. září (naroz.
1860,vysv. 1886).— Uprázdněná místa:
Zlunice, fara patron. hrab. Děpolda Černína,
od 1. září; Bernartice (Berngdorf), fara patron.
nábož. matice, od 1. září 1910.

Z městského průmyslového musea
v Hradel Králové. Čítárnamusejnínavštívily
ve čtyřech přístupných dvonhodinách 294 osoby.
V čítárně vydáno na 116 žádanck 67 avasků knih
a 63 děl předlohových -——-Domů vypůjčeno 167
svazků knih a 407 předloh. — Do okolí od 12
osob 29 avazků kaih a 109 předloh. D> knihovny
tařaděna aově čísla 2821 až 2050. Seznam letoš
cích přírůstků na požádání vydá kaihovalk. —
Počet vykládaných časopisů ne projevenépřání
dam, čítárou navštěvujících, rozšířen o Časopisy
„Bazer" a „Nové pařížské Moďy“. Vedle jmeno
vaných listů přibyly ještě „Český Bibliofl“, „Za
Starou Prahu“, „Střední Labe“ a „Technische
Monatshefte“. Celkem vykládá ae 136 časopisů
a revui. — Do knihovoy věnovali : pp. Jar. Oshm,
c. k. odbor. učitel, zde, L'Elestration r. 1905. Jen

ot akad. s v Boetoriolch,Porn avýstavní, J. Stenev Prave, plakát, od
labřa v Plzat, zprávy a protokoly, Národní bi
blioteka v Safii, bibliografiČeskij byletlo, museum
v Chradimí a Vys. Mýtě výroční správy, p. A.
Kadečka, sklenář, zde, 40 ocelo- a mědirytin,
Zemský výbor král, Českého „Památky výcbodo
české“ seš. 10, p. Tolman, knihkupec, různé ka
talogy a plakát. Do sbírek věnovali: pí. Hera.
Damečková, zde, bílou plenu vysívanou, 2 šněro
vačky a dětský čepečok a pí. M. Hušáková, zde,
broušenou oklenici. Všem dárcům vzdává správa
musea vřelý dík. — Z4 členy muses 8 ročním
příspěvkem K 2 přistonpili: p.A. Zimmer, tech
nik zde, p. Em. Matějček, (ruhlář v Chlumci n.C.,
sló. Anna Čarnochová, majitelka stříbové úkoly

Kde ókodi vdejšímu lycemn© Lotosje
nápadně malý počet žaček z města samého v Jy
esa; vělšinou jsou sde žačky s venkova. Pokro
kový tábor, jenž obratné bodil passivaí tento podalk
poplatníkám ua krk, ale ponechal si dosud skoro
všecek vlív na směr a vedení lycea, suřivé alídí
ve vrstvách obyvatelstva, kde vězí příčina tohoto

málopro lyceum pochlebného úkazu. „Ratibor“vyslídil již ve zdejším rabínovi takového odpůrce
» proto se na něho zcela noomaleaé vrhli. Nespo

ii se však ve svém policejním záobratu toato
obátí, nýbrš pátral dále a našel, še prý docela
jedna jeptiška zráčela jedna mácku,abydeeru ne
dávala do lycea, Z toho podezření, na zakladě
Ženského klepu sestrojeného, -alarmaje „Ratibor“
všecky Školní instsuce do boje proti feholním uč:
telkám a brozí odbalením, které dosud prý ve své
osvádčené noblegse nechal vi v šuplíku. Zmataný
„Ratibore“, vzpamatuj ae ve svém běsnění a dej sl
říci, že pravé Škůdce městského lycea dlužno hle
dati v tvém vlaatním -táboře, který svými sanrovými
výpady vtvých alonpcích proti všema slušnéma stává
86 odporným veškerámu občanstvu a ztratil věvcku
důvěra, Jaká důvěra wůže býti ke škole, kdyš v ní
vládne duch, jenž každým týdoem v svbotu otravuje
svou vůní hradaokou veřejnost ? Která moudrá matka
potřebuje nějakého přemlouvání, aby dceru nedá
vala do lycea, když lze na lycinkách očitě ne
přesvědčiti o „vyšším“ jejich vzdělání? A který

rosamný otec bude povašovati sa zisk nucený
styk svého dítěte s dcerami Machara, které vý
borný jejich otec dal prohlásiti za bez vyzaáví a
nechává vyrásteti beze věl náboženské výchovy?
Tak vidíš, smatená tiskovino, že muslů ustati ve
svém úpiclovatví mím? avůj tábor a maslé hledeti
vinolky ve vlastaím táboře, protoše lyceum po
Škozuje jen a jen pokrokářská zrůdaost, Až bude
lyceum zbaveno svých škůdců a budou v něm
vládnouti zdravé zásady vychovatelské, bude míti
vědy dosti žaček ze zdejších krahů poplatnických,
které sa své peníze mají plné právo žádati po
řádnou školu a ne pokosnou stanici pro zmatené
a nezežité pokrokové násory. Je-li pokrokovému
táboru milou další rozprava o výbornosti lycea,
můžeme panstva posloužiti. Měli jsme dosud oh'ed
Du městské fioaoce, které se utápějí v dobrodruž
ném podniku, ale provokace trpéti nobudeme.

Wlavnostní večer Emmy Dostianové,
Jeho Exo. nejdp. biskup Josef, který umění
všech oborů s živou účastí sleduje, dal podnět
k tomu, že jsme zažili dne 9. t. m. uměleokou
chvíli prvého řádu »Slavík spróvský« zavítal
do středu našeho. Přijetí jeho bylo slavnostní,
radostné, tím radostnější, čím bolestněji se kde
koho dotklo zmaření návštěvy předloni. Pěv
kyně proslulá svým dramatickým uměním
uchvátila tentokrát na podiu koncertním k ne
zvyklému nadšení vše obecenstvo, jemuž se
dostalo toho Štěstí, že mohlo jí naslouchati.
Program elovutné umělkyně byl velice pečlivě
sestaven: Arie Mařenky z »Prodané nevěsty«,
jíž el. Destinnová vydobyla cizí jeviště pro
tvorbu Smetanovu, modlitba Alžběty z »Tann
hůusra«, kterou se proslavila vzáoná umělkyně
na světovém jevišti Bayreuthském na pozvání
samotné Cosimy Wagnerové, něžná ukolébavka
z oHubičky«, proslulá arie ze »Samsona Dalily«,
jakož i poutavé skladby Nedbalovy »Očir a
»Dudák.« Nebyly to tedy skladby oslňujlcí
lichým effektem, nýbrž takové, v nichž ukázati
lze hluboké pochopení a ryzí umění. Zbytečno
by bylo chváliti jich provedení, neboť slečna
Destinnová požívá jména světového. Krásný
měkký její hlas je ve všech polohách naprosto
souměrně vyovičen a dokonale ovládán v into
naci, dynamice i vokalisaci. Zdravá hudebnost
a umělecký smysl umožňují jí nevýstižné podání
nejtěžších partií operních zrovna tak jako
prostých písní lidových. Ve všem se jeví jako
tvůrčí umělkyně, plná vzácného porozumění,
jemného citu a svěráznosti. Jak tklivě zazpí
vala Smetanovu ukolébavku, jak vrouoně mod
litbu Alžbětinu, jak nenuceně a úohvatně i jed
noduchou píseň lidovou, jak výrazně Nedba
lova oDudáka«, tak že skladatel pohnutě jí
děkoval! Překrásně ji doprovázel mistr Nedbal,

Jeně doprovodem zrovna oživil své skladby.ra páně Davidova je krásně vyrovnaná a
rytmicky výrazná; zvlášť pečlivě zahrál Ned
balův »Valso triste«. Konocertu na újmu byla
dekorace. Nebylo snad možno jeviště jinak, ©
než pomocí pláten upraviti, avšak plátna sebe
jemnější dusí zvuk a akusticky jsou jen na
závadu. Sytý hlas sl. Destinnové nemohl za
zníti v plné sfle, poněvadž byl tlumen dekorací.
SL Destinnová přidala Dvořákovu píseň +Ne
kamenujte proroky«. Hodil-li kdo po proroku,
po pěvci kamenem, již se nevraoí. Byly to
růže, bylo to uznání, nadšení a obdiv, jehož
se zde sl. Destinnové dostalo, a proto dou
fáme, že. se vrátí, jak i alíbila, že brzy nás
oblaží svým velikým uměním a stane se sla.
víkem polabským. „4

» „Třetí zvonéní“ v Adalbertina. Stále
evěží "Stochova veselohra „Třetí zvonění“ prove
dena bylo mionlou meděli v Adalbertinu s na
spolkovém jevišti vzdělávacího apolku paní a dí
vek. Výprava i provedení hry svědčily o pravém
porozamění i o veliká píli, proto zaslouží ražie
pí R. Hradecké a výkony jednotlivých ochotolků
plného uznání, kterým také obecenstvo neakrblilo.
Hra bylá tak vypravsna a provedena, že by ji
nedovedly ani lépe provásti drahé ochotnické zdejší
Jednoty. Tíha večera spočívala v rolích pásských
s tu ochotně vyznáváme, že pp. Čarný, Soudil,
Běhm, Šejnoha a Zavadli vedli si výborně. V
dámských rolích vedle osvědšené sl. Černé sezasly
jsme maohoslibné alíy v pí Noskové a al. Pacob
dové. V přestávkách vedl aj sdatod dámský odbor
tamburašský. Zímaí saisoha sahájeňabyla v Adel
bertinu velmi zdařile,

V oblasti majostátuékho Triglava.
Velkolepé Slovinaké Alpy s krásným skupinami
horskými, nádberoými údolími a čarovaými jezery,
pěknými vod.pády a. proslulými letalmi místy vi
děti možno v Fadě krásných pohledů v panořrámě
Národní Jednoty Severočeské v Hradci Králové
v týdou odsiódo 21. října 1910. 1

"$$Oharitas“,. vzájemně dobročínný spolek
v Hradci Králové odktoří občané mimohbradaétí
mylně seměňovali 8 podaikem pražským R. Tylše,
Který nazval svou „Danka“ místo „Cilamitas“ také
„Charitag.“ | Tylš už v Hradci proslul mimo jiné
také tím, če dal tiakaouti vakázky růs né a inserty,
kterých neplatil. V Praze sí jej sehovali do bez- 
pečí, aby jim Špovděl o své peněžní bystrosti
trochů víde. “



Zélošní úvěrní ústav v Hradel Krá
lové odbýval dne 11. října 1910 mimořádnou
valnou hromadu v sále zdejší Besedy. Na pro
gramu nalézal se návrh na zvýšení akciového
kapitálu z K 10,000.000-—na K 30,000.000—,
z čehož provedlo by se nyní zvýšení pouze o
K 5,000.000— tedy z K 10,000.000— na K
15.000.000-—, dále pak změna stanov. Sohůzi
zahájil místopředseda pan Dr. Fr. Ulrich uví
táním všech pp. akcionářů, zvláště pak celé
řady zástupců peněžních ústavů, kteří touto
svou přítomností projevují ústavu své sympa
tie. Omluvil předsedu ústavu pana cís. radu
Collinu ©nemocí, představil | zeměpanského
komiesaře pana c. k. místodržitelského radu
Steinfelda a o. k. notáře pana Chládka, konsta
toval přítomnost 39 akcionářů, zastupujíolch
4664 akcií s hlasy téhož počtu. Věnoval vzpo
mínku bývalému místopředsedovi panu V.
Waldekovi. — Program valné hromady odů
vodnil as následujícími slovy: Na programu
dnešní valné hromady je návrh na změnu sta
nov, spojený s návrhem na zvýšení akoiového
kapitálu na K 30,000.000-—,z čehož prozatímně
se provede zvýšení 05 millionů, takže akoiový
kapitál bude obnášeti K 15,000.000"—,oož roz
děleno bude v 35.000 akoií po K 400— úplně
splacených. K zvýšení nad 30 millionů je po
třebí dalšího usnesení valné hromady. Věcná
potřeba rozmnožení akoiového kapitálu je patrna
z účtu rozvažného k 30. červnu 1910, který
zajisté z našeho finančního listu je Vám všem
znám. Pouhé konstatování, že peněžní obrat za
první polovici tohoto roku činil 980,000.000—
proti 1 milliardě za celý loňeký rok, dále fakt,
že vklady jsou stále v konstant ním vzestupu,
takže obnáší nyní K 35,500.000-—, nutí nás
k rozmnožení akoiového kapitálu, aby tento
byl s nimi v souladu. Mimo to dlužno kon
statovat, že stagnace, která se jevila v minu
lém roce skoro ve všech odvětvích prů
myslových, začíná pomíjeti a naopak dá se
očekávat všeobecné zlepšení konjunktury, což
jeví se již nyní v textilním a koželužském
průmyslu. — Rovněž naše spojení s Haliči,

zvláště s tamějšími peněžními Savy chcemeupevniti založením filiálky v Krakově. —
Druhý důvod, který mluví pro zvýšení
akciového kapitálu, je fakt, že Záložní úvěrní
ústav tvoří dnes platný článek v řetěze kve
toucích peněžních ústavů českých, které skoro

všechny letos svou finanční základnu zvětšily,
jako na př. Živnostenská banka, Česká průmy
slová banka, Pražská úvěrní banka, jakož i
skvělé výsledky, kterými je provázeno zvyšo
vání akciového kapitálu Ústřední banky če
ských spořitelen a sko. banky Bohemie. Ne
můžeme i my zůstati pozadu a musíme jíti
s nimi stejným krokem. Z pololetní bilance a
výkazů, které nám později přednese pan vrchní
ředitel Píša, vidíme, že Pražská filiálka úplně
se zdařila a potkala se s plnou důvěrou, zvláště
u vrstev vkladatelů, oož nemálo přispělo ku
zvýšení našich vkladů. — Zajisté, pánové, ale
dovali jste atoupání kursu našich akcií, který
dnes je ustálen na 510. — Připomínám, že

zvýšení toto nebylo vyvoláno uměle, nýbrždělo se přirozeně a správným oceněním bonity
a rentability našich akcií se strany kupujících.
Jak již bylo publikováno správní rada usnesla
se vyhraditi nové akcie jen starým akcionářům
a upravila kurs emissní přiměřeně dnešním
poměrům, totiž na K 475, Agio z této emisse
při zvýšení o K 5,000.000 bude obnášeti téměř
K 1,000.000, takže stoupnou reserv. fondy naše
na 2 a půl millionu korun. Končím a dovolte
ještě, abych se zmínilo poslání našeho ústavu,
terý jest ústavem Soverovýchodočeským. Co

vykonal pro tento kraj a zvláště Hradec Krá
lové, napíše jednou historie. Vykonal na poli
finančním asi to, co vykonává na poli národo
hospodářském naše Ústředna a doporučoval
bych, aby se na toto poslání nikdy nezapo
mínalo. My pak dejme svému přesvědčení a
poznáni výraz tím, že ponecháme akcie ve
svých rukou. Tím prokážeme ústavu tu nej
většídůvěru.Končímadovolujisi návrhtento
předložiti Vám k úvaze. (Pochvala.) Valná hro

mada jednomyslně schválila návrh na zýňeníakc. kapitálu z 10.000.000 K na 30.000.000 K,
z čehož provede prozatím zvýšení pouze o
5,000.000-—,tedyna 15millionů,jakoži veškeré
změny stanov se zvýšením tímto související.
Předsedající panDr. Fr.Ulrich poděkoval pří
tomným za důvěrutímto hlasováním projeve
nou a ujistil shromážděné jménem celé správní
rady, že ústav bude pokračovati i nadále ve
směru dosavadním.

Uetění Ferrera. Nemalýuhonlidu spů
sobila včera nezvyklá podívaná v Palackého tř.
Tam s okna domu p. Matka visel černý prapor.
Napřed dotasy, kdo to zas umřel. Leč podobísna

Ferrerova, vyloženáv okně, učinila bray jasne.
Byl tmrtal Ferrerův. O věc se ioteressovalo
také o. k. bejtmanství, protože Ferrer nebyl ani
hrdinou českým ani rakouským ani obhájcem kon
servativních řádů. Iaterpellace nájemce byta p.
korrektora Poláčka. Ten mínil, še si v bytů může
počínati samostatně. Prapor sice úředně sňat, alo
v okně objevil se nový. Pilnější úřední řízení,
protokol a pak diktování 10 dní vězení nebo 100
K pokuty, ježto ctitel Ferrerův ee ocitl ve vážném
rospora 6e stávajícími paragrafy.

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u nstavičným zřetelem k aověj
ším a nejpovějším církevním 1 státním normám

a předpisům vzdělel

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-stréžos kathedrální kapitoly v Hradei Králové,

Stran V a 049; velká 8; Cena 11 K.
Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárnav Hradoi Králové.
JM

Již přesídlila
| smFejgl A Byčiště

do domu p. Russa v Jiříkově třídě,

l proti novému labskému mosta
a dovoluje si nabídnouti ve velmi Jerných '
cenách veškeré zimní trikové prádlo, dámské

ičky pletené, pánské tené s rukávy,
ne deštníky,Dasy,šoipvsčky a jim

Kněžské kolárky.
Kněžskénáprscnkypatontníbezkášků.
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Žaložní úvěrní ústav
v Hradci Králové.

SUBSKRIPCE
= na 12500 nových akcií VI. emisse

Záložního úvěrního ústavu v Hradei Králové.

Mimořádná valná hromada Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové usnesla se dne

11. října t r. jednohlasně, aby postupně zvýšen byl akciový kapitál z 10,000.000-— K na korun
80,000.000-— a zmocnila správní radu,-aby ihned provedla prozatím zvýšení

o K 5,000.000—
tedy z dosavadních K 10,000.000— na K 15,00/000"— vydáním 12.500 kusů akcií nových plně
splacených — na doručitele znějících.

Ve smyslu $ 7. (nové znění $ 17.) zve podepsaná správní radapány alkcionážře
k upisování 12.500 nových akcií po K 400— nominale, čímž bude akciový kapitál zvýšen z obnosu
K 10,000.000-— nominale na- K 16,000.000.— nominale za následujících podmínek:

1. Dosavadním pp. akcionářům na každé dvě staré akcie — které datno při upisování
k odkolkování předložiti — přípádá jedna nová akcie a K 400— nominale, v kursu .

K 475.—za jednu novou akoii.
Dnešní kurs na Pražské burse starých akcií circa K 510-— mimo osuellní 5%, bursovní úrok.

2. Nárok na dividendu od 1. ledna 1911 (za rok 1909 vyplácena byla dividenda 7*%,
t. j. K 28-— na jednu akcii),

3. Obnosy složené na nové akcie záročí banka ode dne splátky do 31.prosince 1910 úrokem
4"/4%» — naproti tomu hradí upisovatel bance z obnosů do 81. prosince t. r, nesplacených úrok
5“ní od 1. ledna 1911 do dne zaplacení poslední splátky — poněvadž od 1. ledna 1911 připadá
na akcie již dividenda,

4. Splátky: a) při upisování nutno složiti na každou akcii K 175 —,
b) II. splátka K 150-— na každou akcii musí býti zapravena do 31, prosince

1910,
c) III. splátka K 150-—nejdéle do 81. ledna 1911.

Pp. upisovatelům jest volno eložiti i celý obnos najednou na 4"/,*/, zůročení.
5. Lhůta upisovací trvá od 17. října do .30. Listopadu 1910.
6. Upisovati lze u pokladen centrály v Hradci Králové, nebo u filiálky v Praze, v Semi

lech a expositary r Turnově, "U

7. Na vykonané splátky obdrží pp. upisovatelé prozatímní stvrzenky, které budou 1. dub
nem 1911 vyměňovány za nové akcie,

8. Výtěžek z této emisse nad cenu nominální docílený — ca. K 1,000.000— — při
padne reservním fondům akcionářů, takže dosáhne reservní fond výše ca. K 2,500.000-—.

Pánům upisovatelům — NEAKCIONÁŘŮM — kteří hodlají nové emisse akcií se zůčast
niti, obstará Záložní úvěrní ústav právo přednostní na nové akcie za původních podmínek,

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 14. října 1910,

přihlášky po př. poslední
výronízáv istanovyprá ů
stav ne požádání každému franko.



Opatření choleře. Vesmysluvý
Bosů ©. k. okres. , týkajících se same
sení zavlečení a rozšíření cholery ve sdejším městě,
sakazuje se k návrbu smíšené zdravotní komiese
dle usnesení městské rady ze dne 3 řijna t. r.
chov drůbeže a králíků ve zdejším městě.

Osobní. Pan c. k. vrchní inženýt Fr. Fischer,
který po semnulém stavebním radoví p. Václavu
Červenkovi byl pověřen správou stavebního od
dělení, byl jmenován defisitivně přednostou tech

En geo oelářo c. k. stavebního úřadu v HradeiOV.

Vyhláška © placonídaně. Na základě
výnosu ©, k. okres. hejtmanství v Hradci Král.
č. 194, uveřejněného v Úředním Listě ze dne 1.
říjoa 1910 č. 19., uvádí se timto u všeobecnou
snámost, že přímé daně s příslušnými přiráškami
fondovýmisplatny jsou v následujících lhůtách:
a) daň pozemková ve 12 lhůtách, dae 1. každého
měsíce předem; b) daň domovní tfídní ve čtvrt
letních lbůtách dne 1. ledna, 1. dubna, L.července
a 1. Hjna předem; daň činžovní a 5/, daň z vý
nosu činže ve čtvrtletních Jhůtách, dne1. úaora,
1. května, 1. erpna a 1. listopadu předem (dle
nařízení ©. k. mia. fin. na sákladě zákona ze dne
11. června 1894 č. 110 ř. z.); o) daň všeobecná
výdělkové z podniků, které jsou povinny vydávati
veřejné účty, ve lhůtách čtvrtletních, dne 1. ledna,
1. dabna, 1. července a 1. října předem; d) daň
důchodovrá, pokud placení její erážkou se neděje,
v pololetních lhůtách, dne 1. června a 1. prosince ;

e) osobní daň zpřjma a daň z vyššího služnéhov pololetních lbůtách, dne I. června a 1. prosince.
Kdyby poplatník nezapravil těchto daní přímých
i s přírážkami fondovými uejdéle ve čtroácti dnech
po uplynati doby splatnosti, povinen bude platiti
úroky z prodlení, přesabůje-lt daň za celý rok
výši K 100'—. Nedoplatky na přímých daních
budou ve čtyřech nedělích od doby splatnosti
předepsaným řízením exekučním vymahány. Ne
stává-li dosud předpisu na běžný rok, platí se
dle předpisu roku předcházejícího. Přímé daně,
pokad Be u c. k. ber. úřadu přímo platí, lze ne
Jenom osobně nebo důvěrníkem, ale i prostřed
pictvím pošty neb pošt. spořitelny odváděti. Odpley,
Ješ se snad v jednotlivých případech očekávají,

Bří ne ovent. k dobrémudotyčnýmpoplatníkům.udesné se uvádí ve všeobecnou známost, že
žádný ze zdejších berních exekutorů oprávněs
není ku přijímání plateb na jakoukoli daň nebo
dávku veřejnou, jež se u c. k. beratho úřadu
platiti mají, takže by v případě neodvedení tako
věto platby se strany berního exekutora opětně
placení se strany poplatníka v sápětí mělo.

Nový závod. Apreturu dámskýchklobouků
otevřel na Žižkově náměstí č. 361 v domě p. M.
Motyčky osvědčený odborník p. Jan Hostýnek,
kloboučník v Hradci Králové. Provádí úpravu fo
rem veškerých dámských klobouků na vsory a
tvary nejmodernější.

. Finanční rezbled. Vydává Záložní ú
věryí ústav v Hradci Králové. Obsah čísle Hfjno
vébý jest následující: Dr. Karel Růžička: Rentové
statky v Haliči, Uherská půjčka, Aféra půjčky
tardeké, Události na trhu peněs, Otázka prodlon=
žení privilegia rakousko-uherské banky, Zemský
sněj český, Otázka vodocestaá, Boj proti drglimté
me, Akce na sanaci průmyslu petroleje, Spdlek
bodheatářů českoslovanského peněžnictví, Zprávy
ústáva obledně nové emišse akcií, pololetní bi
lange atd., Pojednání o Pražské a Vídeňské burse
v minulém měsíci, Změna osancí na Pražské barde,
Ampržisace cenných papírů, Stáv vkladů a knr
Bovaí lístek.

IL řádnáschůze ústředního výboru
Obchodní, živnostenské a průmyslové
ústředny v Hradel Králové. Schůzizahájil
prebideat p. dr. F. Ulrich vzpomínkou zemřeléma
místopředsedoví průmyslové sekce, p. cís. radovi
Fr.'Knotkovi. Po té učinil řadu presidiálních sdě
Jenf v záležitostech osobních. Místopředsedou prů
myšlové sekce po p. k. r. Fr. Knotkovi byl svolen
továrník p. Jar. Cervený. Tarifoikem jmenován
byt p. Jos. Menci, dosavadní náměstak ředitele

lihóvého oddělení Rak. úvěrního ústava v Praze.
Pad Feltas z N. Paky podal nósledující pilný
návrh: -Vláda předložila nové zvolenému snčma
král. Českého loňského roku osnovu o směněvo
lebajho
dolýhé blaboce zájmů obchodu, průmyslu a šív
pojti © několika smérech. Osnova volebathořádu
dozednského sněmu setrvává na systéteu karievém,
zavádějle vedle volební skupiny valkostatkářské

dalrovských obcí, obchodních komor, měst a
Pyaldvýchmíst, ještě kurii zemědělské rady a

ěmpu. iozdělaní mandátů v těchto kuriích
pou jest v osnově snačně v neprospěch
obdhědů . a živností a na prospěch zemědělství.
Vedle lgirie venkovské obdrží zemědělské zájmy

6 / počtein, *převyňují| mndáty přlólašející
komorám. Toto posunatl v neproapěc

„S průmyele může mítř dalekosáhlé kon

sbýtným podadavkem obchoda, průmyslu a živností,
by počet mandátů v kuriích tato odvětví sasto
pujících byl rosmnožen. České menšina obchodní

a živnostenskékomory liberecké má ma změsě
volebního řádu ve amysla vládaí předlohy Ještě
další vážný zájem. Tento spočívá v tom, še česká
menšina, tvořící plných 609/, obyvatelstva komor
ního obvodu libereckého, jest zastoupena v sájmech
živaostenských, obchodních a průmyslových po
slanci komory liberecké. Poněvací České menšina
nemá vůbec žádného vliva v komoře, nemá vlivu
také na to, aby její zájmy byly náležitě svelenými
poslanci liberecké komory uplatňovány. Srovnání
8 poměry v obchodaí a fivnostenské komoře
prašeké nebo plseňské jest nepřípnstné, poněvadě
tinorita německá v Praze a v Plsoi vykonává
v komorách tamějších snačný vliv. Navrhuji: Aby

Saas volebníhořáda do sněmukrálovetví
kéko,pokud by nebyla provedena na sákladévšeobecného, rovného, přímého práva hlasovacího

8poměrným sástoupevím menšin, nýbrž na systéma
kariovém, byi vzat k zastonpení české menšiny
obchodní a živoostenské komory liberocké zvláštní
zřetel. Poněvadž české živnostniotvo, obobodnictvo
a průmyslnictvo z obvodu komory liberecké jest
soustředěno a pevač semknuto v Obchodní, šivao
stenské a průmyslové ústředoů českých iatere
sentů komorního obvodu libereckého v Hradci
Králové, budiž tato instituce pověřena, aby do
zemského sněmu za Českou menšinu komory libe
recké vyslala sástupce. Po piluém návrba ros
předia se živá debata. Na to přikročeno k dennímu
pořádku a jednáno o návrzích: Zpráva průmyslové
Bekee o reorganisaci utátních drah. Ve zprávě
žádá ne jednak decentralisace správy drah, jedask
vyslovuje se požadavek, aby bylo sřízeno pro
východní Čechy ředitelství státních drah v Hradci

rálové. K návrhu prohlásili zástapci Mlado-.
boleslavaka, še pokud jde o zřízení ředitelství
státních drab v Hradci Král., návrh podpořovati
nemohou. Po delší debatě bylo usneseno, aby toto
důležité přání průmyslu českého severovýchodu
bylo Ústřednou bez obledu na místní zájmy tlu
močeno na rosbodojících místecb. — Zpráva
obchodní sekce o zlepšení železničního spojení
byla a dodatky navrženými p. Brzobohatým, p.
sterostou Matouškem, p. Streniteem schválena.
Město MI. Boleslav bodlá nepořádati v r. 1913
výstava ve větším měřítku. K návrbu živnostenské
sekce usnesl 8e Ústřední výbor tuto výstavu, jako
podoik, který může soustřediti vystavovatele ze
značné oblasti severních a soverovýchodních Čech,
podporovati. Nato schváleny zprávy presidiální
komise v záležitostech osobních, průmyslové sekce
o zřízení ústavu pro zvelebování průmysla, zpráva
obchodní sekce o telefonním řádu a o zfíseal
bkoly koželnžské, konečně zpráva obchodní sekce
o provádění vodocestného zákona, při čemž vy
sloven všestranné požadavek, aby 8e přistoupilo
též k řešení úpravy Labe z Jaroměře do Král.
Dvora s k úpravě větších přítokůlabských, zejména
Jisery. Pan dr. Lohař apozornil na možné vyu
Sitkorání vodní oby u přebrady údolaí v lese
Království, E čemež p. to Sochor píšpo
menul, še žádosti a projekty byly jit podány.
Přijat jednomyslně návrh, aby byla podporována
žádost města Král Dvůr na využitkování vodní
síly. Mezi volnými návrhy přijat byl aávrb p.
starosty Pb.Mg. Matonška s dodatkem p. Brzo
bobatóho, aby schůze ústředního výboru vyslovila
89 pro věe opatření obchodně- a dopravaě.
pořiticiš, kterými by bylo Ise odpomoci daešní mit
nedostatku masa a vyslovila současně politování
nad jednostranným uázorem, tinmočoným V ae
dvném cirkoláří ministerstva orby a obohodu,
který příčinu dnešní drahoty svaluje na obchod
nictvo a živnostnictvo. Mezi volnými návrby byl
podán dále návrh p. Šmorance z Vamberka, který
žádá, aby pro větší města s obvodu byly save
deny na o. k. státních drabách zlevačné zpáteční
listky, stejně jako jest tomo v Uiberci. Návrh
byl přijat.

Poštovní úřad II. v Hradel Král.
savádí dnem 10. října nové sbírání dopisů ze
schránek poštovních umístaěných v obvodu toboto
úřadu pětkrát denně a to I. 9—9-46, II. 11:30 až
19116, JIL. 845 —480 (v úuděle a svátky odpa
dající), IV. 6:45—7-80, V. 9—11 večer. Schránka
v osadě Farářství vybírá 80 denně jednou v 9 bod.
Scbránka na budově poštov. úřadu na Pražském
Předměstí mimo uvedené pravidelné sběry ještě
v 940, 12 —, 6:40 a 610, na perroné nádražním
taktéž mimo uvedené sběry vždy 6 minut před
odjezdem každého vlaku poštovního.

Opatovice m. L. (lostallsoo nového fa
ráže.) — Odchodem do výslněby vhip. děkana a
faráře našebo Jana Kuhna byla delší dobu far
ost naše osiřelá a všickni osadníci čekali, kdo

Konečně « žadatelů ustanoven veleslavným c. k.
místodržiteletvím co patrnom a Jeho Ercellencí
pejdůst. p. biskopem. za faráře našeho dp. Jos.
Jainbec, Vldk. notář © dosat farář v Hnóv
kovicích u Dol.Křátovic, kdež po 19 roků neú
navně a avědomitě působil, zanechav po sobě ve
farnosti Hočvkoveké trvalou památku krásným upra

chod mezi nás. Jako příchod jeho do naší farnosti
byl tichý a prost sevnéjší okázalosti, za to tím
upřímnější, tak i jebo uvedení do úřadu v před

stavení celé faraosti či Instellace, které so dne
9. Mjaa v neděli ae kosela Obřad instal
lační vykonal bisk. vikariat. tajemník vike
riátu pardubského vldp. Jos. Kašpar, farář v Ro
sicích, sa assistence vip. J. Širáěka, adejšího ka
plans, důst. p. epirituála zemsk. polepšony L.
Ledra a ctih. p bohosloves Jos. Vosyky. Slavnosti
installačaí byl přítomen velect. p. Jos. Borášek,
c. k. seměpanský a sádušní komissař; slovataý p.
MUDr. 8. Noheji, starosta, 00 zástupoa aaší obce,
někteří pp. starostové přifařených obcí a četaí
osadníci naší faraostí a mladež úkolaí. Zpěvy při
tom Fidil p. teditel kůra p. Frant. Rsjthar, řídící
nčitel zdejší školy. Pří obřadech instailačních pří
padně k dach. správci i faralkům promlaril vidp.
vik. sekretář, klade jim na srdce jejích práva
i povinoosti a vzájemnou láska a avoro>at. Erásný
pastýřský list Jeho Excellence nejdůst. p. biskupa
jak při dopoledních alažbách Božích tak při ja
stallaci přednesl vip. J. Širůček, ustanovovací
listiou velect. p. zádušní komissařt. Celá slavnost
ukončena požehnáním, které udělil nový dach.
správce přítomným a při průvodu do faraího do
mo. Mile se nás všech dotklo, že nový důst. p.
farář při přílešítosti nastoupení svého duchovního.
úřadu pamatoval na naše chudé Opatovické i všech
přifařených obcí penětitým darem. Zaplať teato
skutek lásky sám Bůh! Kéž by nový dach. správce
mezi námi divubo a blahodárně působil ke cti
Boží, všestranné spokojenosti, ke prospěchu čas
nému i věčnému celé naší milé farnosti Opato
vické! —

Poděkování Jeho Exe. mojdp. ble
kupu Josefovi s Králové Dvora. Jmésem
katolického občanstva zdejšího měste dovolujeme
si vzdáti srdečný dík našema milému nejdp. bis
kupovi dru Joa. Doubravovi za páči o zachování naší
starobylé nochy u oltáře zdejšího chrámu Páně.
Kéž Bůh vóemohoncí ráčí nám Vás, nejdůstojnější
Pane, dlouho zachovatil Zs občanatvo králové
drorské: Marie Flečková,A. Paceltová, Eu. Erbrt.

Sokol v Pardubicích pohnalpřed svůj
poudal tribunál dva členy jednoty gokolaké v Pardu
bicích pro jejich účast na výletu do Říma a pronesl
Bed ujmi zdrcající ortel, Pan AL. Rainberg, to
váraík v Pardubicích, odpověděl na toto „sokolské“
omezování osobní svobody vystoupením z jednoty
a zároveň plsemným prohlášením, že si nikým
nikdy nedá předpisovati, kam může aceb) nemůže
konati výlety, Obchodník pao Al. Jelínek s oppor
tunismu ©obchodního se sokolskému komanda
omlouval, že neznal účela výletu. Sokol v Parda
bicích vedou srobodomyslní a pokrokoví občané
p. red. Hajn a advokát dr. Lipčík.

Koňské závody ma pardubském zá
vodišti konají se tato neděli v 1 hod. odpoledne.
Nad obyčej četné přihlášky ke všem Šosti sávod m
slibají učiniti dostihy letošního roku pro sportov
níky velmi zajímavými. Ka třetíma běhu, kde 60

ji vítězi o 30.000 K, přihlásilose 82 jesdcůstartu oprávněných.
Zo příčinoukoňských dostihů

řádaných dne16. října t. r. v Pardubicích (sačí
tek o 1 hod. odp.) bndonvypraveny oa trati Jo
sefov-Jaroměř-Phrdhbice-Chradim k závodišti a
spět následující svláštní vlaky: Směrem k sáro
diáti: 1. Odjezd s Josefova Jar. v 11 hod. 10 m.
děpol., příjezd na závodiště ve 12h. $6- m. odp.
Tento zvláštní vlak staví ve všech stanicích 6 tá
stavkách z Josefova-Jar, až do Rosic. 3. Odjezd

s Pardabicve 12 hod. 1 min. odpoledne,pene závodiště ve 12 h. 25 m. odpol. 8. Odjesd
%Chrudimi ve. 12 h. 44 m. odp., příjezd ma sú
vodiště 1 b. 2 m. odpol. 4. Odjezd « Pardubic
v 1 hod. 33. min. odpol., příjesd na závodiště v 1
h 47 m. odpol Zpátečníjizda: 1. Odjezdze závo
dišté ve 4 bod. 43 mia. odpol., příjezd do Chra
dimi v 5 b. 6 m. odpol. 2. Odjezd se závodiště
v 6 h 13 m. odpol. příjezd do Pardybie v b h.
45 m. odp., příjezd do Josefova-Jar. v 6 h, 88 m.
večer. — C. k. provozní inspektorát. |.,

Za p. ředitelem | Františkem Po
spíšilens. Byl tak dobrý, milý, otcovsky ke
kašdému přívětivý, že, kdo jeduou se s ním setkal,
musil ni ho samilovati. Učitelem byl celým srdcem,
celou duší. Věra těžko loučil se 60 Školom v Za
ječicích, kde 84 léta zušlechťovalútlé duše děteké,
kde větěpoval v srdce jejich láska k vlasti, lásku
k Bohu; svůj ryzí charakter vlézal v nitro ových
chovanců. Zřel pfed veboa celé generace svých
žáků, všetky milovaj, a tu Bemůženikdo se diviti,
še tak věrckní k němu inuli; vědyť věděli, šo

Jejich p. Hdjo pomů'e, bude-li moci; nesli to, žealespoň dobře poradí. Svojí vlídnvstí, dgbr. člen ost:
maňoval si celé okolí; vděčnost jeho ohoranců

hledala, čím by se odvděčila svému :míjému vy
chovateli. Stalo se to, cosa dnešníchrág)áraných
časů bývá řídkým úkazem, že byl jmenováš čestným
občasem svého působiště, obce Zajedic. Jak do
jemué bylo loučení, kdyá odcházel ne odpočinek
do Chrasti před čtyřmilety! Ještě však dojstadější
bylo loučení jeho v neděli dae 9. t. r, kdy
obrovské| zástupy| lidu| doprovákíe tě u

a 1 = m. MěBitov .

nel M , jená"hnukáánl,jali 46větntýtest ODO a: u
sůčastnily se Školy obecné i DTTA 4 fdti
s celým sborem učitelským, dále živnostenský
spolek, občané chrastečtí a saječičtí, přes80 učitelů



a učitelek a za rakví nepřebledný dav ctitelů p.
Hditele a jeho ctěné rodiny. Kondukt vedi
vedp. Jan Kobr, vikář a děkan sa assistenco
místního duchovenstva a dpp. Ant. Mrkvičky,
far. ve Slatiňanech, Václ. Hálka, faráře v Žamberku
a Jana Zitka, faráře v Trtové Kamenici. Nad
brobem krátce promlovil p. Hiditel měšťanských
škol Boh. Kaievinkler. Umřel český zbožký učitel,
jenš sa víru svou 80 neatyděl, nelitoval toho aní
tehdy, kdy zloba lidí v'áčela ho babnem pomluvy
v novinách pro zbožnost jebo. — Jebo pomsta
byls — že se sa ně pomodlil. Rozum lidský ne
dovede vymyaliti odměnu bodaou jeho skatků;
zajisté Prozřetelnost Boží je mu nejlepším odple
titelem.

Čáslav. (Divedlo.) K prvýmdvěmave

čerům podzimní sezony syoleny byly snaživýmiochotulky našimi břitké, vtipuplné veselohry, ješ
obecenstvopřijalovelicevlídnědíkřežiii souhře,
Proskakující pověsti o nesrovnalostech mezi ochot
pictvem a o roztrpěenosti £ toho plynoucí u jed
notlivých sáslažných činitelů oaší domácí scény
ukázaly se tím naprosto nesprávny, cožmůže každého
přítele Dusíkova divadla jenom těšiti. Po oba
večery bráno bylo s opravdovou chutí a zvláště
starší členové vaší ochotnické jednoty sklíseli za
sloužené vavříny. I jméno nových sil kmitlo se již
na repertoira a bylo by jenom k přání, aby
mladší svět bojněji věnoval avé síly této jistě

ušlecbiilé jednotě © Jeme přesvědčení že budepřijat 8 radostnou ochotou. Přejemek nastávajícím
večerůmmnohozdaru.— (Restsorační práce)
na kostele sv. Petra a Pavla blíží ge pozvolna
k dokončení. Zedoické práce jsou jiš hotovy a
právě tento týden rozhodnuto má býti o pracích
malířských s o nutné rekonstrukci varhan, vy
počtené na 16.000 K. Jenom střecha zdetává stále
nedodělaná k veliké škodě klenby. Při posledatcb
dlouhotrvajících lijsvcích promočensébyla klenba
lodi kostelní při blavní věži tak. důkladně, že
voda dešťová takřka protékala. Aač byl pokryvač
několikráte již el. městskou radou vyzván, aby
přijel bryt dokončit, ani neodpověděl. Že tím
sotva opravený chrám trpí nesmírnou škodu, jest
jiste, Lešení věš obepínající jest snášeno dolů,
ale také příliš pozvolna, ač se již dávno va věži
přestalo pracovati. Aby zjednán bylcoulad s barvami
vovébo krytu kostela a jeho menších vížek, na
třena bylu střecha hlavní věže měděčerveně 8 ko
vovězelenými odetípy. V posledních dnech pak
dopraveno bylo zatím brubě tesané sousoší av. Petra
a Pavla pro tympanonu vad hlavním vchodem,
ješ bude co nejdříve osazeno a pak umělecky
propracováno. Zbývá nyví jenomvyčištění chrámu,

zasklení rozbitých oken a — co hlavníhbu— oprava
na mnoze těžce poškozeného chrámového náfadí,

s měbož mnohé kosy byly zbytečně tak nandlekyrosbity. Lze doufati, že během měsíců zimvíc
vše bude přivedemo do pořádku a že s novým
jarem elaviti bodeme radostný vchod do úploě
obnovenéhochrámu.— (Operační paviloo),
jshož stavba usnesena byla před rokem, zadán
byl v posledním zasedání okres. zastupitelstva p.
stav. J. Skřivánkoví. Bylo bo již nejvyšší potřeba,
neboť okr. nemocnice naše za vzorného řízení p.
primáře dra B. Horáka vyšinuje se mezi první
ústavy. Přistaven bude k hlavnímu traktu budovy
eměrem k infekčnímu pavilonu. — (Pokračo
vací průmyslová škola večerní) pro
divky otevřena byla počátkem roku školního
v místnostech dívčí školy a svěřena vedení odb.
učit. al. Jelíokové. Dostává Bo v ní ženskému dc
rostu při řemesle a v obchodech saměstnanému
potřebného výcviku ve vědomostech pro povolání
nejvýš důležitých. Na některých atranácb překva
pilo, že vypuštěno bylo vyučování náboženství,
když na pokračovací průmyslové škole chlapecké
se mu vyučuje. Informovali jsme 8e o toma saly
Šeli jsme, že se to stalo prý z nedostatku času
k vyučování vyměřeného. Věříme sice, že se to
cestalo nijak schválně, ale přece dovolujeme si
skromné podotknoati, že by jedna hodinka nebo
aspoň půlhodinka týdné vyučovací rozvrh tak ve
lice nezatížila a že by zaměstnavatelé či €'. a pí.
mistrové proti tomu ničeho nenamítali.

Čáslavsko. Potají sice, ale vždy v urči
tějších obrysech ŠIřÍse zpráva, že rolnický akciový
cukrovar v Dol. Bučicích přejíti má koupí do rakou
cisích. Čí race vztahují ae na tento český objekt,
lze lehce uhodnoati, vzpomeneme-li gi na koupi
cukrovaru Volímakého a na vyjednávání o koupi cu
krovara Kolínského. Jmenuje se již také určitá
suma, za kterou akcie Bučické by byly kdostání,
totiž 2000 K. Postavení cukrovaru Bučického jest
velmi podobno postavení oukrovaru Velímského.
Nachází se množství akcií v rukou těch, kdož řepy
nepěstují a kteří tedy závazné na akcii kvantam
musí hraditi koupí u neskcionářů. Takové cakro
vary mobou velmi snadno padnoati do rukou spe
kulujicích cizinců. Ve Velími stalo 8e neobyčejně
lebce a tiše. Upozorňajeme na to veřejnost a
zvláště akcionáře rolníky, neboť na nich bude zá
ležeti v prvé řadě, nakuteční-li se šeptaná akce či
nikoliv. Co by to znamenalo pro celý kraj, dáse
lebce obodnouti, nebot pak by vydáni byli pó
stitelé řepy takřka na milost a nemiloat jedné
epolečnosti. Jame připraveni, že se to bude snad
z některých stran popírati, ale tak se dálo i jinde,

až pak byli interessenti postavení před hotorou
událost, která se již odčiniti nedala. Proto pozor
hned na počátek|

Chrudim. Dosrni) rámusv chrudimskémleraeli, že jame se nemohli klanětimladým modlám,
které dokásaly, že jsou tuotovými občánkyl A
přece mohll býti pokrokáti rádi, že jamo jen
krátce psali k vůli povšechnému obrazu, protože
o osobní útoky nám nešlo. Všecko má své mese,
olympěti obrové! Jak to vyblíželo v tělocvičně
ch:apecké školy, to rozálřily děti beze všeho ptaní
po městě hned; a ty nelhou. A jak byl rušen
noční klid mladými hosty, to svědkům také nevy
mluvíte. Ovšem ústy se propagoval pokrok zá
vratný. Na př. jedna účastnice v debatě problá
sila, jak de jí hnusí gardedáma vedoucí dívku do
zábavy. A6 žije samostatnost! Zato vyslovila poli
tování nad tím, že matky nepřišly do achůse se
přesvědčit o pokroka svých dcer. Dostalo se jí za
to pochvaly. Židů tu bylo mnobo; rozdáván leták
na jejich obranu. Z vyšších ročníků lycea tam
byly dívky skoro všecky a někteří středoškolští
etudenti os zapřenou.

Gelě. Jemíkov. Ku konci měsícezáříko
nába byla volba nového porkmistra oašeho města
po zemřelém p. Jindřichovakém. Zvolen byl jedao
myslně p. Jos. Chvála, dosavadní náměstek. V řeči,
v níž nastínil program, a kterým chce město bo
spodářsky a kultorně povaněsti, zmínil se, Což dnes
jest opravda řídký případ, i o svém katolickém
oábořenském přesvědčení a žádal přítomného vdp.
děkana, aby po příkladě jiných měst oznamoval
konání alavností náboženských sl. městské radě,
která se jich bude ochotně korporativně zúčast
čovati. Přitom podotkl, že náboženské slavnosti
mají i význam pro obchod městský. Tato tak
zřejmá věc nearovnává se v hlavě čáslavské „Pravdě“
a ptá se naivné, co má obchod 8 náboženskými
slavnostmi činiti. Aby se nemusil p. redaktor
„štrapicírovati“ až k nám, kde by mu to pověděl
každý commis, ba učeň obchodnický, může se
jenom zeptati a kteréhokoliv obchodníka v místech
svého působení. Ti mu to jistě, ať jsou kterého
koliv náboženského vyznání a politickébo přesvěd
čení, ze základu a důkladně na místním příkladě
vysvětlí.

Velký Unřim. V naší obci byl nákladem
záduše v létě vystavěn nový hřbitov, který avon
ladností všem «e zemlouvá Celkový náklad obnáší
kolem 5000 K. Nový tento hřbitov bude na svátek
Všech Svatých odpoledne od vldp. Frant. Tomíčka,
bisk. notáře, viker. sekretáře a místního zasl. dě
kana slavnostně vysvěcen. Příležitoatnou řeč pro
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loví místní kaplan dp. Jos. Rdesler. Kéž posvátný
sad hřbitovní přineso klid a mír všem, kteří do
časný zde vyspávati budou sen!

Bychnovský vikariát. V osšemvika
rlátě nastaly v kratičké době poměrně veliké směny.
Tak dosavadní farář lukavický vdp. Jos. Pobl pre
sentován na farní obročí v Dobrém, administrátor
velkozdobnický dp. Frant. Pěter jmenován farářem
ve Vel. Zdobnicí, deštenský kaplan dp. Jos. Taček
ustanoven za faráře v Bělé u Javornice, kunvald
ský administrátor Jos. Bičiště utsl se kaplanem
v Deštné, kunštátský kaplan dp. Jos. Imlauf uata
poven administrátorem uprázdnčného beneficia luka

piokého. Dosavadní administrátor v Dobrém dp.Ed. Svore zažádal o čtyřměsíční dovolenou, aby
se po namáhavé doberské administraci zotavil. Vi
kariátní klerne nepamatoje, že by vikariát tak
velké změny v krátkém čase kdy doznal. Kéž ta
bratrská a upřímná láska, jež byla v našem vi
kariátu příslovečnou, nikdy nevymizí, nýbrž stále
panuje! Všem nově nstanoveným přejeme hojného
požehnání Božího. Rekollekce, jež se měla 6. října
v Rychnově n. Kn. odbývati, byla za příčinou po
řádané rekollekce a schůze vikariátů v Hradci
Králové přeložena na dobu pozdější. Činnost or
ganisační v jednotlivých farnostech blahodárně se
roavíjí; dejž Bůh, aby i tam, kde dosud 6e spalo
spánkem spravedlivých, duch orgsnisněví se pro
budil!

Val u Dobrušky. V úterý dne 11. t. m.
oběsil se ve své světnici na řetěse agrárník a
předseda čtenářeké besedy Jan Čita. Byl, ač do
sud mlád, pověstný alkoholik, který v nepřičet
ném atavu býval postrachem Bvó domácnosti. Ne
docházela u něho soucitu ani cborá jeho žena.
Když brubosti agrárního manžela dostoupily
vrchole, ubohá žena Be vystěhovala k své matce,
Zoufalec zanechal po sobě čtyry sirotky. V něm
ztratil tak zvaný poslanec Holaneo borlivého agi
tátora. To jest letos třetí případ ve zdejším okolí
podobné sebevraždy protikatolického alkobolika,
— Obci Vala se velice ulevilo odehodem p. fíd.
učitele Fr. Hájka, který byl přeložen do Pasek
u Vysokého n. Jiz. Oddechla si obec a zvláště
okres. školní rada, která se s ním skoro v kaž
dém zasedání musila obírati. Přejeme Pasekám,
aby se změnil. Ve Vala jeho odchodu nelituje
nikdo. —

do 27. září 1292 hostů a 1858 turistů.
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Odvolání. Do Sobostenic. Já Václav
Zikmunda odvolévám timto urážku, kterou jsem
učinil Václavovi Veselému ze Šebestenic a prosím
ho sa odpuštění. V Šebostenicích, dne 3. bíjna
1910. Václav Zikmunda.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek „„Charitas““ v HradciKrál.,

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během necelých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 18.576 K,
zínkav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jeko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše 6 šeny od 34 do45 let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sdpismé
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, do 45 let 10K. Každý člen Be zavazuje, še
splalí při úmrté apolučlena 2 K, jež Be vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbosným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemvým problášením vý
boru za svého života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záruku svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výbody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepštmi, kdyby svými penézi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište ei o přihlášku na adresu:

Váel. Jemšovský,
jednatel.
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Prnl česká akciori společnost
toráren na orlontalské cukrovinky a čokoládu

NA KRÁL. VINOHRADECH
dro A. MARŠNER.

SELADY: Praha, Ferdinandova tř. a Václav. nám.
Vídeň VI. Tbeobaldg. 4.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrd spol.
v Hradec! Králové.

Sklady:
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Index a věda.
Celé hrůzostrašné pohádky se vyrojily do

světa o katolickém indexu. Nespontaoá fantasie
našich nepřátel nasila tolik předeudků proti
indexa římekému, že i katolíci z části ověřili.
Zde jsou slabé krátké, příležitostné obrany.
Sotva jednu lež odbudeš, již se ti strkají před
oči jízlivé báchorky nové. Proto místo rostrou=
šené polemiky jest nejlépe celou důležitou zá
ležitost jasně a přehledně vyložiti.

Práce té ee podjal a celou pečlivostí a
po prostudování velikého materiálu dr. Josef
Novotný, professor bohosloví v Hradci Králové.
Jako na př. podrobné a nestranné dílo dra
Samsoora o inkvisici otevřelo oči tisícům lidí
podváděných od řemeslných štváčů, tak dílo
dra Novolného vykoná úkol neméně závažný;
za spis ten mohou býti vděční i lidé ztábora
mimokatolického, kteří o sobě tvrdí, že ae jim
jedoá vždy o čistou pravda. Uvidíme, kolik
z těch osvícenců bude nyvi mluviti o indexo
rosamněji. Příležitost k jasnémo poučení zde
Jest; kolik rukou po knize eáhne?

Autor předem vyvrací výstlšně domnění,
dle něhož prý jest církev naše proti vzdělání
a pokroku. Uvádí na př., že Luther nazval
rosom „nevěstkou satanovou“, kdežto dávuo

řed ním jeden z nejstarších spisovatelů cír
Řovních (ev. Řehoř Naziánský) napsal: Rozum
dává člověka do raky žezlo, staví ma korona
na hlavou, čioví ho králem veškerého tvorstva
na zemi. Rozamem, ač co do sil tělesných slab
Šími jeme, vykonáváme moc nad silnějšími.
Rozxumem krotíme divoké šelmy, velblouda
navykáme nositi břemena, býky natlie orati
nám půdu, koní dáváme úzdu. Pomocí rozama
projíždíme nesmírné moře; rozumem měříme
nesmírná tělesa neboská; známe jejich pohyby
a dráhy. Rozamem vnikáme do tajností pří
rody, poznáváme léčivé síly rozmanitých květin.
A což teprve máme říci, chceme-li mluviti o
theologii, filosofii, přírodovědě, lékařství, báe
nictví, zkrátke o všech vědách a uměních, které
jsou oborem ducha lidského ?*

Spisovatel poukazuje, jak s rozkvětem
moci papežské kultura postupovala a jak v lu
theranisma a kalvinismu byla i dle výroka
Jinověrců byrokratickými pouty svírána. Církev
měla ode dávna velikou zásluha o rozkvět
škol nižších, středních i vysokých a o Litera
taro. Zato „reformace“ zavinila úpadek ve
Školství, vědách i umění. Vše doloženo pád
nými dokumenty. Mužovésmýšlení katolického
jsou v prvních řadách účenců.

Po této úvodní úvaze následuje podrobné
pojednání o indexu samém. Zde se dokazaje,
še katolická církev má právo a povinnost
zkoumati knihy — a spisy nebezpečné víře a
mravům zakasovati. Přidán bistorický přehled
sákonodáratví církevního o četbě knih.

Dále dr. Novotný předkládá zajímavé a
nyní málo známé zprávy o indexech církví ne
katolických a o indexu státním. Poukazuje, jak
sami rosvážšní jinověrci přiznávají církvi právo
zapovídati kniby nebezpečné víře a mravům.
Oceňuje pokusy o změna sákonů Tridentských,
týkajících se četby knih a rovise indexu na
sněmu Vatikánském. Vykládá nynější platné
zásady o četbě knih zapovězených a připojuje
jadrný rozbor těch pravidel. Dokazuje, že
účelem zápovědí není potlačování vědy a že
olrkev některé spisy zapovídati musí, má-li
mrav a víru obhájiti.

Nato detailní výklad o knihách 1. všem
naprosto zakázaných, 2. podmínečně zapově
děných, 3. některým dovolených, 4. pod trestem
sapověděných. — Vyvraci výtky, že kopgre
gace římské na základě pouhé denunociace od
suzují knihy bez náležitého prozkoumání. Do
kazuje ku konci, še katolicismno jest jediným
důsledným náboženským systémem. Resumujé:
„Projděte nestranně paragraf za parsgrafem
konstituce „Officioramet manerom“ a shledáte,
že olrkev nezapovídá téměř nic jiného, neš co
přirozeným zákonem již zapověděno, a k čemu
s rozkazu Kristova povinna jest. — Racionalista
Krug dává katolické ojrkví ve svém „Philoso

hisches Gutachten in Sachen des Rationa
jsmus und Supernatoralismas“ vysvědčenítoto:

„Jest toliko jediný veskrze důsledný super
naturalismas, a tím jest římský. V něm (v řím
ském katolicismo) jest pravá, přísná, logická
důslednost; tam vyplývá jedno z druhého s ab
solutní nutností.“ :

Index římský jest regulátorem pravéhovzdělání, dává určitýsměr těkavé mysli lidské,
chrání ji před neplodným rozptýlením a zá
hubnoa, resignovanou skopsí. Zkoumejme sku
tečnost, nedávajíce se poplésti moderními frá
zemi a sesnáme, jak jest nutno, aby zvláště
mladá myal nehitala všecko, 00 jí není stra

vitelnéa co připravuježivotnír“ bezpočnoa u! Faktum jest, še řed
ních dlosofů nemůže člověk sa svého života

ani pročísti, natož aby je prostudoval! A pro
staduje-li mladý člověk důkladně filosofická
díla dvou filosofů, uvázne jeho mysl v zajetí
jednoho nebo drahého. Skatečné, ideální samo
statnosti duševní 80 četbou nedopracuje. A
hlavně: nenalezne novou pernonu vědeckou zá
kladna po opoštění positivní Glosofiekatolické,
Vždyť zůstává stále nezvratnou pravdou, že
vědecký jednotný názor na život lidský, který
by zodpověděl asprň hlavní životní otázky,
posod od lidí vymyšlen nebyl. Kde se dal strb
noati proudy nekatolickými, dospěl obyčejně
ka skepsi a to tím větší, čím byl bystřejší. A
tak nedobrým výběrem koih z lidí uejby
atřejších stávali se filosofičtí trosečcíci, kteří
přes svůj veliký talent neprospěli positivně
nic. Jestliže se aspoň chlobili, že přivedli jisté
vretvy k samostatnému myšlení, tož odpoví
dáme, že samostatně myslili již dávno lidé
před Kristem a že volně dovedou přemýšleti
i lidé ducha obmezeného. Volné myšlení samo
sebou není ziskem; naopak může býti velikou
pohromou, není-li myšlením zdravým. Proto
obrana věřících před Četbon nezdravou jest
povinaou a důležitou péčí.

Spis dra Novotného vyšel v „Knihovně
Obnovy“ v pěkné úpravě, Stran 210. Cena
2K 40b. Objednávky vyřizujeBiskopská knih
tiskárna v Hradci Králové.

tduetuhántuishásstuáduínke
ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚROKUJE VKLADY DLE VÝPOVĚDI4,4 44.
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Věda a umění.
Zaso ráma prodarwinismus. Vo vč

decké „Zivě“ dr. Weignerna základě nejnovějších
výskumův o mozku dovozuje, že se nedá udržeti
domněnka, dle níž prý má velikost a útvar mozku,
poměr obou jeho polovin, jakost a vzhled kůry
mozkové rozlišné známky pro intelligenci, pro
různé národy a plemena lidská. Ba docela ani
draby jednotlivých tříd — ua př. různé druhy
opic nedají se určiti podle mozku. „Není jediného
firního (pevného) bodu na celém mozku. Vše je
změnlivé a nemá nijakého dovozeného vztahu
k ostatním životním zjevům .. . Nedá se roze
znati mozek Australana od mozku Evropana,
ani muže geniálního od muže nejomezenějšího.“
Tak tvrdí vážný odborník. Tohle znamená novou
velikou pohromu pro Haeckla, Lombrosa a jejich
velebitele — volné myslitele,

Usraolská věda bývá asi taková jako
volných myslitelů, jichž předáky jaou ostatné také
šidé. S blučnými fanfárami ohlašován lék žida
dra Ebrlicha proti příjici. Dle souhlasných zpráv
nejrůznějších listů také jsme vyslovili mínění, že
dr. Ehrlich jest vážným průkopníkem skutečné
vědy. — Teď se však karta obrací. Příloha „Ča
Bopisu lékařů českých“ „Věstník“ v č. 35. varuje
před vychvalováním toho přípravku, pokud nebade
prozkoumán. Dr. Ehrlich dal k disposici svůj lék
kollegům souvěrcům, kteří ovšem na ostudu vědy
lékařské bez předchozího vyzkoušení hned ge roz
plývali v nadšení. Byly to v různých zemích tyto
kapacity: Neusser, Weocbgelmann, Herzheimer,
Issac, Neufold, Glaser, Mondschein, Pfeiffer, Glack,
Blumenfeld atd. Když sama učmecká universita
pražská prohlásila, že výsledky přípravku nejsou
přísnivé, problásil slovutný objevitel, že „si dá
příště pozor, aby pražské klinice některý avůj
nález poslal.“ — To stačí pro posouzení „čistě
vědeckých snah“ Ehrlichových.

Kulturní jiskry.
Hřesťanská smrt mověrceva. Stará

pravda, že bez Boha se dobře žije, ale těžko
umírá! Revolucionář a bývalý president repabliky
eguadorské, generál Igoác Vientimile, obrátil se
před amrtí ke katolické církvi. Při této příležitosti
prohlásil: „Prosím sa odpuštění pro pohoršení,
které jsem dával svým životem. Jakkoliv jsem byl
považován za nevěrce, nebyl jsem jím za závisti,
nýbrž ze alabostí jsem tek jednal, abych tím vy
hověl svým přátelům a rádcům, ale omříti chci
v Jednotě s Bohem svým a jeho olrkví“. Kolik

vých slabochů otročí i u nás v zajetí nepřátel
mnoho a dávají se velebit prodejným tiskem jako
žulové charaktery!

Spolek „černého kříše.“ Paatořiv Ně
mecku založili si spolek pod tímto jménem pro
všecky, kdož ještě „něco věří“, Bližší o tom při
náší „Leuchtihorm“, obrázkový list pro křestanský
život, v němě ředitel spolku, pastor Stahrmana,
rosvádí povinnosti členů téhož spolku. 1. Zava

soji se, ve své domácnosti netrpěti listu anebo
spísu se zásadami protikřesťanskými. 2, Chci před
pláceti si na listy křesťanské. 3. Na nádražích a
v bostincích chci všude žádati jen listy evange
licko-křesfanské. 4. Chci bojovati proti nemravné
a štváčské literatuře. Jako listy «pfesně prote
stanteké doporučají se „Kreuz Zeituog“, „Deutache
Zejtung“, „TagesZeituog“, „Reichebote“ a ,Staatab.
Zeituog“. To snad má býti anášelivost a libe
rálnost větší než u katolíků?

Velnomyšlenkářství v praxi vnašem
národé jest přímo komické. Hlavním kádrem volnu
myšlenkátů jsou u nás učitelé. Měli by tedy dle
programu „V. Myšlenky“ bájiti svobodu svědomí,
svobodu i projevů náboženských. Zatím však pá
nové docela tiskem problásili, že nemají ani rodiče
práva vštěpovati dítkám svým vlastní náboženské
přesvědčení; zato však pánové sami si oBobujínad
cizími dětmi práva největší. Co prohlašují veřejně
pod titulem „volná škola“, „autonomní škola“, to
znamená samoviádu nai dětmi cizími. Volné my
člení! Dřív se brala naše literatura vpřed auto
nomní, origineloí cestou. Nyní však naší velevolní
myslitelé zaplavují nás mechanickým papouško
váním cizích, často již odbytých myšlenek umé
leckých i vědeckých. Zvláště ta belletrie! V L.cís.
„Zvonu“ t. r. čteme: „Bude již nutno brániti se
proti překladům. Neboť jejich zátopa přinesla
obromnou škodu původní české literární produkci,
přispěla značně k naprostému znehodnocení knih
a odňala také všecka chať k literární produkci i
k nakládání původních věcí. Překlady na divadle,
překlady všude, zdá se, že budeme brzy žíti do
cela cizí kulturou a nikoli avou vlastní. Jsem
dalek toho, bych brojil proti překladům skutečně
vzácných cizích děl . . jsou dobrým povzbuzením
člověku, by sábl k originálu . . Je omyl, že pře
kotným překládáním literatura Be obohacuje. Obo
hacujeme ge jen tím, co můžeme sami plně pro
žívati, co přejde v naši krev a je blízké našemu
cítění, hodí se do našeho prostředí a stane se
trvale naším majetkem. Co zmizí za několik dní,
co je nejprchavější slávou, nemožno považovati za
skutečný zisk pro naši bytost národní. Je třeba
konečně učiniti český Šívot původnějším, nebot
právě jeho nivelisace umožnila spoustu překladů. .
Ona rychlost života, jeho bohužel nejpovrchnější
mezinárodnost v špatném slova smyslu, učinila nás
až příliš bezbarvýmineschopnými niterného teplého
života, necítíme touhy po svém, po vytvoření če
hosi, co by bylo naše.“ — Tohle jest zajisté malý
kompliment českému volnému myšlení Zato 7 témže
„Zvonu“ Růžena Jesenská praví o uměivcké ga
lerii Trefjakově v Moskvě: Nikdo uedovede tak
viděti vša typické, vystihnouti odlišnost prostředí,
oceniti původnost výtvorův uměleckých jako cizinec,
který navštíví vzdálenou zemi, prochází po prvé
jejl přírodou, jejími městy a vesnicemi.. V slavné
Tretjakovské galerii... celá Ras objevuje so
před naší duší vytvořena v hodinách a létech
mocných převratů, borečného napjetí, i vznešeně
urovnaného cítění v básnickém pojetí velkých
mistrů.“ Proslulý žurnalistu italský Ugo Ojetti
napsal žárlivě: „Přesličná a bohatá galerie Tret
jakovaká... má vyjma dva velké sály s francouz
skými obrazy, výlučně díla umělců ruských, nemá
zhola nic z umění anglického, německého, španěl
ského ani vlašského“. Ejhle, ta temná Rus, tolik
tepaná od českých volnomyšlenkářů, najednou pro
jevuje více originelního uměleckého myšlení, než
pokrokoví kulturaici čeští! Měli jsme příležitost
viděti obrasy Jiránkovy a shledali jsme, jak tento
Jinak dost) významný umělec chce pověděti „ačco
nového“ vlastně ne právě zdařilým následováním
směru cizího. A možno podati zvlášť markantní
příklad, jak si český vzdělaný svět klade na šíji
dobrovolně jařmo nejtěžší. Nedá ge nijak podce
ňovati, cu znamená v ohledu sociálním, esthe
tickém a finančním móda. Paní móda jest bez
oblednější vládkyní než militarismns. A kdo při
jimé se vší ochotou nejhrůznější, netvorné formy
pařížských obleků, klobouků atd.? To nejsou prosté
Ženy; do toho těsného jha se právě zapřahují

schůzích demokratických, ale diktátu pařížských
výdělečných společností podrobuje se v ústroji 86
slepou poslušností, i když roznmní lidé, kteří
všeho vkusu nopozbyli, žasnou nad maškarními,
ueforemnými účesy, klobouky, šaty atd. Tu pře
stává všecko samostatné myšlení, do káry pařížské
paní módy zepřahují se poslušně i ty dámy, které
mají jindy ne všecko plno replik. A ta by přece
volné myšlení udělalo velice zdravou reformu
esthetickou i nanění. Nebyl by kapitál bohatých
dam tak apoután rozkazy výdělečných lidí, kteří
výhradně k vůli kňeftu, k vůli odprodeji vlastních
věcí (často bezcenných) diktojí. Emancipované
dáma dovedosekýrovat služku jako málokterá Jiná;
a po velikémplísnění, hledíc dvě tři hodiny s okůa,
přemýšlí s dlonhé chvíle, čím „jest utiskována“
anebo čím by mohla býti utiskována. Jakou ty
ranii bere ne sebe dobrovolně a jak sažoje maše
stálou změnou šatstva dle pařížského střihu, na

te nerspomenenikdy, — Právě pokrokové lis anesly veliké lamento, jak veliký počet tů



na filosofické fakultě propadl! Toble měli odnóstí
upiversitní professoři. Dr. Strouhal však odpc
věděl, že se s kandidáty professu:y jedoá mírně
a že — konečně udělají zkoušku všichni. Vý
spamné! Volnomyšlenkářský filosof nedá si ani
tolik práce, aby prostadoval to, co těsně souvisí
8 jeho existencí; a o ta mu blavně jde přes všecka
zevnější henla na schůzích. A naposledy z útrp
nosti universita ij uedbalci vystaví vysvědčení
ecbopnos:i. Síň pro volnou filosofii hlavně nyní —
zaopatřovacím ústavem. Akademikové stadují před
měty, z nichž na gymnasiu propadali, k nimž ne
cítí lásky — podle toho, jaká z tobo kyne exi
stence. A při tomi těmto mladým lidem (ještě
nedostudovaným) se pochlebuje, jak veliký význam

mají jejich volné (vlastně odkoukané) projevy
v životě veřejném na pokrok lidatva! A tak by 80
dalo pokračovati dále, jak pod falešným titalem
volného myšlení šíří se bezmyšlenkovité papon
škování stále více. Kdo opravdu ve vědeckém
světě něco znamená, ten místo křiku o potřebě
volného myšlení přemýšlí samostatně sám a podává
lidstvu díla překvapající. Uvádíme na př. jen tato
jména : Dvořák, Fib'ch, Vít. Novák, Musil, Maixner,
Albert, Mucha, Uprka, Aleš atd. Trpaslíci ovšem
musí směrem k borám hodně křičeti a 80 napa
rovati, aby obři o jejich existenci s „elle“ také

Kán věděli; tak vznikají veleučení volnomyšlen1

Protiklerikální boj přivede lidstvo
výše. Prý dosavadní morálka nestačí, proto ať
žije ta moderní! Ale která? V samém 8oc. dem.
táboře pořád se rozmýšlejí, jak vlastně mravnostní
otázku davovou rozluštiti, Zatím prakticky 80 vy
tváří morálka tak, že hrubé útoky na naše zá
sady a katolictvro se považují za velice zásložné
činy, že se přímo tiskem odporučaje lež a úskok.
Vývoji jiných schopností ponechává se nejširší
svoboda, jen když tato neškodí organisaci a neu
bírá jí členů. Chyby i velice těžké jednotlivců vy
skytojí se v táboře každém; tyto poklesky však
nemasí býti známkou korrapce atrapy, zvláště když
stanovy strany stojí v příkrém rozporu 8 poklesky
a často se na paměť uvádí, k čemu jsou zavázáni
stoupenci. Horší známkou jest, objevíli se kor
ropce davová, která jest dlouho od strany pomí
jena mlčením Odporný obraz takové korrupce ob
jevil se při přelíčení o zábadaé vrašdě na Šmukýřce
v Košířích. Zcela neklerikální časopisy při té pří
ležitosti pronášely veliké stesky na velikou sbu
hnělost společenských poměrů v periferii (V ob
vodě) Praby. Ale přitom zamlčely, že jest obvod
Praby rudý jako makové pole. Vědyt na základě
všeobecného hlasovacího práva do říšské rady zvo
lení svc. demokratičtí poslanci hned při prvé volbě
sa okresy: 1. Smíchov—Břevnov, 2. za Prahu VIL,
8. za Prabu V. a VIII, 4. za Smíchov a 5. za
Nasle. Jak jsou v těch místech i učitelé „kleri

krokář vedle pokrokáře s rudým zbarvením. Tím
ovšem nijak netvrdíme, že může za emutný stav
pražské periferie učitelatvo. Mnosíjistě jen neradi
se klaní rudé barvě; ele nemají-li proti ní nic,
aspoň se vyhnou rudým denunciacím. Ostatné ne
toliko kněží ale i učitelé sami v periferii zakusí
od radé mládeže mooho, ačkoli o tom ve veřej
nosti celkem mlčí. Jde-li košířekou alicí kněz, jest
na něho pokřikováno od výrostků z několika stran
spůsobem neurvalým. Sám „Čas“ dne 8. t. m.
napsal o přelíčení: „Líčení před pražskou porotoa
vlekle tábne se den ze dne. Očekávalo se, že
skončí již dnes, pravděpodobně však teprve v pon
dělí. Dnes těžko předvídati, jakým způsobem bu
dou vipníci navědčení. V celku však pod dojmem
celého případu je úsko. Mluvíme o velké Praze,
v předměstích však roste nám něco, co bychom
raději neviděli i za cenu Velké Prahy. Není to
názor pesimistický, že předměstí pražská, blavně
v periforiích, jsou zkorampována mravně. Případ
se Šmukýřkou jistě to dokumentuje. Nejedná te
vlastně o to, kdo je vrabem děvčete Sandrové.
Celé prostředí se zde vraždí mravně. Mladičcí
lidé obojího pohlaví žijí jen požitku a nemajíce
na požitky peněžních prostředků velkých pánů
velkoměsta, oddávají se toliko volnému životu
bessuzdnému v pohlavním smyalu, jenž je jim la
ciný a nejpřístopoější. Při líčení vystupují lidé,
mladí lidé, kteří přímo odpurují, at již vinníci či
svědci, svou hrubosti, již nedovedou ani vsoudní
slni ntajit. Překvapuje přímo úšasná „solidárnosé“
těchtohochův adívčin s Košíř, jiš |, 80mesi
sebou obhájit. Budou-li odsouzení obšálovaní či
nebudou, na tom v celku nezáleží. Jiste je však,
že celé prostředí dále bude žit dle obrazu, jaký

toje celé líčení, Lehkomyslně —=až k zlo
u.“ — „Nár. Listy“ téhož dne zmínili Be0pro

testu obhájce vinníkova dr. Tanésiga 'protí tisku,
který prý svědčí o saujatosti zpravodajů. Na to
odpovídá spravodej „Nár. Listů“, že nenímožno
Jějti odpornou scenerii růžovějšími barvami, než
jest ve skutečnosti. A pokračuje: „Faktem jest,
že celý případ je obrazem neelýchaného sewuro
vění mravů jistého druhu výrostků a dokladem
že veřejná bezpečnost existencí takových iodividul
je obrožens. Vše, co o obšalovanémŽ. byloběhem
minulého i tohoto líčení sjištěno (poukasnjeme jen
Ba surové jeho výroky o mrtvé), nasvědčuje, še
patří do kategorie uvedených výrostků, proti Jiebž
postému řádění vystapovatiJest povinností veřej.
tisku.“Den předtím totištýš denník nepsal: „První

den líčenípotvrdil, co uvedli jsme včera, charakteri
sojíce ovzduší, v němž zločin se stal. Výslech
obžalovaných zůstavil v poslacbačích velmi ne
přísnivý dojem. Jejich vystoupení neurvalé, mluva
drsná, jakoby ustavičně pobotová k hádce, čistě
pepické výrazy a obraty — vše odpovídalo tomu.
co o nich v žalobě bylo řečeno. Ani vážné
ovzduší porotní síně nezkrotilo jejich povahy.
Předseds Kurach po eprostém výroku jednoho
« obžalovaných podotkl: „Když ani zde nedove
dete ge slušně vyjadfovati, pak bych si přál slyšet
tu vaši konversaci oa „mastném robu.“ Vlastně
nepřál !“ — dodal honem. Paříž má své loupeživé
Apače, jichž používali zednáři ke kraválům proti
katolickým. U nás Btonásobnou ozvěnou začalo
ozývati se heslo: „Jen rychle za vzoremFrancie I“
Tadíž aspoň periferie Prahy již se hodně přinčaje.
Ale za ty zločiny nemůže ani kostel ani kočz
ani žádný „klorikalismus.“ Ale nápadno jest, že
košířskou sféra bobémekou odsuzují listy, kterým
se dříve líbili bousní zákeřníci barcelonětí, proti
nimž košířští výrostkové jsou ještě neviňátka.
Nejzajímavější při všem jest, že při přelíčení ele
gantní dámy zrakem isluchem soudní průběb jen
hitaly. Také ukázka, jak be moderní cit zušlechťaje!
Dokladů se hrne celý příval. Sám pokrokářský
„Přehled“ lomil rakama při poznání, jaká předete
vení v rudé Libni nejvíce se zamlouvají. Solidní
kusy divadelní shromářdí málo obecenstva, ale
dráždivé zdramatisované krváky v Prase plní
pokladny divadelní bned. Nyní Hagenbec.ův zvě
řinec zaujal mysli Pražanů tak, jako antické
Římany krvavé zápasy gladiatorů Be šelmami.
„Nár. Listy“ 7. t. m. napsaly: „Tisícilotí prchají,
ale ze srdce lidského oeprchají choutky krve
žíznivé. Kdyby dues prohlásil Hagenbeck, že
z programu vypustí dravce — mohl by směle
zavřít svůj pozlacený krám. Jen chrčení a vztekle
vyceněné tesáky tygří, jen hněvem zalité oko lví
a napřažená tlapa a vytasenými drápy a kara
báčem, vidlicí a železnou tyčí se ohánějící člověk
udržuje zlatý déšť du pokladay podniku, ostatek
ja poubá atafáž .. . A večer při předetuvení,
Hassan, sratný tygr, vzpírá Be rozkaza. Cení
strašlivý chrup a temně řve. Karabáč nepomáhá,
přichází vidlice a na konec i železo. Moje sou
sedka — myslíte, že strachy umírá? I to to!
Téměř už atojí, nachýlena k manéži s očima vy
poulenýma, bez dechu s krvežíznivoa rozkoší ale
dujíc zápas. A když konečně vše dobře dopadlo,
téměř 8 nevolí ai oddechne — jek to mohlo být
bezké, kdyby jej ten tygr byl aspoň trochu kousaul|
Taková hezká brunetka a taková tygřice! Myslím,
kdyby dnes krotitel ohlásil, že se dá večer roz
trhat — naše něžné ženy by daly poslední za
hodně blízké eedadlo. A s druhé strany soused
trochu nebledanými výrazy dává na jevo Bvé
nadšení: „Jen ho, ae . . da! Já bych ho! Takl
jen pořádné! Na toble bude po... rapamatovat l“
Hrůza člověka obejde — ne tam a jeviště, ale ze
sousedstve! Krotká šelma, ochotně plnící rozkazy,
už dnes netáhne. Ne rozumným, na znalosti po
vahy zvířecí založeným ovikem v kráse svých
linií a barev, v projevu savé mohutnosti a elly,
či ve vyvrcholení něžné povahy člověku přiblíšené
svíře, ale protivník nebezpečný, jen neuvědoměním
své převahy v otroctví udržovaný, hotový, poznal-li
by chvili, mučiteli svému zlomiti vaz — bí
nejširší vretvy .. . Zvířata, jež bez karabáče
k ponhému vlídnému vyzvání na odiv stavěla svou
krásu a obratnost, dnes vymizela s manáže ..- 
Uvažme o výchovném momentu takové prodakce.“
Tážeme se, sda by Be taková dráždivá produkce
bila prosté ženě x lidu. Ta by odvrátila oči a
utekla. Krváky a detektivní romány čtou se dále
hromadně, takže ušlechtilé básně nenalósají
odbytu. Ty biografy jsou nejvíc navštěvovány,
které zobrazují lopičské historky. A tak ta mo
derní kulture má příliš divoké rozmary, aniš by
to savinil „klerikalismus.“

Umělecké výrobky

a obrazy věeho druhu, sreadla, mo
derví rámce nových vzorů levně s
solidně doporučuje uměleský závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslioha,
Hradec Králové, Jiríkova třída
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Hospodářská hlídka.
Proč u más draho? Lotos urodilo ce

v Čechách tolik ovoce, předevšímjablek, še každý
očekával, jak sl v zimě pochutná na zdravých ja
blkách. Zima všakna krku, ale po větších zášo

té spoustě ovoce na stromech Jest naproti pře
dešlým letům hodně drabý. Kam se všecko to
pěkné a avětoznámé české ovoce podělo? U nás
na Polabí kuždý k tomu boed odpoví. Pruští
agenti skoupili tu letos s celých alejí vzácného
ovoce ovšem dosti lacino, © nám tu zůstal včelí
jaký šmejd, ovšem ještě hodně drahý. — Stejně
jest to e masem, jehož drabotu má vytrhnouti ně
kolik neděl staré argoutioské maso. A při tom před
nosem uoiké nám na př. množství českých vepřů
do eisipy. Na týdních trzích hemží se „bandliřů“,
ktefi každý lepší kousek skoupí pro Německo.
Český „pečenář“ jest nejen u nás, alo i v cizině
hledaným. U nás v Čechách pomalu sni nebudeme
vědět, jsk chutná maso z Českého vepře; zato
cpou nám sem všelijaké hodnoty štětináče a ba
gonny z Polska, Uher, Srbska atd. — A busí pe
činka pomalu se *a46 stane vzácnou. Jsou tu zase
Prušáci, kteří dobře vědí, jak chutná maso s české
husy; to ukasují sponsty hus, které po venkově
„husáci“ sknpují pro Prusko. — Tak nám cizina
lacino všecko vyrve. A odpomoc unadná. Nechť
se zřídí co nejbustší sítě ovocnářských a dobytkář
ských družstev, která prodej všeho ovoce ado
bytka vezmou do svých rukou, čímž nejen laciněji
bychom se najedli, ale i více peněz bychom zí
skali. Větší hospodářské organisace nás spasí A
nic jiného. Nedostatek hospodářských dražatev
jest známkou naší bos podářeké nemohoucnosti.

Cbystané zlovmění cmkru. Juk jsme
nedávno sdělili, soudilo se, že ceny cukru budou
zlevněny o 8 až 9 K. Podle „N. F. Presse“ však,
ježto cena surového cukru ještě více poklesla, než
se očekávalo, bude zlevnění cen rafnády uamesené
20. m. m. pravděpodobně činiti 10 K..

Hnojemí róvy. Silný hnůj záchodový révu
poškozuje pro svůj vysoký obsah poli kuchyňské.
Proto hnojme jen solemi čistými, které obsabují:
draslo, kyselinu fosforečnou, dusík po případě
vápno. Po řádném bnojení těmito živinami, t. j.
když jich půda obsahuje důstatek, dozrávají hrozny
dříve a jsou i cukroatější. Dává-li róva 20kráte
větší výnos než plodiny jiné, proč bychom ji ne
hnojili?

Drůbež se svrhne a původnísvé vlast
nosti dobré pozvoloa ztráci, pakli plemení se po
delší dobu v příbuzné krvi. Zaměnění kohoata
věc nenapraví, pakli si neopatříme zvláště vyni
kajícího, vyspělého z téhož kmene, ale cizíbo kur
uíku: Léps učiní, kdož pod kvočou opatří čeratvá
vejce od známého chovatele s okolí a nejlepší ku
řate pak nechá na chov, svých vaj.ec: však pod
kvočnu nedá, až teprve od slepic z cizího chovu
doma takto vychovaných. Z daleka vejce ma chov
nekupajme; zpravidla jsou velice drahá a dopra
vou tak porušená, še se kuřat z nich nedočk áme.
Kdo chce si pořídit plemeno cizí, ať koupá kořate:
dvě alepičky s kohoutem, a z těch sí odchová
plemeno.

Vico dojí krávy za poměrůjinak stej
ných, když.je chováme v chladných, ale dobřevó
tranných stájích, nežli když stojí v teplém, ale
nevětranném chlévě. Také jsou krávy otažilejšími
a cborobám lépe odolají v chlóvech větraných,
třeba méně teplých, nežli vo stáji sice teplém, ale
nevětranném, ová bylo pokusy přesafmi nad ve
Škera pochybnost zjištěno. Tedy chlévy důl ledně
větrejme, byť se tím snad i 0 nó0o vice ocbladily
a nenechme je více v teplém, ale zkaženém vzduchu
mořiti.

Poedmásli lékem. V městské nemocnici
dětské v Berlíně už delší dobu používá se k vý
živě nemocných kojenců podmáslí s velikým vý
sledkem. Zvláště při poruchách zažívání se pod
máslí střídavě s dobrým mlékem u kojenců zname
nitě eevůděllo, ba dobrého výsledku dosáhlo se u

ver a nichš poruchy zažívacího ústrojí byly nejh :

Školský obzor.

Střední školy v akousku a Němel.Utlačovaní Němci v mají 232 středsích
škol (mezi aimi 18 utrakvistických), Češi 100,
Poláci 75, Vlaši 12, Rumuni 3 (otrakvistic ké),
Chorvati 7, Slovinci 7 (mezi nimi 6 slovinsko
německých), Rusíni 9 (2 německo-rusinské). Při
padá jedna atřední škola na 41.000 Němoů,68.000
Poláků, 60.000 Čechů, 61.000 Vlachů, 77.000Ra
munů, 102.000 Chorvatů, 199.000 Slorinců a
875.000 Rusínů. Dle jednotlivých samí je poměr
ještě křiklavější. Nehledě k a ústavům
vloni -otevřeným vo Slezsku připadá střední škola
aa 80.000 Němců, 148 000 Čechů s 920.000 Poláků,
ma Moravě na 25.000 Němců a 119.000 Čechů, ve
Štyraku mají dvě třetiny Němců 17 středních škol,
třetina Slovinců však ani jednu jedinou. Mas
spokojit se jednou utrakvistickoa. V „Přímořípro
19.454 Němců vydržuje stát (jedná se tu jeu 0
státní střední školy) G středních Škol, Vlaši mají
jich 5, 148.000 Chorvatů jednu a 218.000 Slo
vlaců šádaou. Na 8800 Němců připadá tu již jedna
škola, kdešto na 960.000 Slovanů takó jedna.
V Krajině má 38.000 Němců 2 čistě německé a
0 stických škol středních, 476.000 Slovieců
1čistě slovinskou a 5 utrakvistických. á

škola na 8500 Němce a 79.000 ů.
bách jablek ani památky. Na trsích jest ajce vše
lijakéoýoce, ale "větším dílembrak, který proti“ čistěoěmockýchsemicisnadbytek středníchškol



není velký, ba poměrně je jicb málo. V Bolno
bradeku jedna je pro 64.000 lidí, v Horních Ra
kousích dokonce teprv pro 80.000 duší. Stát
střední školy zřizoval doposud jen za účely ger
mapnisačními, jak tato křiklevá Čísla dokazují, a
do dnes pokračuje na tomto poli dále, poněvadž
Němci ve své příslovečné nenasytnosti dále křičí,
jak jsou ve školství utlačováni. Co bezpráví, co
bříchů, co zla napáchala rakouská vyučovací
správa touto politikou nejen Da Slovanech, nýbrž
1 na celé říšil

Moravské škeletví. Na konciškolního
roku 1909 bylo na Moravě 478.166 školu navětě
vojíelch dítek, které učilo 12 987 osob učitelských
(učitslů, učitelek, ind. učitelek, soukr, učitelů a
katechetů). Dle národností bylo školá«ů ve školách
českých 838617, v německých 139.548 Učitelů
bylo 7485 Čechů a 8491 Němeů kromě katechetů,
jichž bylo 2011.. ©

Právě vyšly naše
Ge kalendáře Sie

VENKOVAN
a sice velký rodinný kalendář
9VENKOVAM““ cenai Kor.,

kapesní kalendář „WENKOVAM'“
cena 60 baléřů.

Lidový kalendář »VENKOVAN“ jost ob
jemný, s řadou obrázků a povídek od nejlepších
českých spisovatelů a rolníků, praktickými pc
kyny pro domácnost, bospodářství a jiné.

Svým obsahom, velikostí i úpravou daleko
předčí loňské vydání. Rovněž i obalka kaleo
dáře jest umělecky barvotiskem krásně a vkusně
vypravena. — Jeden tocet (12 výtisků) účtujeme
za 8 kor., půl tuctu za 4 kor. Menší počet než
půl taeto účtujeme 1 exemplář po I kor.

Kapesní kalendář »VENKOVAN« pak ze
jména jest přizpůsoben pro mládež venkovskou,
aby i ona měli v rokon koibu, z níž za laciný
peniz praktické poučení by čerpala, I pro do
spělé bade knížkou nepostrádatelnon. Jeden
tucet kapesního kalendáře „VENKOVANA“
úětojeme za 6 K, půl tactu 8 K, 1 výtisk po
60 hal.

Kalendáře naše svým obsabem, avov lácí
a praktičoostí předěí lotos všechny
Již ode dneška si omiňte: Nekoupím si na rok
1911 jiný kalendář, než velký lidový kalendář
„VENKÓVANÝa kapes. kalendář, VENKOVAN".
— Objednávky příjímá Sekretariát Sdružení
"českých katolických zemědělců, Praha-IL, Opa
teriská ul. čís. 10. — Z jednotlivých obcí ob
jednávejte hromadně.

Lteratura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Alois

Dostál: Cisí živly. (Ladmily roč. XII., av. 5.)
Na Ludmilu (roč. 6 sv.) předplácí se 2:20 K. —
AL Dostál: Za vyšším cílem. Povídka. Velmi za

„Jimavé. (Zábav večerních roč. 29., čís. 4.) Za 1:40 K.
— Dr. J. Bamsour; Církevní dějiny obecné. Vzdě
lavací knihovny katolické av. 44., seš. 8. 49.za 1 K.

. Z nakladatelství „Unie“ v Praze. Rai
sovy spisy, díl IX.: Zepadlí vlastenci. Seš. 72.—
"76. po 83 bal. — Díl X. Potměchat. Seš. 77. a

78. Zvlášť zajímavé spier Raisovy. — M. A. Šimáčka sebrané spisy, 19. Dvě divadelní hry.
Seš 146.—152. po 32 hal.

Kalendáře na r. 1911 náklademdružstva
Vlast v Prase. Svatý Vojtěch. Kalendář lid.

X. Cena 1 K. Redaktor Vlast. Hálek. —
. . Kalendář Jednoty čes. kat. učitelstva a

křest. výchovy. Redaktor J. Kafka. Roč. V.,
cene 1 K.:Oba kalendáře zajímavé obsabem.

Křesť. askese ve světle pravdy. Píše P.
Jos. Rybák T. J. Odpověď na hesla modernismu
na vědeckém podkladě. Sedmero řečí. Za 126 K.
Nákladem R. Promberga v Olomouci.

Máj. Vydává Nakladstelské družstvo Máje.
„Bodp.rolaktor Fr. Herites. Roč. 9., čís. 1. Vy
chásí týdně, předplatné na !/, r. 280 K.

Finanční rozhled. Vydává Zálož. úvěrní
ústav v Hradci Král. Zodp. redaktor J. Fér. Roč.
L, čís. 1. Vychází měsíčně. Roč. předplatné 1:60 K.

Herold českoslov, peměžaíctví.Věstník
Ústřední banky čes. spořitelen. Pořádá dr. Em.

Grégr. 1., čis. 9. Vychází dvakrát měsíčně
v Praze I.

„Zvem“, orgin a majetekspis. dražstva.
Zod. redaktor M. A. Šimáček. Roč. 9., čís. 1. 62.
Vychásí týdně sa roční předplatné 12:80 K. Admi
nistence v Prase-Vyšehradě v „Unii“

slovník bobovědný. Pořádajídr. J.

Tunpach a dr.Ant P „ Sešit 8. Nákladem V.
pí vě E, 4.900. K 140. Dalšísešitvýtečného díla přináší na 98 sloupcích

hesla: Alumnát královébradecký — | Amerika.
Článkům: Alumnáty (české, moravské, polské,
chorvatské, slovinské, ruské) věnovány jevu, vedle
14 sloupců v čísle předešlém, další 34 sloupce;
Alvary čítá 6 el., Alžběta 3 sl., Altbětinky 4 sl.,
Ambrož 3 el. Mezi pěknými ilustracemi (obr. 127
—159) jest opět zastoupena celá řada církevních
malířů, stavitelů, sochařů, episovatelů, posvátných
míst s předmětů, lakže úplnějšího a praktičněj
šího slovníku si ani přáti nelze. Kéž dílo toto
dojde pochopení a ocenění, jak si tobo také za
elahuje plnou měrou.P—,,,,

Odebírejte školním dětem

KVÍTKY.
Vycházejí desetkrát za rok od října počínajíc.

Předplatitelé obdrží zdarma dětský
kalendářík na školní rok 1010—1911.

Předplácí se na celý rok a na jednu adressu:
10 výtisků s kalendáříky s jedená

ctýmnádavkom. - 5K—-h
5výtisků s kalondáříky . . 4EK75h
1výtiskskalendáříkem. . . - 70h

Rozšiřovatelé »Kvítků« obdrží:
1. Splnomocenetví, aby bez obavy před úřady

dovoleně mobli „Kvítky“ odběratelům dodávati.
2. Za každých předplacených 20 ročolků

vedle nádavků i po 1 výtisku kalendáře a zápis
níku křest. žeu a dívek českých „Šťastné Domác
nosti“ na rok 1911, jež vyjde v listopadu.

Rosšiřujte, doporučujte ma všech farních 084
dách oblíbené dětské „Koltky“, at vniknou do
každé katol. rodiny

Administrace „Kvitků“ v Praze-ll,
Lípová ul. č. 5.

vlastně soc. demokraté na kladenských ulicích
demonstrovali? Snad lichvářství vídeňských
didů měli odnášeti četníci, živnostníci a malo
obchodníci ? Každý ví, že nejúčelnějším místem
pro odstranění drahoty jest parlament. Až tam
poslanci někteří odmítnou spravedlivou žádost
proletariáta, pak teprve ať si rudý tábor pro
mluví se skutečnými vinníky, Leč — rudý
Dělnický dům jest velice prodlužený; proto
potřebovali radí pohlaváři laciným způsobem
projeviti „láska k lida“, aby nachytali hojně
nových radých poplatníků, kteří by pomohli
ua dům platit; radé řady totiž značně na
Kladně prořídly.

Kurs o dělnickém pojištění pořádáČeské
obchodní museum v Praze pro venkovské za
městnavatele, jich zástupce ve dnech 30., 31.
října a 1. listopadu t. r. Přednášeno bude po
tři dny od 8—12 hod. dopoledne a 2—5 hod.
odpoledne materielní u f,rmální právo úrazové
a nemocenské, dále o otázce pojišťováví invas
lidního a starobního, o účetní stránce nositelů
organisace úraz svého a nemocenského pojištění,
o pojištění soukromých úředníků a reformě
sociálního pojištění vůbec. Účelem korsu bude
vštípiti posloch.čům úplavo znalost přísluěných
norem zákonných seznámiti je se stávající
judikaturou a naučiti je prakticky vedení úra
zových a nemocenských záležitostí. Theorstické
přednášky provázeny budou tudíž praktickými
evičenimi. Poplatek kursovní i se zápisným
obnáší K 25—. Absolventům korsu budou vy
dána vysvědčení frekventační. Přihlášky přijímá
a veškeré dotazy obratem vyřídí České obchodní
museum v Praze-V., Mikulášská tř. č. 9,

Soe. demokratická daň. Blyšíte-li pokřik
goc. demokratů proti byrokratickým vyssa
vačům, snad byste si leckdy myalili, jak jsou
pohlaváři útlocitní. Zatím však radí dělníci
vajnou většinou neplati na přímých daních
státu nic. Jak obrovské samy však musi platiti
ústřednímu svému vedení! Daň strany obnáší
u typcgrafů 110 K, litografů 50 K, kloboučníků
74 K. Průměrné platí každý s.c. demokrat pra
videlnou roční daň 27 K. Do toho však nejsou
započítány mimořádné příspěvky, která ročně
často nemnoho svou výší se liší od daně pra
videlné. Zpět na podporách dostane 80 800
drubům jenom část nepatrná. Vůdcové však
dostávají tučné platy.

Sociální besídka.
Jak soc demokraté odvracejí drahotu.

Někdo by 8e domníval, že v nynějším čase,
sociálně tolik spletitém, otevrou lida oči dů
kladným rozborem, jak to činí sociální pracov

níci jiní. Právě nyní jest potřebí nejchladnějšía nejbystřejší úvahy, má-li se pomoci chudině
prakticky a trvale. Leč — soc. demokraté volí
cestu pohodlnější, zcela demagogickou. V před
posledním týdou došlo na Kladně k hrozným
kraválům. Počátek stal se 29. září v Dělnickém
domě, kde se protestovalo (spolu s hostinskými)
proti pivní dávce a manifestovalo se pro vše
obecné blasovací právo do sněma. Tedy schůze
ta vlastně nemělaza podklad obecnoudrabotu;
byla výhradně agitácí pro sesflení radých řad.
Radý poslanec Auet však při té příležitosti,
vida byzantinské komplimenty poníšených
hostinských, vysval přítomné, aby 2. října
přišli všichni as kladenské ulice s Jemam
dětmi a dokázali, še se četníků a bodáků mebojí.
Výsledek dostavil se okamžitě, neboť hned po
schůzi bylo četnictvo provokováno, jako by
samo zavinilo drahotu. Házelo se na četníky
kamením, při čemž se vyznamenala i bojerá
rudá mládež, která ovšem jest uvědomělejší
než universitní professoři. Nepokoje opakovaly
se i následující dva dny. Proto na neděli, kdy
oblášeny projevy ještě hladnější, povoláno do
Kladna 660 vojáků,kteří zabránili výtržnostem.
Některé okolnosti jsou velice poučné; ozbro
jenci, kteří byli komandování do Kladna nikoli
k vůli útlaku, ale k vůli hájení osobní svobody
lidí pokojných, častování nadávkami a ka
mením. Snad zavinili tedy drahota ti četníci
a vojáci!? V sobota večer sou. demokrat Pavel
se soudruhem Vinšteinem sehnali 200 novy
epělých bochů k průvodu, který byl s náměstí
vytlačován. Plakát oznamoval na den 39. září
schůzi svolamou společenstoem hostinských proti
přoní dávos. Zatím však hlavní řečník Aast
mlovil velice horlivě o věcech jiných. Mrakal
měšťákya agrárníky protikapitalistickým židům
však necekl. Mlavčí hostinských Šerpon přímo
soc. demokraty odprošoval. Proč? Vždyť právě
v Kladně bylo hostinstvo 800. demokraty poško
seno citelně na svých právech. A 800. demo
kraté chodí výhradně do domu vlastního.
Obohodnictvo a živnostnictvo též nemá příčiny
soc. damokracii kladenské se kořiti; všdyť i
rudí zřídili vlastní pokařství, vlastní obchod
sboším koloniálním a střizným. Patrno, jak 68
všecko klepe před řvoucím Ivem z básně, aby
nějská radá demonstrace nezničila těšce získaný
majetek, jejž pak rodí nesaplatí. Proti komu
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Doporučujeme

« 449 „p830denní výpovědí
„» 4%% „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky ** "ibodnýchpodmínek,prodává a kupuje s:

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošními listy pošt. spořitelny, které
zašlou se na požádání. — Záložna pod
léhá povinné revisí Jednoty záložen.

PoVYSOEEO INA
MVP; Ý

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
ruěiti veškeré kostelní nádoby s

bářo, nádob 1 Satánky, slákály,cibáře, nádobky, „pac y;

svícny,lam 7Čtdtlnce, kropenkatd. své vlastní oby, předpisům
5, Církerním vyhovující. Staré před

měty opravuje v půrodní intenci av ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázka franko bez závaznosti koupě.
Věe se posílá posvěcení. Prdes ruční.

Sled vsškorýchslatých a stříbrnýchklenotů,jako: Ť
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. <: Motářek

proteny, fabatěrky jídelnínáčinízostříbrapravého
1 o vědy na akladě,

Sóerásleto, stříbro a drahokamykupuje za nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I, al. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Nejstarší pražská, výhradně
česká křesťanská továrna na že
lezná kamna a stolové sporéky

Řorát a Úlnam
maj. MUDr. Vend. Snepl 4 F. Novák

V PRAZE-IL, Vyšehradská tř. 49.
Úředně“doporučená udratolní

| OR, školnííkamna.
P 7 Traká kamna s trval. kořením.

Kanna reénl násypu se šamot. vložkou. Nepatrná spotřeba paliva.

Kamna původní Meldingeorova.
Železné sporáky všech velikostí.

Ceny levné. Cenmíky zdarma.

Přesídlení!
WB- Sklady -WA

ty K. V. Skuherský
v Král. Hradci

nyníjen v.továrně.
Máslodkem stěhování (eny značně anížoní.:

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
B (bratr P, J. Moškndiy, faráře vo Výpraehtieiok) jí

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu i
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramontů,
spolkových praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku j

se na požádání franko zašlou. i

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a 8l. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě aměleckém.
Plány a r ty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu a dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bromzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OIE*>Závod založen r. 1808. "i
©

ELLIÍUIÍ

peěvěrabuž:df ubodujnýnýnůSaěiký

PUOVV
PRO S S) SESSS kA) 2:

R. RICHTER,
pohřební ústav
+a zasílatelství:

Hradec Králově,
ČOVOVĚ VEDE MC DC OIC

PA A „N/2 M id M . .
NV

K]
; Průtržní pasy
vyrábí a na skladě chová

ANON, DVOŘÁK
rukovičkář a bandažist,

přísožný znalec o. k. krajakého
a okresního soudu

w Hradci Králové.

Jediný závod toho drubu na
českém severovýchodě.

Balošem r. 1698.

Veškeré plechové

vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve K. J. Salbert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činole, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
boosle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobvé potřeby. Struny nej=
lepší jskosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné drahy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ruší. Správky se rychle vyřizují.

nů

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
4 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky
za 4490 až B% —

úrok ato dle výpovědi,
Složnílístkynapožádánízdarma.“UWUhlo“

N pena Biskupské konsistoriamv ci ové orěřilo mne dodávati
ravá přírodní vína k obětem mše sv.

vám pak a zasílám v soudkách od
26litrůvýše:Lissánská,uherskáarakouská
vínaza 1 litrpo60,68,72,80,00hala

výše na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI.
Mnoho poahralných dopisů po rus.

Žádajte oblírnéoenníky.
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Francouzské třaskaviny.
Velice pončný kontrast! Zatím co v Porta

galska veliký jásot nad zrozením repabliky,
zrovna v tytéž dni ve Francii strašný odboj
širokých davů proti — repoblikánské vládě.
Portugalové vítali se zanícením malé ditko,
francouzské dělniotvo opílalo lidovému maje
státu již vyspělémo, který ani při třetím svém
obrodu nedovede ospokojiti.

„Francie žije již pod střechou třetí ropu
blíky; dvě předešlé rychle se vystřídaly, po

„skytly hojnost poačení — a přece třetí repu
bika jest besradná, ačkoli prý vládne tam lid.
Staré alořády natřeny barvou demokratickou
a šlo se dále. Aby lid neproblédi dobře vládní

oegánán omamovali jej chamtiví dernegogovéKrětnatým líčením „klerikální nestvůry“, která
prý v přední řadě jest vinna všemi sociálními
nesnázemí i bědami mcrálními. Ale tento
pramen demagogické výživy neby) pro pod
vodníky -sdrojem nevysychujícím. Bami nopali
neobratně vývařísko tim, že příliš rychle do
"konali konfskaci církevního majetka. Teď už
nelze totiž lidu zalepití očí, že nynější sociální
zlořády zaviňají „bohatí klerikálové“. Eska
motéři, kteří tak spěšně „povalili bydra“, po
dobají se pensistům, kteří svon doživotní pensi
zaprodají ze vyšší, nejednou oplacené odstupné.
Při likvidači církevního jmění se totiž brabalo
všemi desíti. Ale ty hody skončeny brzy — a
-demegogové musí se nyní živiti nutné radika
hamem eměru jiného, když již „klerikaliamas“
poskytoje stravu tolik hubenon.

. Daio se lehce předvídati, že celé houfy
demagogů obrátí se proti vládě, které dříve

pomáhají jestliže po dokončené protikatolicképaní repoblikánští pohlaváří ty parasity
sami za stkvělýoh podmínek nezaměstnají.

Všecka moc prý z lida. Lid si poručí,
lid hřímavým blasem promluví si s vládou!
Alo jským způsobem? Všechen lid stále ve
epojení a vládou býti nemůže; masl se oddá
vati svéma dennímu zaměstnání a 70 procent

-voličů spletitosti politiky a sociologie nerozumí.
Nutno tedy vyelati mluvčí — poslance. Kdo

bade oko nnos svolen? Těžko ahodpouti,sda sobecký dryáčníkči muž charakterní, obě
tavý. Před volbamise všichni kandidáti láskou
klidu rosplývají a sa byzantinských poklon

BBd lidem na vládu posflají blesky. A kdyžjde v parlamentě k obtěžkací zkoušce, po
elanec ohytře zase podporaje vládní kabinet.

„ Přitom již předem má nastudováno několik řečí,
kterými dokáte voličstvu, že to tenkráte nešlo
+.. Usvědčetetakového eskamotára,podplacené
ho kapitalismem, ze srády — můzete-li ! Všecko
mé napřed důkladně promyóleno, aby vykloozl
s příze obtalob jako úhoř.

Vládne si prý lid! Zatím ministři i s parla
mentem sa oponou ohýbají hřbety před milli
onáři „A © — v vyčleme muže nové,

upřímnějš I* Lide, kdo ti za to račí, že novítupci budou apřímnější, obětavější? Byro
kraté oblékají se do šatů republikánského a
vasazují si Jsakobínskou čapku ihned, jakmile

tačnějí že moderní vlajkou budou příjmtačnější. Vláda dovolí poslancům na schůsí
bromovat, protože si s těmito svými ařísenci

dobřerozumí a o hromajícíposlancibloudí se spíše v důvěru širokých vrstev. A
vankéři zase dovolí ministrům bráti nadarmo

V Hradci Králové, dne 21. října 1910, |oion
jména volnosti, svobody a bratrství. Lid pořádá
demonstrace, ale backéři oa množících Beměč
cích posedají stále výše. Byrokracie sa rozta
huje pod nejnovější demokratickou firmou.

Proto strašlivé otřesy! V žádném státě
evropském v posledních letech unezařily tak
časté a tak veliké stávky jako ve Francii.
A kdo učil dělnictvo obrovským stávkám, kdo
Jim dal nejpečlivější a nejrafinovanější rady,
jsk připraviti stávku generální a potříti mili
tarismnu ? Byl lo nymější mímisterský předseda
Briand, který právě proto, le dovedl obratně ros
polovati radikální krev bouřlivými řečmi,agitacemí
a letáky, vyšplhal se po sádech důvěřivýchdemo
hvatů k naplněné byrokratické míse. Teď již jako
držitel moci a nástapce lišáka Clémenceaua ne
potřebuje markýrovati velikého demokrata.
Nyní Briand dal zatknouti čelné savé žáky,
kteří osnovali generální atávku železničních
ařízenců. Odepřel vyjednávati se „zboořenci
proti vojenské povinnosti“, totiž se sřízenci
těmi, kteří odepřeli obléknonti vojenský kabát
za účelem poškození stávky; a přece dříve
proti vojenské povinnosti pradce útočil. Do
cela pohrozil, še dá zatknoati členy stávko=
vého výboru, objeví-li ae v jeho kanceláři. Za
kázal docela ponliční manifestace stávkujících.

V ministerstvu sedí vedle Brianda též
Jiní dva dřívější revoluční soc. demokraté, totiž
Milleraad a Viviani. Tito lidé zůstali borko
krovnými radikály potud, pokud nezasedli na
vlivná křesla vládaí. Nyví horlivě Brianda pod
porovali. Jak ae osvěděl později ti, kteří nyní
v čele dělnických zástapů těmto třem mnžům
jako zrádcům opllajíf AZ se ocitnou na vliv
vých místech, pokoří ee Botschildovi zrovna
tak, jeko se nyní plazívě koří dělnickým
massám. A myslí li to někteří přece s lidem
upřímně, nemilají-li kompromisů uzavřených
za kulisami, pak se kapitalisté postarají účinně,
aby jim cesta do parlamentu byla znemožněna.

Demokratická republika| Zatím v ní
vládne Rotsohild s jinými bankéřskými kollegy.
Ministři jsou pouhými loutkami vrakou milli
onářů, kteří ovládají průmysl i obchod a od
nichž závist, dají-li dělnictvu práci či rozhod
non-i se pro výluku. Sterá chapadla velkoka
pitalismu tvoří ve Francii hustou síť, v níž se
marné zmítají poplatní kapři. Hnosno jest, že
svedené davy nobyly nikdy řádně poučeny o
skutečné situací a o skutečné sfle válčících
stran. Vážné vysvětlení by demagogii srazilo
vaz a proto se mu tolik radikální parasiti vy
býbají. Proto také rychle za sebou následují
sociální otřesy, které končívají vlastně bezvý
sledně. Ve třech letech tolik hrozivých nepo
kojů! Stáv=y mnoha tisíc dělníků v Courrié
resu a Draveilu, obrovské demonstrace zběda
čelých vinařů jihofrancouzských, které hrozily
rostržením republiky! Obrovská stávka poštov
ních zřísenců, jiné veliké stávky a konečně
příšerná stávka železničních zřízenců, při níš
týrání zřízenci pracující, zpřetrhávány telegrafal
dráty, víčeny koleje a šelezniční vozy, vybu
chovaly pamy! Divné komplimenty republi
kánů před republikou! A na nátlak Rotschilda,
kterému náleží oejvýnosnější Severní dráha,
stávka přece brzy překonána.

Extrémy na obou stranách. Obyvatelstvo
ve stávce nesúčastněné, pocitojíc strašné ná
aoledkyzastavení kol, samo reptalo proti radým
demagogům. Fysická sila postavila se proti
fysické stle a — dělníci nahlédli, že jejich alla
jest přece menší, že násilnosti rodé narážejí na
odpor jiných davů. Ne druhé straně francouzské
ministerstvo chopilo se prostředkutolik mimo
řádného, jaký v republice platí za hrubé a
letivé zneužití vojska. Stávkojící, pokud byli
vojenskými záložníky, povolání „do zbraně“,
aby sautávali slašbu jinou než vojenskou. Bylo-li
potřebí tak soufalého prostředku, tak obmysl
ného manóvra, na jek hliněných nohou stojí
moc nynější vlády franoouzeké|

Ač stávka již skončena, ohlašuje se doslov.
Dělnictvo vyhrožuje krvavě žarnalistům, kteří
by ohtělí svobodně o eituaci referovati, hrozí,
že bude tropiti škodu na kolejích, železničních
mostech a vozech dále. Třaskavin ve Franeii

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVI.

stále přibývá a Briand ani železpou rakou
stále moožící se jiskry praskajících pum ne
uhasí.

Hlasy tisku o republikánských otřesech.

Pozorobodnou, že za stávky napsal (13. t. m.)
sám „Čas“: „Řekne-i se repablika, není tím
ještě řečeno ideál demokracie. Nová forma může
míti i starý obsab. Země, které si na avé re
publikánské tradici může zakládati, skytá nám
obraz takovéto dvojakosti . .. Maž, který pro
Pegoval generální stávka a defivitivně vybojoval
rosluku státu a církve, stane se předsed. a mi
pisterstva a začne blásat, že je třeba uklidnění
boje proti pravici . . . To je typ onoho polo
vičatého repoblikanismo: radikalism, který se
vyžil v mládí, je na konec dekadentním konser
vatismem ... . Sociální politika francouzská je
v krisi; nepoměr sociálních povinností u vlastní
politické reformní činnosti zaviňaje tento kri
tický stav. Stát, který není zatížen problémy
národnostními a má jen sociální úkoly, není
ua “obré cestě, jelš jen formou demokratický
a nikoli svou vnitřní politickou a sociálně re
formní prací.“ — Správně řečeno. Leč jak se
nyní vyjímají ty hymny, které „Č:s“ pěl na
francouzaké volnomyšlenkáře, když připravo=
vali konfiskací církevního jmění? Tenkrát po
krokový tisk projevoval živé přání, aby u nás
zavládly „osvícené a reformní“ poměry fran=
oouzské. .

„Nár. Politika“ dne 18. t.m. praví : „Vláda
francouzská s někdejším revolucionářem v čele
Aájí nejen šivotní zájmy Francie, ale samotnou
jeji státní, repoblikánskou její forma. Neboť“
nelze zbaviti se myšlenky, še by. občanské
vrstvy franoouzské, jejichž existence byla by
revoločním zápasem sociálním uváděna v ne
bezpečí, mobly v cebeobraně sáhnouti k jiným
státoím formám, které by klid a bezpečnost
jejich lépe pojistily. Již starý Thiers pravil,
že francougská r ska bude konservativní nebo
nebude. Tuto zásada masf dnes bájiti — dří
vější revolucionáři ve francouzské vládě“ —
Také dobrá zroka pravdy! Louis Thiers byl
proslulým francouzským státníkem a dějepis
cem. Sepsal „Dějiny konsolátu a císařství“
Poněvadž žil v letech 1797—1877, mohl se očitě

volace druhé. Pochopil, proč Napoleon, jakmile
si zabezpečil trůn, dbal toho, aby na místo
antických ztřeštěných maškarád a přemrštěné
demokraticko-atheistiocké demagogie nastoupily
společenské řády konservativní. Ačkoli sám
nebyl nijak sentimentální, kladl veliký důraz
na náboženskou výchovu národa. Republika
Francouzská a Švýcarská jsou dva veliké kon
tresty. Ve Francii demokratická hosla a zaso
besla, před kterými 66farizejsky kloní největší
byrokratil A satím vláda podporuje točnými
podporami bobaté majitele drah, kteří jsou
v úzkém spojení s předními politiky a poslanci
francouzskými. Rovněž tak vláda jest v nej
užším styku 8 majiteli hatí, dolů a zbrojovek,
Zatím dělníci marně čekají na slušné svýšení
plata 8 pojištění dělnické, které alibováno po
koofiskaci „klerikální milliardy“, posud neoí
uzákoněno. Avšak ve Švýcarska, kde žijí tři
národové, jest pořádek nacionální i sociální.
Kantony švýcarské nebubaří do omrzení o
právech demokracie, hájí náboženská práva,
zkrátka počínají si konservativně — a blaho
občanstva větší, sociální rovnovába lepší než
ve Francii.

Český Svět“ v č. 6. přiléhavě piše o re
publikénské revolací portugalské: „Je to ope
retní akt, co se odehrálo v Lieaboné. A král
ee nebrání ani jeho dvůr a spokojí ge, že ma
revolacionáři zaplatí dlaky a krejčů za kalhoty
a u dodavatelů přepyohových předmětů! ...
Nyní přijdou republikáni na řadu a jejich pre
sidenéi a měměstřívystřídají v dělání dluhů krále!
Ale bude to vše republikánské — mikolio monar
chistiché! A v tom je výhoda pro lid.“ Jest sde
dobrá předpověď, že v Portugalsku nepůjde se
Jinou cestou než ve Francii.Ti intrikáni, kteří
přivodili konfiskaci církevního jmění a pro
následování kněžetva ve Francii, tvoří jednotné



pásma volacionáři portugalskými. K pře
rate « adlp Pokud Šotachiidovévedlpía jiní protiketoličtí kapitalisté neproblásí sře
telně, že se o své obrovské milliony chtějí
s národem bratreky děliti, potud sůotávají mo
derní sociální besls kapitalistokých volno
myšlenkářů čirým Švindlem.

Nár. listy“ dne 19. t. m. sdělily: „Proti
strůjcům neklidu, pokračujícím v revoloční

gandě, vláda vystupuje velmi rázně, o čem
nasvědčují četná zatčení ... Bojovný výbor
všeobecného svazu dělnického uznává, Že věo
stávky pohořels, ale netají se svým rostrp
čaním . . . Dělníci chtěli ve velké manifestaci
okázati erou moc. Meeting měl se konati v le
elku vincenneském. Výbor etávkojících sdvo=
řilým dopisem ohlásil svůj úmyel a elíbil, že
se postará o pořádek. Chef kabinetu Briand
nechtěl tábor dělníků povoliti, pončvadě v něm
posoroval provokaci vlády. Na to se rozhodl

výbor stávkojících omeziti se na průvod lesemvincenneským s ehromášdění pak konati v barse
práce. Je to nový úspěch vlády.“ — Tudíž
evoboda 80c. demokratů byla nyní přiskřípnuta
w „svobodné“ Francii více než za nepokojů
v Řasku. Tehdy ruské vládě epílaly jako o
závod ty francouzsko-zednářské listy, které
nyní chválí Brianda.

„Právo lidu“ nevyrazilo sa stávky 8 ob
vyklými blesky, peslo rozšafně. Vdyť proti
židovským kapitalistům jest strohý boj tolik
těžký a pro 800.demokraty nevděčný| Zato si
s plnou chotí smlslo ne kněžstvu portagalském,
které přece finsnční zlořády nesavinilo. Libe
ralní ministři tam mobli zaváděti pořádek jiš
za trvání monarchie. Finančního reformátora
Frapcke zbavil král na popud zednářů hodnosti.

Patrno tudíž, jaký ráj kvete dělniotvu
v protikatolické Francii a jak beze všeho „kle
rikálního“ vliva v této zemi zavládají stále
horší sociální nesnáze, ačkoli v republice té
jest všeobecné hlasovací právo. Nutno vždycky
eamostatně přemýšleti, kdykoli některý moderní
agent fanatisuje lid líčením ráje, jaký prý na
etane, aš po povalení „klerikalismu“ nastanou
nové sociální poměry. Jestliže sama veleučená
Francie neví si při zlořádech rady, jaká bude
ta reforma v státech ostatních?

Volnélisty,
Ostravskojako kraj j. Žádný kraj

loupešemi a vraždami není tak bohatý jako
Ostravsko. Denně dočítáme se o skutcích, které
tam proti zdraví a životu občanůjsou páchány.
Zjev tento z mnohých důvodů stojí za pře
mýšlení právě v době, kdy obecně se ujišťaje,

že vzdělání a pokrok saplebají tma, zjemůňojíčlověka a šíří právní jistotu. A že by na
Ostravsku vzdělání nebylo, nemůže nikdo s hle
diska pokrokového e svobodomyslného vůbec

pírati. Jsouf tam silné posice strany sociálně
demokratické, která všemi vašimi pokrokář
skými novinami jest oznávána jako strana emi
nentně kultarní. A běší-li o věcí náboženské,
vždy všechny pokrokové listy drží této straně
palec proti straně křesťansko soviální. Ano,
tak tomu jest a ne jinak. V nejhrubším mate
rlalistickém hledisku sociálních demokratů
apatřována scětlá stránka pokroku právě od
těch lidí a od těch novin, kterým tolik běží
o humanitní ideály. Čí nejsme denními svědky,
jak surové protináboženské skutky sociálních
demokratů ani slůvkem oojsou pokárány od

náboženského přesvědčení a společenskou slu
nost? Nebo nepozorujeme, jak pokrokové ma
sarykovské listy socialisty býčkají jako spo
lečnost sobě rovnocennou? Jenže vyskytují 60

Kdyby pravda o sociálních demokratech obsta
ráváva byla jen pokrokářskými novinami, mosili
by lidé pravého poznání věcí vůbec se vzdáti.

Ale rozum lidí bdí, jest činný a monopolu,
jejt vzhledem k veřejnému mínění pokrokářeké
listy tek rády by ei přivlastnily, neuznává,
protože byl již mnohokrát napálen.

Myslící lidé již pozorají, še slovo „pokrok“
v ústech a péra našich pokrokářů jest jit vy
žilou frasí, mravní a duševní chorobou. Myalicí
Jidé tomuto pokroku publeděli jiš jednou pevně
ve tvář — a nezemřeli.

Novodobá věda sociálaí jest toho mínění,
že i společonský život svými zjevy jest vý
razem zákona příčinnosti. Příčina dle své po
„vahy má orčité následky, takže z povahy
následku možno souditi na příčinu. Ale j bez
této poučky při každém jevo soojálním, o němě
přemýšlime, dostavuje 60 maně otázka: Jaká
jest toho příčina?

Takovou otázku činíme i ohledně vražd
na Ostravsku a tvrdíme, Žeony úkasy mravního
sesurovční jsou praksí, v kteroa vtěleny jsou
zásady a myšlenkový směr.

Jestliže utráření myslí protinábošenskými
povinami jest osvětového a pokrokového vý
znamu, jak jest mošno, že výsledkem tohoto
vzdělávání jest to, co nazýváme nebezpočen

stvím cti, zdraví, majetku a života? Či bylo
by lze ti, še pravá osvěta a zdravý

pokrok jsou vážným společenským mobospenstvím?
Proto důsledně jest usouditi, še nynější

protináboženské osvěta a onen mmaterialistický
pokrok ohrošují lidskou společnost. Právě
Ostravsko stalo se skušebným kamenem tohoto
pokroku, jak se ve slovní a novinářské hantýrce
denně doporučaje jako lék proti „klerikalismu.“
Ostravsko mluví a podávápřesvědčující důkas,
te osvěta a pokrok na podkladě protinábo
ženské zuřivosti učinily dokonalý bankrot.
Jestliže Masaryk řekl, še ma jest hlavnívěcí
vzdělanost dncha, názorův a zásad, jest
podivabedno, že nikde ještě neodsoudíl kaltaru,
která vede k hromadným vraždám a která
přímo provokuje, aby každý upřímný oprávce
a moralista opřel na ni svoji pozornost.

Masaryk již bespočtnkrát ukázal, že jest
příznivcem všech těch lidí, kteří obrali si za
úkol osvětou s pokrokem vyvračeti se srdcí
přesvědčení a eítění nábošenské. Nuže, proč
jeho horlení zastavaje se na půlcestě, a proč
zůstává tak „nedořeknutým“, kdyžjest patrno,
že takové zjevy, jako na Ostravsku, jsou nej
větší příležitostí, aby sociolog o ně bronsil
svůj um?l

“ “

Tvůnosskdcel. . . . Těmitoalovynade
psala „Osvěta Lida“ svůj úvodník, v němž
svým způsobem promlouvá o revoluci portu
galské, Teščkamiohtěle asi naznačiti, co ji mu
dilo zůstati v póře. Za to ulevil si pisatel
úvodoíka p. H. proti klerikalisma a nakládal
s pravdou, pokrokem a spravedlností jako roz
suřený Tarek. Jakkoli p. H. jest obyčejně za
emušilé tváře, tentokrát stal se přímo mrač
Dým, oeúprosným Valkánem, sopticím hněv

proti nenáviděnému klerikalisma. Kdyby katoici měli jeden krk, zajisté p. H. revolucio
nářům portugalským byl by roskázal, aby byl
sťat jedním mávnutím. Jelikož však tomu tak
není, bude se p. H. ještě dlouho traditi rozaé
váním své osvěty proti zatemnělým klerikálům,
a soudní čtenáři budou míti ještě dosti příle
šitosti dívati se tomu, jak p. H. dovede obě
tovatl i sám rozum.

Přečtěte si článek „Trůn se skácel“ a
posnáte, jak dovedou se fanatici v jednom a
témže článka vyvraceti. Tak tedy pozor!

... Portugalsko, země klerikální vý
chovoujest ještě na nižší stnpeň kultarníhoa
hospodářského vývoje uvedená, nežli sousední
Španěly. R. 1890 napočteno bylo + Portogalska
79-20/, mužů a 850/, žen, kteří neuměli číst a
psát; i v Lisaboně jest téměř polovina oby
vateletva analfsbety, v armádě jest jich 79*/,.
V jednotlivých krajích jsou poméry vzděla
nostní ještě horší. Líd jest při tom pověrčivý
a strašlivě líný; k dučevní itělesné práci má
přímoodpor, protože spoléhá v účinek modlitby,
čeká zázraky, A když nepřicházejí, krade,
loopí a vraždí, protože jíst se musí, vem kde
vem. Ale i mezi tímto žebráckým lidem dobře
se mají kněží, jichž pověrčivé, daševně ome
zené obyvatelstvo slepě poslouchá; a lenivosti
národa portugalského dovedla chytře využít
Aoglie, která strhla všechen tusemský i vý
vozní obchod v nešťastné semi na gebe.“

Tato efra bylo nutno zapáliti, aby zasmu
šilý pardabský Vulkán mohl si zchladiti šáhu
na klerikálech. Pokrokářský novinář, běží-li o
„klerikály“, udělal oi jiš dávno zákon, dle
něhož není potřebí vystihnoutí věc, jak sku
tečně jest nýbrž dovoleno jest míti růsná mí
nění, s nichž vybírá se vždycky to, které aa
hodi ka praktickéma účelu: katolíky potupo
vati. Pokrokářekéeskamoterství|

Klerikálové jsou vinni, že Portagalsko jest
ochuzeno. Pro tuto lež věru aby člověk až do
Portogalu šel| Kdo jen trochu obeznámenjest
e dějioar —a má trochu rozhledu po světovém
obchodu, dobře si uvědomuje, že ochuzování
Portogalska počalo 80 tehdy, když semě ztrá
cela zamoř' S osady a zejména od té doby,
kdy připravena byla o Argentina. Lid, který
bohatstvím plyroncím z osad zpohodlněl a jenž
jiš dle své přirozenosti a národní povahy na
kloněn jest lenosti, nedovedl ee vzchopiti ku
práci, které bylo potřebí, aby stráta blahobytu
nevryla se rušivě ve všechen jeho sociální život.
Tuto pravda ostetně tvrdí i p. H., když praví,
že Anglie strhla všechen obchod portugalský
na sebe. U všech věudy, národní hospodáři a
statistiku z „OsvětyLida“, tady jste nechal trh
lion a nesbývánež abyste v nejbližším čísle svého
listu na vysvětlenou poznamenal: „Ve článku
našem ze dne 8. října, nadepsaném „Irůn se
akácel", vyličili jsme shonbný vliv klerikalisma
oa blahobyt národa portugalského a konstato
vaji jsme, že všechen obchod portogalský strbla
na cebe Anglie. Aby některý čtenář našeho
lista nebyl sveden klamným výkladem a kle
rikalism částečně neomlonval, podotýkáme, še
to sase byli jen klerikálové a černá diplomacie

obchodu apglickému otevřeli a nešťastný národ

Zaprodali.“ Tak nebo nějak podobač musí
H. poznamenati, aby býječná logika k
náležíbyla Tohoavne. - je

Rozumí 6e samo sebca, še dle p. H. kle
rikálováé v Portagalsku u hrobaři vzděla
nosti. Ze ové otrany samítali bychom, že kato
lioké školy, jakkoli nečetné, v Portugalské

proaplvaly a če se jejich konkarence bály právěoly laické, na něš to nestranné nekatolické
Boviny před několika dui prozradily.

V Lisaboně jest téměř pclovice obyva
telstva snalínbety. Zase jete tady, p. etatis u,
něco vypleskl, co nehodí se do rámce vašich
šleobetných úmyslů. V Lisaboně přece již od
let sbírala se revolace, doutnala nespokojenost,
volilo se oposičně, a při posledníchvolbách
dány všechny mandáty republikánům. Nedůvě
řujeme tedy Vaší atatistice, p. statistika, do
volávajíce se pokrokářského desatera, jehož
každé přikázání velí věřiti, že tam, kde to
pracuje pro repabliku a pro svobodu, nemůže
analfabetů ani býti, protože tam jsou samí
osvícenci. Mohli bychom tuto věc označiti jako
Šlápnutí na jasyk, ale jmenujeme to zatím ne
obroženou statečností, která ve slušbách po
kroku neleká se šádných kotrmelců.

Jak dovede ce p. H. se vzduchem sta
tečně potýkati, dokasoje tvrzením, še duševně
omezené obyvatelstvo kněží slepé Když
tedy „klerikálové“ v Portugalsku ovládají davy,
které jich olepé poslouchají, vtírá se bned sama
seboa otázka, pročtam Jndší revolucí nasabránáli.
To jest zase jedna pořádná záhada a zároveň
doklad, s jským ušlechtilým zápalem pro pravdu
napsán byl článek „Trůn se skácel“ ...

Kdyby p. H. chtěl paáti poctivě, nebyl by
ovaloval viny na kněse, kteří přece nemohou
Portogalsko opatřiti obchodem, ani proměntí
skalnaté, neúrodné kraje v zemi mlékem a
medem cplývající, ani přetvořiti líné obyva
telstvo, nýbrž byl by svůj článek rozvedl na
myšlence, kterou sám nadhodil takto: „Dynastie
byla nepřítelkyní ústavnosti a občanských
svobod, a protože absolutismus postrádá kon
troly veřejnosti, jest pravidelně i špatným ho

smínkao rovolša] k z. nářeké© P. E.u s „HE

včekávatinemožno.P op E
Ale i přestoto naše upozornění bade p.

H. o „klerikálech“ svou housti dále, badepř
barvovati a zveličovati, protože jest to pro
gramem jebo listu. A když jiš má tukový zájem
o příčiny revolucí a kdyš jedna x těch příčin
vidí v hospodářské bídě, apozorňujeme ho
opětně, aby kromě klerikálů všímal ai také
ohromného vykořisťování a ochuzování národů
židovským kapitalismem. Před tímto ohrom
ným a stále vzrůstajícím nebezpečenstvím p. H.
stojí vytrvale blochý a slepý, ačkoli bo nen
stálými připomlokemi přímo rozbodáváme. Čí
snad p. H. náložel by mezi ty lidi, kteří abo
vívavě mlčí, dávajíce tušiti, jak hlaboce pro
nikli věc, ale že právě nepovašají ostatní za
hodné, aby se k nim se svým míněním snížili?
Ale náleší-li p. H. i k takovým lidem, přece
jest jen Zádonono, aby o tom židovském kepi
tslismu promlouval a svým míněním o něm
k ostatním lidem ee enížil. Dokáže tím aspoň,
že 60 tomuto hladkému náledí ze stracbu ve
vyhýbá. Tím více bychom toho očekávali, Ješto
nedávno ze strany jeho prohlášeno bylo, Je
pokrokářská metoda záleží v tom, že pokro
káři všímají si každé věci, všechno usilují vy
stibnouti achápati svým zvláštním způsobem.
Podivno, židovský kapitalism není hračkou,
nýbrž propastí, polykející peníze národů, a přece
si ho pokrokáři nevšímají a nevystihají, leda
že by satvrzelé mlčení o židovském kapitalismu
bylo oným zvláštním jeho chápáním. A toto
svláštoí chápání epolečenského nebezpečenatví
odomácnilo se a p. H. a ulpělo na něm jako
Nessovo ronobo. Nic naplat, nechť p. H. o kle
rikalismu sebe více křičí, nechť sobe ochotněji
pro nás vydychuje smrt a strojí šibeničky, ne

předpojatéma Pozorovateli jest jasno, ženekřičí
a nechce chápati poměrů, o nichž pokrokářské
důkladnost, vystižnost, nvědomování, aualysa
aujasněnost měly by poučováním lidu přímo
překypovati. P. H., ten naučí ještě svět oči

popanatí Každou obrhí může zaznítí jeho roz» Že vinou klerikálů ud =
železnice není vystavěna... poend na máslo

Zednáři při práci. Že portugalská revolnce
jest dílem zednářů, jest více než jasno. Proto
jest báchorkou, když n nás svobodomyslný a
pokrokářskýtisk okazuje prstem na portogalské
klerikály. A jest balamacením veřejnosti, píše-li
8e, Ee král podléhal vlivu jesuitů, když přece
byl obstoupen miuistry republikánského smý
Šlení. Jak jemu tak i králi španělskému se nyní
ve zlé vykládá, že podléhá liberálním mini
strům, kteří mu vemlovilí, že jest státní nut
ností pronásledovati katolíky.

Věc dá se takořka matematicky určiti.
Předem dlužno avážiti, že osoby nejvyšší místa
zaujímající nemají téměř žádného styku se sku



točným šivotom -a-nesnajíce json od
y Bainformace ových níků. Ta ovšem

chybí správnost a jistota vlastního názoru a
vytváří se v mysli panovníka obraz, jak jej
malují ministři, od jejichů evědomitosti a po
ctivosti závisí ovšem Často trůn i dynastie. A
ve Španělsku dovedli již liberální ministři králi
vyličiti, že politice Španělské nutoo bráti se
esstou protikatolickou, nemá-li ae revoluční
nálade posilovati a dávati do rukou sbraň
živlům, jichž otlem jest republika. Portugalský
král také se domníval, še má kolem sebe lo
jální ministry, jejichž dobře uvážených rad
třeba poslouchati. Zatím nkázalo se, že domnělé
nutnost, do kabinetu přijati muže emýčlení li
berálního, byla jen záminkou, aby rovolace
snadněji mohla býti provedena. Ministři por
tugslští dobře věděli, 00 se chystá, a mičeli,
sž revoluce vybuchla. Jsou ovšem zasypání po
obvalou od repablikánů a budou problačování
sa veliké vlastence, ale mravní Zásady musl
označiti takové jednání jako věrolomnost a
křivopřísežniotví.

o jsou výkvěty a ovoce oné morálky,
která hlásá odpoutanost od mravonky křesťan
ské a vezávislost od zákonů Božích. Bez nej
menší výčitky svědomí tato svobodná morálka
odváží ae všeho a moobého dosáhne zejména
tam, kde vi ji osvojí ředitelé států, kteří jsou
ve službách zednářských a kteří ns rytiřekost
mysli a šentimenství dovedou tak. mušně
paplíti, jako to učinili oni portogalští důvěr
nici korumy a stateční generálové. A ani sdání
oti pedovedli ni zachovati tím, že by se s ú
řadů svých byli poděkovali.

Zda takové mravní kvality jsou ministři
Španělští, nelse s jistotou tvrditi, ale povášli
vým zoamením jest, že Španěleký vyslanec v Li
saboně, hned, jsk v Portagalsku repoblika byla
problášena, se vztýčenou hlavou revolaci 8e
poklonil a grataloval. Tolik aspoň lze říci, že
někteří zednáři přístup do vlády Španělské si
sjednali a že král vlivům jejich podléhá; aspoň
dle nápovědí zednářských novn i trůn čpa
nělský jest podminován. Takoví dršitelé vládní
moci pak, když vše jest připraveno, nemusejí
ani etiskati knoflík, dostačí jen, kdyš strpí,
aby revoluční proudy volaě se roalily.

Zednáři pracují dnes všudy. Kde nemohou
přímo, pracují v přítmí a sřizují své exposi
tary pod rozličnými jmény, jako oa příklad
pod názvem „Volné Myšlenky“ Profeesoři
středních i vysokých škol jsou členy této spo
Ječnosti a mnobdy i v nejvyšších úřadech ra
kouských ukáte se taková věc, která ukasujo
svoji epojitost ne apolkem, jehoš účelem jeat
svrátiti trůny a sničiti náboženství, předem
ovšem náboženství katolické.

V šivotě společenském ani netušíme, jak
s četnými zednáři ce setkáváme. Jaký vzduch
vane u strážců sákooa, dokazoje na příklad
nedávný výnos ministerstva spravedlnosti, aby
censura elevila s horlivosti evé proti tiskovým
uráikám náboženství. Té horiivosti! Jak se
těmto podvratným Hivlům vyhovnje, svědčí
skutečnost, že nikdy proti náboženství evan
golickému a židovskémao takových aprostých
urážek tiskem ee nepropustí, jako proti nábo
ženství katolickému. Všimněme si mimo jiné
správy, že v chystané změně trestního sákona
se praví, kterak nemůže býti stíhán ten, kdo
ma přiklad vědecky dokáže, že není Boha.

Tak vida, pracovník o oné směně v mi
nisterských úřadovnách očekává vědeckého
důkazu, še není Boba. Věechna dočevní práce
největších filosofů vrcholí v závěru, že flosofli
nejsonenosti Boha nelze dokázati, ale c. k. fi
losof v ministerokém kanceláři uzavírá dle
úsloví, že přání jest otcem myšlenky. Seriosní
věda přírodní objektivními poznatkysvými
masí stále uznávati, že v dilně přírody hro

madí se vědy větší apřesvědá nější důkazy oúžasné účelnosti, pofádku a zákonnosti, mc. k.
vědec v ministerském kanceláři dává na jevo,
še všechen ten vývoj a všechny novodobé vý
těžky lidokého ducha prospal. Změřme obsah
myšlenky onoho byrokrata a poznáme, že ve věci
samé jeví ae sice nevědomost, ale v metodě jest
sodnářeký záměr. Vzpomeňme, jak bývalý mi
mistr kultu Marchet vzhledem ko blabokým
nevědomostem a gaminským posměčkůmWahr
muudovým na katolické náboženství v po
alanecké sněmov.ě prohlásil, že Wabrmaod
vlastně učinil závěry 6e avého vědeckého bla
diska — a ovědomime si, jaké aměry prolínají
vaši rakouskou byrokracii, která, jak jest pa
trno, nechce chápati, že poderácením nábožen
ského přesvěddení a citů vede cesta k revo
laoíma násilným převratům, majícím mimo
náboženství hlavně namířeno na trůny mo
narchů. To jsou všechno pozoruhodná znamení
a slibné počátky, to jest práce, která pokra
čaje pomala, protože přeměna myslí nedoko
nává seza měsíc...

Rozšiřujte2217,3

Obrana.
aké zárodní cirkev. Pročkatolický

lid portegalský se neohradil proti Intrikám
zednářským? Katoličtí kněší počínali si v Por
togalska až příliš „národač“ a proto sklidili
odměna svou. Beze všeho reptání zapřáhli 60
do b)rokratické káry, kteroa jim stát přede
psal. Mělo-li dojíti k nějaká církovaí oslavě,
uwugilo se vyžádati povolení od politického
úřade za bakšiš. Bozesvolení byrokracie nesměl
býti aikdo vysvěcen. Ovšem „velice poslušní“
faráři byli za vou spokojenost vyznamenávání
různými tituly a řády velice često. I mezí fa
ráři bylo mnoho zednářů. Farář byl více státním
sluhou než volným pastýřem svěřeného stádoe.
Biskapové zasedali v parlamentě, ale s hájením
církevních záležitostí mnoho práce el nedali.
Myalili, že za velikou poslačnost ke státa do
stane se jim od téhož bezpečné ochrany. Eněž
stvo mělo vaděléní povrchal; enadno vysvětli
telno, proč se příliš nestaralo o uvědomění
katolšokého lidu. Vždyť bylo „stejně všecko
katolické“, ovšem pokud revoluční děla neza
křímala skutečnost opačnou. Církev byla v Por
togalska v růžovém zajeti byrokracie a službo
volné dach „venstvo se neprobudilo z ospalosti
ani po strašných událostech ve Francii a 80u
sedním Španělsko. Zajisté se mohlo přesvědčiti,
že nejpevnější hradba víry nachází se v tiel
cerých daších, opravdově zanícených pro ideály
náboženské. Dachovenstvo poslahovalo státu
proti inteucíe olrkve katolické asi tak, jako
peslubovalo a nás dacbovenstvo doby jose
Úaské. A pak ta zbraň, do jejíž pomoci oklá
dány naděje, obrácena proti kněžím samým.
Jaké překvapení! To však nemohlo překvapiti
nikoho, kdo vývoj poměrů trochu pozorně stu
doval. Kdyby 6e bylo sačalo organisovati aspoň
před pěti lety, byly by se husté davy rázně
opřely sednářekým intrikám. Kněstvo však ne
hledalo klíč k erdci duvě, nepochopilo slova
Kriatova o zvěstování ovaogelia chudým; ú
řední funkce kněžetva proto lida zevšedněly,
prostí lidé přestávali viděti v práci kněžetva
plápolavý žár veliké obrodnoóidey, přestávali
věřiti, že právě na základě křestanském sre
formují se zbědačelé poměry sociální. Snadno
se sapomiualo, že právě v té do č Portogalsko
ocitlo se v největší slávě, kdy katolická církev
v něm byla úplné svobodná, prostá byrokra
tických pout. Nicoboršího pro církev než byro
kratický pocit bespečnosti a z toho vyplývající
nečinnost. Právě v dobách nejtutšího proná
slecování první křesťané kvetli nejatěšeněji.
Proti hrabé, fysickó moci stavěla se převaha
mravní, která uchvacovaja statisíce duší, jož
předtím soufale tápaly.

Mrtvolný klid byl v stava k smrtí ospati
i katolictvo české. Zoela zbytečně se živořilo
pomocí nedůstojných kompromisů s liberály,
kteří zrazovali naše práva, kdykoli se jim na
skytla vhodná příležitost. Byla to zvláštní po
divaná, když obrovské massy neorganisovaného
lida kutolického skroušeně čekaly, jak milo
stivě a blahosklonně liberální poblaváři ná
roda a jejich právy na'oší. Po chomontu mlado
českém byl katolictvu nabízen chomout libe
rálů agrárních. Katoliotvo všsk 80 vzpameto
valo a eprávně řeklo, že zájmy katolického
lidu mohou upřímně a bez přetvářky hájiti
pouze katolíci odhodlaní, kteří před veřejností
vědy 6e nadšeně k svému přesvědčení přihlásí.
Tak přestala sice zdánlivá idylka, začaly šle
hbati útočné blesky, ale ty jenom více katolíky
spojily. Předešlý klid byl pro církev o nás
horší než pozdější boje. Tomu nás nčí ndálosti
francouzské a portogálské. Nyní teprve v Por
togalska projde církev ohněm vážné zkoušky
a ukáže se před širší veřejností, kde jest oprav
dový zájem a nadšení, kdo se dovede pro ideu
obětovati, kdo chce na základě katolickém
prakticky pracovati — a kdo pro svoa neteč
nost nesaslouší jiného než trestu. Převrat por
togalský povede k sebezpytu a očistě, protože
skutečné poměry poučují až příliš výmlavně.

Osudy pověstné mliliardy. Odr. 1906
každoročně v prázdninách předkládá franconzská
vláda presidentovi zpráva o skončených likvi
dacích uplynulého roka. Ministerstvem spra
vedlnosti právě uveřejněná zpráva za r. 1909
Je velice zajímavá. Kniha je zelená — M. Barthou

šených kongregací... Spole a M. Cocherym
zprvu líčí, jak prováděna byla kontrola pro
karátory ropobliky, generálními proknrátory
a konečně ústřední administrací ministerstva
spravedlnosti. Mimo to ještě ministerstvo fi
nancí vykonávalo zvláštní kontrolu. Přes to
všechno udál se případ — semity M. Duoza.
M. Barthou konejší čtenáře, že to je ojedinělý
případ (ale milion nebyl ojedinělý, nýbrž mnoho
si jich osvojil M. Duaez). R. 1908 bylo skon
čeno 605 sálešitostí a r. 1909jich zbývalo 404.
Dvě záležitosti měly býti znovu projednány.
Výsledky 406 likvidací json smutné: 86 jich
má výsledek negativní a pro odpor „intereso
vaných“ moselo se zastaviti 17 řízení. Bilanci
podává ministerstvo samo: „Příjem s realisa0e

aktivního jmění zrušených kongregací byl r.
1909 franků 20,880.67608, satím co r. 1008 byl
27,266 439'84. Jeví se tedy difference 6,585.483fr.
81 cent.“ Pozoámek netřebs. Kdy se dosáhne
oné millisrdy, kterou slíbil Waldeck-Rousseau ?

Nové úspěchy katolicismu v Angili,
Právě obrátil se k církvi katolické 2 angli
káoští pastoří Hinde a Cockes, před 14 dn
ještě faráři významných far protestantských
v Brightono (Zvěstování a sv. Bartoloměje)
Mooho ritaslistů, ctitelů to konvertitů, navště
voje horlivě tamní missie v katolickém kostele
av. Josefa, aby sa poučili o těch málo obtížích,
které jim brání vetoapiti do církve katolické.
Sám syn kočžského primasa Bonsona (spravo
jlolho na 20 biskapetví) stal se katolíkem.
Patrno tadíž, že v Anglii stále střízlivý rozhled
převládá nad demagogickými Štvanicemi. An
gličtí protestanté jsou daleko spnášelivější než
jiní; jinak by nebýval zvolen za purkmistra
londýnského rosbodný katolík. Též členové děl
nických vrganisací valnou většinou mají pevné
křesťanské přesvědčení. A známo, že Angli
čanům náboženské přesvědčení nepřekáží v po
kroku a moci ani v nejmenším. Jinde, aby 6e
odvrátila pozoruost od rychlého bohatnutí s
velikého politického vlivu semitů, svalojí 50
státní a spulečenské nesnáze na „klerika
lismaos“. Jenže už právě ve Frauci tato pod
vodná klička platí až velice málo i před děl
pickými vrstvami. Proti „klerikálům“ železniční
zřízenci přece nestávkovali.

Také klorikallsmue ? Moravako-ostrav=
ské židovské komité pro fertální kolonie vy
dalo před prázdninami provolání: „Nížepsané
komité pro sřízení feriální kolonie, ve které
by chudé židovské děti se zřením ku předpis
sům náboženským nalezly zotaveuí, prosí uctivě
Vaše blaborodí o příspěvek ka zřízení toboto
dobročinoého a nutného ústavu. Jest sice pro
Mor. Ostravu zřízena kolonie pro Školní dítky
vůbec, avšak hledíc k nábošenskému cílční šíro
kých vrstev naších spoluvěřících, není možno,
děti chudých hidovských rodim, ješ ritmelní
Pisy ohledně jídla sachovávají, dobrodiní tohoto
ústava byly účastny.“ Tedy konfessijní kolonie,
na kterou badoa ovšem platiti Štědťe i židé
volnomyšlenkářští, kteří přes svá proticírkev=
uioká hesla synagogy loyalně navštěvojí. Kdo
jen trochu dovede chápati veliký význam po
sitivní, konfessijní výchovy, zajisté proti této
náboženské póči židovské protestovati nebude.
Má-li židovské dítě si zachovati pevné nábo
ženské přesvědčení, masí býti vychováváno
důsledně v židovských tradialch, pokud jeho
rodiče neuznají, že by mu prospěla důsledné
výchova v náboženství jiném. A jestliže né
kterému židu 80 židovská církev nelíbí, ať ji
uměle nepodporoje. Baď anebo! Leč — právě
volnomyšlenkáři,kteří ztropili takový fanatický
povyk proti založení katolického gymnasia,
určeného pro katolické dívky, měli by teď
protestovati také. Vždyť přece i v tíska zapo
vídali samým rodičům náboženskou výchova
dítek. Proč jen volnomyšlenkářský loket na
konfesse mimokatolické se nehodí? Vědyt
přece volnomyšlenkáři tak často prohlásili, že
jsou proti církevnictví každému. Soad < toho
důvoda mlčí, še Stavý Zákon a Talmad jsou

okrokovější než — Zákon nový. Košerování
Jest obřadem pokrokovějším, neš katolické

žehnání, modlicí řeménky židovské jsou něčím
slavočjším než katolický Otčenáš. A tak jest
zábada vysvětlena.

Biskup a křesť. soclalismns. Ve
čtvrtek dne 6. t. m. sešlo se v Linci 129 říš
ských a zemských poslanců německé křesťan.
soc. strany. Mezi ně zavítal i linecký biskap
Dr. R. Hittmair, který poděkovav za uvítání,
pravil: „Jsem hrd na to, že jeden £ mých
kněží jest sloupem křesťansko-sociál. strany,
Raduji se, že moje kněžstvo tak pevně při
této straně stojí, tak věrně s ní drží. Mohu
jménem všech biskupů ujistiti, že víme, co
křesťansko-sociální strana pro církev znamená.
Nevěřím., že by -e našel biskap, který by vůči
této straně nepřátelsky se choval. Těším 8s
zvláště z toho, že tento sjezd po těžkých chví
liob konaný, právě v Linci sasedá. Je to sku
tedná slavnost vítěsná, kterou tu konáte. Pan
zemský bejtman řekl, že odpůrci tvrdi, jakoby
křesťansko=sociální strana byla „hotova“ Ano,
ona jest hotovou, totiž v ploé dokonalosti a
to právě následkem útoků odpůroů. Říkáralo
ne, že křosťansko-sociálol strana zbadována
jest na jediném muži a až ten bude scházet,
nastane shroncení. Tento omyl jest vyvrácen,
neboť my mámo muže, kteří drží dohromady
jeko jeden muž.“

Také povnější katelík. Agrární po
glanec a kněz dr. Hodek promlavil dne 21.
erpna na Kunětícké Hoře řeč, z níž část uve=
řejňoje pokrokový „Ces. Učitel“ dne 12. t. m.
Slyšme některé věty: „Nechceme (?) ze školy
vyloučit náboženství. Musí býti však vyučo=
vání jeho reformováno (čili biskupové mnef

B 8 netivým dotazem k dru Hnídkovialavně k volným myslitelům, jak mají věr
nčné články směniti). Vyačování toto je dnes



postrachem žáků. (Ale vždyťse učí děti srovns
tomu, co 8 nadšením přijímaly celá milliony
již v prvých stoletích křesťanských.) A srdce
— to zůstává při všem prázdné, chladné. (Jak
by ne, když pokrokový otec plení ze srdce
svých dětí to, co při náboženské hodinědo nich
zaseto| Kde jsou rodiče věřící, tam jsou děti
pro náboženství nadšeny.) Heslem naším budiš:
„Pryč s dogmatyl“ (Tu máme tedy jasný roskaz,
jak potřebí reformovati, Ale co potom z oé-=
boženství zbude? Když Kristas pronášel četné,
jasná dcgmata a když zavazoval lidetvo pod
trestern zatracení, aby v ně věřilo, nebyl ještě
na světě p. dr. Hofdek, aby Spasitele poučil
o potřebě jiného blediska. Na jaký pevný eloup
zavěsí dr. Hnídek náboženskou mravouku, až
odstraní dogmata? Jak vysvětli příčinu a účel
takové morálky, jakou autoritou ji podepře?)
.. , Boje proti klerikalisma (tedy snad také
proti d:gmatům?) účastniž se i naše mládež.
On musí býti nejen taktickým, alo i zásadním.“
— Když dr. Hofdek mlaril v Krčíně, ta přijata
resolace, která o vyloučení náboženství mlavila
upřímněji a jinak, než jak bylo elyšeti na Ku
úětické Hoře. — A pak prý jeat každý kněz
od biskupů besobledně donucován organisovati
pro stranu křest. sociální!

Neechvějná epora židovatva. Připe:sudku českožidovského kalendáře napsal dne
19. t. m. »Čase: »Velice dobře karakterisuje
muže toho (prvního redaktora K. Fisohera) V.
Rakous ve zpomínkách na něho slovy: »Pro
savé asimilační záměry Karel Fischer nejraději
vyhledával pomoc u vlivných osob. Jeho četné
styky 8 nejpřednějšími jmény české literatury
prokázaly českožidovskému hnutí velké a tr
valé služby.« Tak tomu skutečně bylo, takové
byly počátky. Fischer sám byl politickým ermý
šlením Staročech, proto většinu svých prvých
spolupracovníků získával mezi Staročechy. Ale
protože vlivnou osobou byl na př. i Barák,
stál také o jeho jméno, ač bylo radikálně mlado
české. Souběžně s tímto hledáním jmen, byť
neměla nic ideově společného s hnutím česko
židovským, objevovala se jistá jména českých
židů v kalendáři, po nichž dnes marně pátráte,
ač nositelé jejich nevymřeli. Byly to osoby
(Scharf, Žalud, Arnstein), které také »nejraději
vyhledávaly pomoc u vlivných osob.« Přišly
bouře pražské v listopadu 1897 a Hilsneriáda
1899, a hledání vlivných osob skončilo skla
máním a velikým bankrotem. Na obou stra
nách: z těch vlivných osob křesťanských nikdo
nevydal slova na obranu židů. Tím si také
tábor starých přátel Fischerových musil bo
lestně uvědomit, že s vyhledáváním vlivných
osob je konec a že hnutí musí hledat a mí!
přátele v osobách takových, které mají určilé sú
sady, iřebas me okamšitý vliv, a které těchto sásad
mesaprou ani v době kamenování. Jinak řečeno:
Kdežto kruh Fischerův neodvážil se vyhledávat
osoby v národě neoblíbené, dnešní kruh česko
židovský tihne k ideovému hledání a svasuje
se s osobamijem pobrokovými; a jestliže mnozí
spolupracovníci staří zbyli v kalendáři, zbyli
jen z úctyhodné tradice«.

Ano, jen osoby určitých zásad, naprosto
spolehlivé, pokrokářské! Těmi jsou masary
kovci, kteří se plazí i před němeoko-židovekými
sionity a kteří se bojí potepatii nejkřiklavější
výstřelky židovských lidí, odsuzované samým
židovským »Rozvojem«! Masarykova strana
jediným naprosto spolehlivým štítem židovstva
všeho — i nečeského!

Tragedie čemstechovská jest stálo
protikatolickému tisku vítaným předmětem sy
stematického lhaní. Hotovým bídáctvím jest
tvrzení, že prý mniši všichni s převorem kradli.
Sám pokrokový »Ostravský denník« nyní sdělil,
jek k hlavní pouti na Prušivé (su sv.Antonička«)
dostavil se letos 15,července také čenstochovský
mnich, který se modlil horlivě k sv. Antonínu,
aby byli vypátráni zloději, kteří okradli zá

pad obraz. Ten mnich netoliko nekradi, aleneměl ani ponětí, že by zloděj byl uvnitř klá
štera. Již z toho patrno, zda mniši tvořili vůbec
zlodějskou společnost.

Aby krvácký román více táhl, vymyšleno
ve fanatickém tisku, že Maczoch měl ještě

jednu milenku (ktorou?), s níž měl dvě děti,teré »zašantročile na výchovu jistému (jak se
jmenuje?) domovníkovi a že mu právě minulý
měsíc poslal 690 R (1500K. Lež tato nebyla
otištěna v žádném vážném polském listě. Prý
bylo nakradeno »mnoho millionů rublů«. Přes
nou číslici chytří fanatikové neudávají, ač lhou
s takovou drzostí, jako by byli přepočítávali

níze se samým Maczochem. Dejme tomu, že
by těch »mnoho millionů« se rovnalo pouze

a jedině S millionům. Již tu by to dělalo půl
osma millionu korun!! »Lidové listy« semity
dra Stránského ve své orientálské prohlivosti
se zapomněly zrovna komicky. Na , že
sbiskup zakázal neznabožské slouženíticbých
mět«. Tak "může psáti jen ignorant, který
o mši sv. ví tolik, jako šestiletý chlapec

Lží jest dále, že mniši si vydržovali
velké služebnictvo a zvláštní koně pro osobní

potřebu, že vyjížděli k orgiím v civilních ša
tech, že vůbec hýřili v klášteře. Takové. zlo

řády by se utajily před veřejností zvláštěv doběkritické, kdy obraz okraden? Také se
lhalo, že soudní komise nařídila, aby mrtvoly
mnichů byly vyhrabány a pitvány, že bratr
Jodl byl otráven. Patrno, jak dovede padnouti
pokrokářský tisk krvavým labužníkům svými
výmysly do noty.

Podobných jiných lží natiskla se oelá
spousta. Vydány i paličské brožury, které
v hněvu nad prolhaností v nich uloženou
samo obyvatelstvo okolí Čenstochova trhalo.
Zač stojí lidé, kteří z fanatiokého záští si po
chutnávají nad krváckými vymyšleninami?

Politický přehled.
Z česko-německých konferencí. Užší výbor

směnu sem. sřísení na sněmu českém napro
návrh čes. radikála Sokola rozhodl, že má býti
14 přísedících zem. výboru. Úešia konserva
tivní velkostatkáři hlasovali pro zvýšení pří
sedících na 14, kdežto Němci s něm. velko
statkáři hlasovali proti. Příští zem. výbor má

tedy míti 7přísedicloh Čechů, 4 Němce a 3velkostatkáře, z nichž jeden musí býti z ústa
vověrného velkostatku. Návrh Frenglův, aby
zemský výbor měl dvě sekce národní, byl za
mítnut. V zemských ústavech (zemská a hy
poteční banka) budou sněmovní kurie česká,
německá a velkostatkářská zastoupeny stej
ným počtem členů; jakmile však bude počet
delegátů zem. sněmu v zem. ústavech převy
šovati číslici 3 o jednu, musí tento další de
legát připadnouti Čechůma teprve následující
Němcům. Vpřípadě, že by v zem. ústavu na
některou kurii připadlo více delegátů nežli
jeden, musí tento druhý delegát připadnouti
venkovským oboím. — Užívýbor pro upravení
fasyková otásky u ých úřadů schválil
osnovu vládní s většími změnami až na úřa
dování obce pražské. Deputace města Prahy
zakročila u Čechů a velkostatkářů, aby Praze
bylo vyhraženo právo stanoviti si svoji vnitřní
úřední řeč, jako ostatní města v Čechách.
Otázka dvojjazyčnosti Prahy zatím tedy odlo
žena — komise umnesla se, aby pivní
dávka ve výši 1:70 K vybírala se do r. 1917.
Vybírání pivní dávky má býti prováděno od
hostinských a nikoliv od pivovarů. — Kon
servativní velkostatkáři prohlásili proti něm.
návrhu dr. Frengla, že naprosto nepřipustí ná
rodnostní rozdělení sem. výboru.

Obstrukce m2 sněmu moravském a sice ně
mecká propukla zatím ve výboru finančním,
jehož schůze trvala 19. října do rána. Němoi
žádají prostě kapitulaci většiny před jejich di
ktaty. K této něm. obstrukoi připojilase ne
méně svévolná obstrukce socialistická a obojí
namířena jest na rozbití sněmu.

Delegace.Hr. Aehrenthal ve svém výkladu
o zahraniční situaci položil důraz na zacho
vání přátelského styku s Tureckem, na upra
vení obchodně-politiokých styků se státy bal
kánskými a na pohotovost rakouské armády a
loďstva. Deleg dr. Kramář zajel si zase do
vysoké politiky své, která ovšem národu vlastně
jen škodí. Rozpočet ministra zahranič. záleži
tostí schválen a tím dáno také jeho politice

absolutorium. :
Sněm istrijský. Ve sohůzi sněmu 18.t

m. vypukla slovanská obstrukoe s takovou
prudkostí, že byl sněm po bouřlivých výstu
pech uzavřen.

Převrat v P
ojích Estremaduře a Beisetrvá občanská válka.
Řády utekly se do těchto krajů. Vojsko repu
blikánské a monarchistické svádí boje. Uznání

POP těchto končinách bylo odmítnuto.— Republikánskou vládou zrušují se ká
sněmovna, státní rada a titul šlechtický. Dy
nastie Braganza vypověděna ze země. Dobro
činné ústavy budou míti ráz světský. Král
Manuel s královnou matkou odjeli do Anglie.

Rusko proti císím usedlíbům. Ministr vnitra
předložil dumě osnovu zákona, jímž se cizím
usedlíkům neorthodoxního vyznání, kteří se
třeba už stali ruskými občany, zapovídá v gu
berniích Kyjevské, Podolské a Volyňské nabý
vati nemovitosti, pronajímati je a najímati. Zá

pe jen vstahuje sotaké na usedlíky « ruskéhoolska.

Zprávy organ. a spolkové.
Borohrádek. Katol. národaí jednota pro

Borohrádek a okolí pořádala + moděli dne 16.
HMjnazdařilou veřejnou spolkovou schůzi v rustau
raci p.Seldlannádražív Borobrálkusa velké

Bopřátelskího. Přodnášu převa vůklasaýřečníknepřátelského. v Ú
vdp. ThDr. Fr. Reyl, koms. rada a rektor bisk.

semináře vHradci Králové,který krásně pro

mlavil na thema: „Ns jakém základě spočírati
máživot společenský.“ Vdp. řečník poukázeí hlavně
na potřeby duše, která se nyní tolik sanedbárá,

ba docela popírá a které touží po pravdě. Zmínivse obšírněji o ceně náboženství a mravnosti, zá
kladech to veřejného blaha, promlouval o politice
protikatolické. Pádnými doklady dorozoval, jak
píše o náboženství Tolstoj a Havlíček, kterým
pokrokáří se tak rádě obánějí, ale zamičují £ú
myslně neb s nevědomosti právě to, eo charakte
riseje tohoto prvního našeho politika. Citáty
těchto mužů a Palackého působily jako studená
eprcha. Mooně také působily důkazy z dějin, že
Řím nikdy oebyl nepřítelem Čes. národa. Na ko
nec nám odporačoval vdp. řečník všem. aby
chom 8e nebáli, když nás nepřátelé Kriste badou
tupiti a nám apilati, ale abychom dle náboženství
také žili. Hlučaý potlesk byl odměnou vdp. řeč
ulkovi za krásná slova. Přednáška vyslechnuta
byla klidně a pozoraě, a ač našim odpůrcům byla
dána příležitost, aby činili námitky neb aspoň
nějaký dotas na p. řečníka, který mluvil neúna
veně půldruhé hodiny, přece nikdo se neodvášil
ani slovemněcoproti uhlazenéřečiajasné pravdě
namítat: Kóž by i ti přítomal nepřátelé o krás
ných slovech p. řečníka moudře uvažovali, prarda
poznali a jednou ku pravdě přivedeni byli! Katol.
nár. jednota v Borobrádku vzdává tímto ardeča 6
diky sa tato pěknou přednášku a 'povabosojící
slova, a taká nám tat> mnohé dobré ovoce přinese |

Záboří m. Lab. Již dlouho nebyloslyšoti
ničeho o naší obci.Než usjednou nastal ruch, který
vyvolali ti „Černí“. A co se stslo? No —založen
u nás lidový křesť. sociální spolek pro Záboř n./L.
a okolí. To ovšem velice hvěte a mrzí zelené i
rudé a proto napiali všecky páky, aby ta „černo 0
armádu“, jak oszvali nás v iistém lístku, porasilí,
Než nepodatilo se jim to; přičinéním našeho vdp.
faráře T. Confala svolána ustavující valné bromada
na 9. října t. r. do hostince p. V. Kopáčka. Každý
sačátek je těžký. Uvážíme-li, žs náš sid toho dne
nebyl doma a uvášíme-li dále, že mnoho jich bylo
štvaním našich nepřátel zastrašeno, přece počátek
jest slibný. Přihlásilo se členů a členek 60. A ještě
přiblášky ne dějí. Za předsedu zvolen jednohlasně
p. V. Charvát. Pek zvolena byla komise, aby se
radila, kdo má býti volen do výboru. Do výboru
byli svolení tito pp.: Kosina Josef, Polák Ferdinand,
Charrát Karel, Polák Frant a Buliček Jan z Ber
nardova, Sedláček Frt. a Mucha V. z Kobylnic,
P. Frt. Herman. Výbor pak Si zvolil za místo
předseda p. Frt. Poláka, za knihovníka p. Fardi
penda Poláka, zs pokladníka p. K. Charváte, sa
jednatele P. F. Hermana. Náhradníci jsou ti'o pp.:

Šane Josef, Váša Josef, revisory pak pp. Gustav

Ah a AloisPolák. Duchovnímrádcemje vdp.farář T.Coufal Ke sobůzi dostavil se též dp. J.
Zelený, kaplan se Sedlio, jenž nás upoutel svojí
přednášrou o své pouti do av. Země, za což mu
vyclovojeme erdečné díky. Spolek tedy zuložen s
na nás nyní jest, abychom horlivě pracovali pro
jebo rozkvět. A proto, katolíci, nedejte ae odetra
šiti nikým a ničím a svorně pod ochranou sv. Pro
kopa vytrvejte v té „černé armádě“! Pamatajte,
že „černí jsou těruí“. K saložení spolku nadehi
nás vdp. Dr. Fr. Hrachovský svými krásnými
přednáškami a kázaními. Téšíme se, že brsy nás
navštíví. Zdař Bůh!

Nový Bydšev. Katolickéjednota v No
vém Bydžově pořádala v neděli dae 10. t. m.
velmi sdařilý večer Důstojný pan admicistrator
Josef Šmejkal přednášel poutavé o sv. Václavu.
Přednáška byla důstojnou oslavou av. kníšete,
jehož jméno naše jednota nose a jehož avátek
actívá každoročně korporativní účastí při slavných
olužbách Božích. Dp. řečník načrtl krátce životopis
ev. vévody blavně podle studie Dr. Kalouska, ne
čež velmi případaě ukázal na nynější protinábo
ženský směr ve veřejném životů. „Zpět ke av.
Václavu, spět ke Kristu“, musí býti m našebo
národa; víra svatováclavská bude nám jednou
Blaníkem, v němž český národ nalezne útočiště,
až bude mu nejhůře. Přednáška, duchem vlaste
neckým prodchautá, přijata byla od velice četného
posluchačstva bouří soublesu; sbromášdění samo
dovrůjlo hláboký její dojem nadšoným sapěním
krásné bymny naší: Kde domov můj. Po před
nášee postarali je o zábava publika maši borliví
ochotníci. Sebráli čtyry veselé aktovky, ješ, pře
rašovány často upřímným smíchem, sklidily hojně
potlesku. Režii i všem účinkujícím, kteří k naovi
čení měli časa poměrně velmi málo,všechnačest!
Další činnosti Jednoty Zdař Bůh!

OChvejenee. Dae 10. t. m. pořádalo sdru
žení katol. venkovské mládeže členskou schůzi sa
četného účastenství domácích i přespolních bostů,
Sehůzi zahájil v nepřítomnosti starosty sdružení
protektor dp. Frant. Náhlík, farář ve Chrojně,
který po uvítání přítomných pojednal vdeláf řeči
o důlefitosti a významutiska; poukázal obzvláště
Be špatný tisk nynější doby, sahalen v krásné

roucho, šíři špatnéa pává dobrý mrav
a sbošoost li atd. přmnýmí Anehledanýmislovy povsbadil mládež p. „. Kamenický,
jednatel katol. zemědělců ve Chvojenci, Krásně
přirovnal skupinu k budově, která, má-li státi,
musí míti nejprve pevné základy. I skupina, má-li
so udrželi, musi-státi ma základě s úm
jsoupovnávíra a upřímnáúcta k nábožepotví



Kristovu. Na sákladu staví se teprv zdivo, kámen
Da kémen, kvádr na kvádr se klade, aš jest budova
hotova. Takovými „kvádry“ musí býti členové sdra
žení! Pevní a nerosborní jako ony kvádry musí
Joouti jeden k drobéma a pak řádná zloba lidská
jich nepovalí. Kvádry však spojeny jsou maltou
— a tou budiž láska vzájemná bohatého k chu
dému, obudébo k bohatému — dle slov Kristo
vých: Milujte se vespolek, jakož i Já miloval jeem
Váa!“ Po této krásně přednesené řeči milého
našeho přítele a příznivce sdružení rozpředla se
živá debata, zodpověděny Četné námitky proti ná
boženství, církvi atd. Zdařilá schůze ukoučens pro
pokročilost časn vzletnou básní, přednesenou al.
Julinkou Homelíkovou, která svým milým a při
jemným hlesem sklidila blnčný applavs přítomných.
Zmíně.á schůze jent oejlepěln svědectvím o šivcté
a bobdá i dalším čilém působení našeho sdružení,
jemnž někteří přítelíčkové prorokovali, že letos
jis jistě zajde na úbytě. Tobo 8 pomocí Boží ne
bude, abychom z boje atikali! Horlivé a poctivé
práci k blahu vlasti a rozkvětu naší svaté víry
nedá zabynouti nebe!

Libštát. Zjejší katol. jednota pořádala
9. Hjna ve spolkovém domě členskou schůzi, na
níž přednášel dp. Frant. Stříbraý, kaplan se
Mtičné, o důležitosti tisku. Uvedl, kterak tisk
Guttenbergem vynalezeaý čím dál tím více se
rozšitoval a zveleboval, až dostoupil oynějšího
svého rozvoje. Ličil zhoubné následky tisku ópst
ného, stojícího namnoze ve složbách židi, což
potvrdil maobými doklady a naproti toma ukázal
velkou důležitost a prospěšoost taku křesťanského,
který nemá scházeti v žádné katol. rodině. Dp.
řečník odměcěn sa poučoou a zajímavou před
nášku hojným potleskem. — V úterý 1. listopad:
echraje zábavní odbor katol. jednoty divadelní
představení: „Na dušičky“ aneb „Modlitba na
hřbitově.“ Obraz ze života ve 4 odděleních 8 pře
debrou. Zdař Bůhl

AW* Kupte a rozálřajte spls“

„Justiční vražda“
Ferrerova ve světle

rozumu a pravdy.
Stram 62 Cena16 bal. Při hromadnézásilce větší alova.

Objednávky vyřizuje administrace
„Časových Úvah“ v Hradel Králové.

Zprávy místní a z kraje.
DlecésníJednota Cyrillská v Hradci

Králové zve všecky přátele církevního zpěvu
k řádné valné svá bromadě na středu dne 26
října o 8. hod. večer v Adalbertinu.

Umělkymě Emma Dostinnová věno
vala ze svého koncertu celý výnos 1.600 K
chudým dětem zdejším na obědy. Tento šlech etný
čin provázen jest saslouženou pochvalou.

Přednáška. Va spolkupaní a dívok před
nášeti bude v neděli dne 23. října b. r. p. Dr.
Beyl o předmětě „Čebo nám je sapotřebí?“ Za
čátek o půl 3, hod. odpol.

Dar Budolfinu. Zdejšímaústavu hlacho
věmých daroval 80 K vldp. farář Josef Neškudla
s Výprachtic. Za tento šlechetný skutek vzdává
reditelství ústava vroucí dík. Zaplať Pán Bůhl

čtský don v Hradci Králové. K tí
dosti zemské komise pro ochranu dítek a
péči o mládež v král. Českém, která vydržuje ve
zdejším městě chlapeckot vychovatelau, uspoří
dána bode večer dme 1. prosince t. r. akademie
s bohatým programem a den nato odpolední dětské
divadelní představení v městském divadle Klic
perově. Čistý výnos připadne jmenované komisi.
Podaiku toboto súčastní se ochotné sbory včitelské
Jakož i žáci veškerých zdejších škol a ústavů a
někteří obětaví jednotlivci. Slavnosti tyto spo

kor budou na oslavu památného dne nastonpení J.V. clsaře a krále na trůn u provádění
Jeho vznešeného hesla „Vše pro dítě“ rzbiedem
k tomu, še 2. prosince na školách nebude vyučo
Čováno. Místní školní rade v Hradci arálové.

Neštestí. Za jediný den (ve středu 10.
Maa) se stala v Hradci Králové tři neštěstí. Na
nádraží při posunování +v0xů železničních dostal
86 posunovačmezi „placky“ a byl okamžité mrtov.
—V nedlárně p. Katechoera utrhl řemen mladému
topičovi ruku. Nešťastník je nedávno šeaat. —
Na regulaci Labe jednomu dělafkoví stroj utrhl
sase nohu. Úděl práce!

Dikůvzdání. Výbor společenstvaživností
oděvních v Hradci Králové podaikl mesi svými
členy sbírku pro povodaí postižené ši
kunovické na Moravě, která vynesla 60 K 69
a která svému.účeli odevzdána byla. Výbor tento
děkuje jménem postižených tímto všem svým pp.
Úleném a členkém, kteří se této humaaní sbírky
súčastnili a jakýmkoli obnosem přispěli. Za výbor:
V. Medek, starosta.

Na regulaci. A. Poslyš, Fraacku, pořád
že tihl 4ná kaů

naše práce problížet, neslyšel ani slůvka českého.
B. Tomu ty, milý Vašku, uerozamiň; vždyť masí
přece býti rozdíl mezi lidmi uób! a obyčejnými.
Nebude přece mluvit pan oficír takovou řečí, ja
koa mluví každý oprostý voják! Jdi jen do kasá
rep, 8 uslyšíš.

Benefiční večer dne 28. t. m. v pátek
má p. Josef Hrádek, pilný a talentovuný baryto
nista Východočeského divadla. Na den ten svolil
8i populární operu Verdiovu II. Trovatore. Zpívatí
bude obtížnon partii braběte Luny.

„ Bychlá jizda na aatomobilech a jiných
vozidlech ve vnitřvím městě trvá i za veliké
frekvence dále přes to, že došlo k několika voli
kým neštěstím. Vozíky feznické by mohly též

Česká banka filiálka v Hradel Krá
levé. V poslední schůsi správní rady byla udě
lena panu Jaroslova Hambouskovi kollektivní pro
kura ve amysla $ 3. stanov.

Zvýšoní akciového kapitálu České
banky zo 4 na 8, resp. 10 millfonékorun, usne
sené epolu se směnou stanov na dřívější valné hro
madě, čeká v nejbližších dnech formálního achvá
lení státního. Upozorňujeme tudíž pány akcionáře,
kteří 8e o novou aabskripci zajímají, že možno
jim již dnes zajistiti si přednostní právo na nové
akcie, které ovšem přidělovány budou — pokud
se týče akcionářů, již hodlejí upsati kusy mimo
odebrací právo, zejmóna však neakzcionářů — v ta
kovém pořadí, jak přihlášky došly. Obnosy za tímto
účelem složené zúročí baoka jako „vklad upiso
vací (aubakr.pční)“ již dnes 49/,9/, až do doby
veřejného vypsání emisse, kdy stanoveno bude
další záročení těchto vkladů, převedených na
splátky nových skcil. Tímto způsobem poskytuje
banka všem interessentám příležitost získati již
nyní výbodného uložení kapitálu a výbodnější ješté
zúročení v případě investování kapitálu tohoto do
akcií České banky, která rozlohou svých obchodů,
vzrůstající klientelou, zejména pak úspěcby ply
nDoučímize zdravá Činnosti, bade ge moci divi
dendou svojí řaditi k stávajícím bankám starším.

Východočeská společnost zabájilařadu
představení v nově vyzdobeném a upraveném Klic
perově divadle. Dekorace jest 8ice zcela moderní,
ale uikoli nejvhodnější. Na stény atánku Thalie
pení zapotřebí nanášoti tvary bizarrní. Zde má
umění bezprostředně k duši mluviti. Opona jest
sHzena tak, že v meziaktí nyní obocenstvo přiliš
slyší hovor a šramot při přeměně kulis. Štihlé
eloupy pod galeriemi přeměněny v mašsivní pod
stavce, tak že obecenstvo stojící pod galeriemi při
větším návalu z části jen obtížně může zrakem
hra sledovati. — Umělecká družina ztratila něko
lik vynikajících čl.nů; leč mezery vypla*ny 8 chva
litebnou péčí. Při představení „Raaaiky“ bylo
patroo pilné nastudování. Temorista nalézá se
ovůem teprve v uméleokém vývinu, leč při p.loé
snaze může ne brzy vytuamenati. Partie Rusalky
sazpívána delikátně, 8. opravdovým pochopením;
atkvostné trio despíváno lehce a bravurně, Poné
kud vadila nesřetelná vokalisace. — Intonace v
následajících dnech byla jistější než při obtížné
„Ragalee.“ Orchestr za řízení obratného dirigenta

nášené zpěvy. Vůbec hudba v přirovnání k mi
nelým sezénám vede ai stejné zdatně i v přednesu
virtuosních partií. — | Reportoir volen v celku
zdařile. V. příčině operet však by mohl býti výběr
jemnější. Je-li potřebí vení „kasovních“,
pak možno sáhnonti nyní j k svižným, skutečns

všechné vzato: již při prvnich představeních osvěd
čila Východočeská společnost borlivou snahu, tak
že obecenstvo neskrblí „ani četnou návštěvou ani
potleskem.

Reportoir městského Klicporova
divadla od 21. do 27. října t r. V pátek:
pohostinská hra basisty Národ. divadla brněn
ského p. Al. Pivoňky »Hoffmannovy po
vídky.« Mimo předplacení. Ceny míst oby
čejné. — V sobotu čestný večer p. Jaroslava
Švehly:novinka»Mrtvý velikáne. —Vne
děli odpol. o 3. hod., při. snížených cenách
první lidové představení: »Gazdina roba«.
— Vešer o 71, hod: »Podzimní ma
névry« — V pondělí v předpl.»Madame
Butterfly.« — V úterý čestný večer p. K.
Pražského:»Kouzlo valčík u«.—Vestředu:
v předplacení»Bunkovy předhistorio«
jako druhá hra v oyklu veseloherním. — Ve
čtvrtek: v předplacení »Geičša«.

Úschova a správa cennýchpopiráa vkladních kmišek m bami. Vý ú
schovy cenných papírů, jakož i vkladních kalžek,
jest dmeszajisté jiš všeobecně usmána, specielné
tšsk úschova cenných papírů. Kde jsou ty doby,
kdy lidé, a svláště náš voakov, schovávali losy
a jiné cenné papíry do různých primitivalebskrýší,
Jako pod u, do dřevěných truhlio, do slam
niků a t d., domnívajíce se, že jsou tam dobře
nechovány. Útalo se totiž často, že kdyš dotyčeý
majitel zemřel, še se vůbec nemašly, anebo jen
náhodou se na ně přišlo; Často také shořely, nebo
byly odcizeny. Dnešní moderaí člověk odevzdá
svoje cenné pa bance, která je přechovává
v nedobytných a k, pokladsách či tresorech

(rovridaje je po každém tahu, bez vyzvání odatři

haje a vyplatí splatné kupony) a pečuje o ně všemožně. Takna př. u losů a alosovatelných cen
ných papírů, nesleduje-li se ten který tab dotyč
ného druhu, stane so Často, že takový papír jest
vylosován, aniž by jeho majitel měl o tom tušení,
nehledě ani k tomu, že vylosováním cenného pa
píru přestává jeho zúročeaí, takže kapitál leží po
mooho let bez úroků. Dále kupony všech sloso
vateloých papírů propadají během 3—6 let a často
80 stane, Že za prošlé kupony nedostane majitel,
který je opomněl inkassovati, praničeho. Každý
Sejisté nemůže si dnes poříditi pokladou, kde by
svoje cenné papíry a vkladní knížky uschovával
proti ohni a proti odcizení, ani nezbývá mu času
ku problížení tahů neb zavedených amortisací,
k sledování odborných zpráv o cenných papírech
a t.d. a proto výhoda úschovy u banky, jak z výše
uvedených důvodů patrno, jest nade vši pochyb
nost praktická, levná a bezpečná. Tím předejde
se také zasflání kuponů a cenných papírů a ušetří
se značné porto. Kdo zajímá Be o toto zařízení,
tomu ochotně dotazy zodpoví Česká banka fil i
álka v Hradci Králové.

Solná komora, krásami přírodnímia bo
hatstvím čarovných jezer památný kraj severo
alpský. V panorámě Národní Jednoty Severočeské
v Hradci Králové zobrazeva jest v týdnu od 22.
do 28. října ve věrně kolorované serii inž. Poli
kána v Praze nádhera Solné komory v poříčí
boraí Travny s vápencovitými mausivy Dach
sternským a Mrtvého pohoří a romantickými údo
lími, v nichž vábí jezera Užské, Gusavské, Hall
stattaké, Gmnudenské a j. a proslnlá lázeňská
míste Išl a Gmunden.

Hospodářská škola zimní v Kuklo
mách zaslala nám svoji poslední výroční zprávu,
v níž hned v úvodu nalézáme článek ředitele školy
p. M. Michálka „O významu odborného vzdělání
pro rolnika“, dále obvyklé školní zprávy, z nichž
zřejmo, že ústav v posledních letech dospěl k znač
nému rosvoji a těší ge neobyčejné návátěvě. V po
sledním roce bylo na kole 80 chovanců, takže
kola byla návátěvou žactva nejen prvá v král.
Českém, ale v říši vůbec. Rovnéš i veřejné pů
sobení školy jest přičiněnímředitelé velice značné.
— Ústav má bobaté sbírky školní, pole pokusné
atd., vůbec vše, čeho k názornému vyučování třeba.
— Školné ani zápisné se neplatí. Méně majetným
chovanhům půjčují se knihy 4 bobaté školní
knihovny. — Nový školní rok počne dne 3. listo
padu. Příblášky nově hlásících ae chovanců při
jimá ředitelství školy, které veškerá dotazy ochotně
zodpoví a výroční zprávu zdarma zašlo.

Hvěcení sr. kříže ve Vortové. Z:
velmi četné účasti ku 2 tisicům věřících za krás
ného nedělního odpoledne dne 16. t. m. posvětil
Jeho Excellence nejdůstojnější p. biskup Josef
av. kříž u biekap. vily „Doubravy“ ve Vortové.
Nově postavený sv. kříž nákladem Jebo Excel
lence je z bořického pískovce, umělecké to dílo,
dle návrhu p. arch. Němce, z dílny sochaře p. J.
Ježka z Hradce Králové. Z kaple vortovské vy
praven průvod spojených tří procesí, obce místní,
Chlumu, Hlinska a okolních obcí za vedení míst
ního faráře vdp. Frant. Tesky, vdp. faráře ostře
tinského Václava Nepokoje z Chlumu a vdp. ad
ministratora z Hlinska, Eman. Šavrdy. Ozdoboo

dež s oběma pp. učiteli, Z hodnostářů dostavili se
c. k. okresní soudce z Hlinska p. Joa. Roušavý
ge svojí chotí Amalil. Četné zastoupeno úřednictvo

velkostatku v Cbrasti, p. Ant. Hrubý, biskup. nad
lesní na Silnici, p. Habert Treek, lesní z Koší
nova, p. Josef Slámu. lesní z Podlažic, p. Bohu
mil Jeníček, lesní z Vortové, p. Václav Kučera,
biskap. sahradník z Chrasti. Z okolafoh pánů:
p. Frant. Ondráček, starosta obce Chlumu, p. Jos.
Robíček, starosta z Kameniček, p. Josef Zdrašil,
Btarosta z Vortové, p. Václav Zelinka, obchodník
a p. Antonlo Mareš, obchodník z Chlumu. O 8.
hodině, jea provázen vdp. Jos. Horáněm, kousis.
sekretářem, vyšel uejdp. biskup S jmenova
nými pp. duchovsími ku místu sv. kříže, kde
uvítán tklivými slovy družičkou Růžou Horákovou,
dceruškou p. Jos. Horáka. obchodolka z Vortové,
a proslovem na poděkování us tak krásný, pa
mátoý dar, vdp. Frant. Teskou, farářem 1 Kame
ničok. Dojémným způsobem promluvil potom delší
řeč sám Jeho Excelince ku slovům nápisu: „O vy
všichni, kdož jdete cestou, posorujte a vizte, zda-li
bolest, jako bolest má.“ Překrásná slavnost za
svláště se nahodilé podletní pohody na dloabá
léta utizví v mysli našeho lidu. Ka konci vykonána
modlitba litanie loretanské e p: zpěvu nábošné

pleně „Svatý Kříži“ celá slavnost e.ončena. Kóžy av. kříž tent, byl neustálým kazatelem celému
okoli! Všíchol nechť zachovají Bohu duši srou,
církvi věroost a zakladateli, šlochetnému arci
pastýři svému, oddanost svou|

Nový starosta města Pardubie, Při
volbě konané v 10 hod. dopoledne v městské rad
pici dne 19. října t r. zvolen v Pardubicích za
atarostu města p. J. Prokop, továrník v Pardubi
cích a jeho náměstkem p. J. Liebioh, knihkupec.
Většina občanstva v Pardubicích těší se, že volba
dopadla ve prospěch tak vzácného muže, jakým
jest p. J. Prokop.



Koňské destiby v Pardabicich ko
maly 90 letos za překrásnéhopodzimníhonedělního
odpoledne a proto také přivábilyaa zajímavé sá
vodiště tisíce diváků « blíska i dáli. Na čtyřicet
velkých automobilů vedle nesčetných elegantních
povezů přiveslo vybranou společnost ku závodní
tribeač. Všecky zárodní běby skončily hladce, bez
obvyklých vsrošujících scén. O velikou cena 30.000
K běšelo 8 koní, ale jen 2 doběbli k cíli. Ostatní
koně pro krkolomné překášky v této jízdě mevy
konali ani polovici celé dráby. Vítězství dobyl
známý pruský sportovník major z Wutbenau. Vedle
četné šlechty dlící v Pardubicích na parforeních
honech byli dostihům přítomní arcivévoda Karel,
kněžna a kníže Windischgrátzovi. Sázky a totali
satárů byly veliké a četné. Někteří cizinci pře
kvapezi byli drabotou povozů dojíždějících na sá
vodiště. Tak dva páni z Německa sdráhali 8e po
dokončené jízdě zaplatiti za příležitost žádanou
cenu v obnosn 34 K. Ale nic na plat — sávody
jsou + Pardubicích jen jednou do roka.

Ne fýbřeh na Labi. Za labským
mostem v Pardubicích směrem k Brozanům jest
Jetos jiš od jara těsně vedle chodníku aesutý
břeh, tak že tu je kolmý sráz přímo do labské
hlubiny. Nikdo se o to nemtará, aby toto tak ne
bezpečné místo, kudy tolik lidí denně prochásí,
uvedeno bylo v zéjmo osobní bespečnosti co nej
dříve v patřičný pořádek. Či bude se tak dlonho
otáleti, až so skutečně nějaké neštěstí přibodír
Kdyby náhodou za tmy temtady šel cisineo, cesty
s nebezpečného místa neznalý, jak lehko by mohl
eřítití ne a utonoutíl

Kostelec m. Orl. Dne 17. t. m. zemřel
sde v mladém věku 26 let p. František Broaemano,
prof. obchod. vědna dvoutřídní obchod. škole praž
ské. Pohřben včera v rodinné hrobce v Kostelci,

Z Cáslavě. (Kus bídy femeslni
oké). Jit při stavbě poštovní badovy zmínili jsme
se o tom, jak řemeslnictvo naše, zvláště v někte
rých oborech jest liknsvé a oepodnikavé. Mnobo
set korun obnášející práce trublářeké zadány byly
tebdy firmě cizí, ač u nás trublářů s dostatek. A
to jen proto, že naši páni mistři nedovedou nebo
nechtějí se shodnouti a společnou rukou o práce
se ucházeti. Totéž opakuje se nyní při stavbě 80
kolovny. Práce truhlářská zadána byla opět firmě
ciaí, ač jisto jest, že takovou práci dovedli by
také dodati naši živnostníci. Což pak nepřijdou
konečně páni mistři k rozumu? To hubování po
hospodách při sklenici piva, že se od čáslavských
živnostníků peníse na sokolovnu sbírají a při tom
sta ano snad tisíce korun do cizích, nečáslavekých
kapes sypají, pranic k slepšení poměrů nepřiepéje.

ta ve vlastních řadách, ta pomůže, jiného
nic!—(Inženýrská kancelář zeměděl
ské rady) má býticonejdříve otovřena vnašem
městě. Agenda povede p. vrch. ing. Mladějovský,
který dosud úřadoval v Kutné Hoře. Pro náš venkov
bude to mnoho snamonat:. Hlavní zásluhu v to
mé sl. okres. výbor « p. starostou, již o tood ně
kolika let usilovali.— (Okresní dům). Vpo
slední době vynořila se pověst, že sl okres. výbor
vyjednává o koupi budovy hospodářské zálosny,
bodleje ji adaptovati ka svým úředním účelům.
Ma býti prý v ní soustředěna všecka agenda o
kresu: kancelářeokres. výbora, okresní ústav pro
saopatřování služeb a stravovna. Jest sice pravda,
že bylo avažováno o vlastním okresním domě, ale
celá záležitost byla zatím odložena pro nedostatek
peněz. Proto také pověstí o přesídlení okres ho
spodářeké záložny a koupi do dražby přicházejí
albo hotelu „U prince“ jsou více než předčasny.
—(Valná hromada pravovárečníků)
konána bude v neděli 80. října. Na programu jest
mimo officielní sdělení zajímavý návrh na aplno
mocněví výboru ku případnému vstoupení do sdra
fení okolních pivovarů. Jest to znova Be objevu
jící návrh na kartel, který byl před krátkou dobou
tak rázně odmítout. Nevíme ovšem, co správní rada
vede k obnovení tohoto návrhu, sle jame zvědaví,
Jak se tentokráte valná hromada vysloví. -Vedle
tohoto návrhu bude jednati i valná bromada o
výši příspěvku na novou sokolovnou, k oěmuš prý
jest přinucena nabídkou pivovaru tupadlského
respoktive ředitelatví hosp. ve Žlebích, jež alibo
valo dá.i příspěvek na sokolovnu ve výši 10.000 K

- podmínkou, že se bude čepovati v místnostech
fchpivotupadlaké.— (Co jest se sbír

kou as obnovu chrámu Páně?)“Při po
slední valné brómadě spolku pro opravu chrámu
Páně přijat byl návrh p. Jeřábka, aby intensiv
nější ziskávání členů svěřeno bylo rozhodnutí sl.
výbora spolku s tím upozorněním, aby buď dámy
se apolku av. Ludmily neb ze spolku paní a dívek
laskavěo spolačinnost byly požádány. Ač cd té

bbyuplynula již řada měsíců, ještě o nějaké akci
Í pranic alyšeti. Patrně atalo se s tímto ná

vrhotá totéž, co s každým jiným, který ne dostane
v aha nějaké komiese. Tlí, až netlí.

" Ze Suchdola u Kutné Hory. Bezděky
vynořovaly se v duchu našém dojemné sceny se
známého: románu Raisova, když byli jsme 16. t.
mm.svědky loučení vdp. dékana a bisk. notáře V.
Spaornéhos farností Suchdolskou. Ten den po
nmobaleté práciodcbá el na sasloušený odpočinek,
provásen projevy lásky od osadníků nejstarších
aš do nejmladších. Pří ranních slušbách Božích,
Jež s obrovským“ počtem věřících navštívil i vyso

korodí p. patroa Karel s Dal | 6 rodinou, vystoapil po promluvě vdp. dě jedou snejstar
lích a nejpilnějších návštěvníků chrámu Páně p.
J. Křeček a slovy prostými siče ale hluboce pro
eltěnými děkoval oslavenci za všecku tu maoha
letou péči a lásku, prose, aby na své osadníky
vždy radostně vzpomínal. A 00 dojat tlumočil tento
mluvčí starších, to po něm stejné upřímné opěto
vala jménem nejmladších žákyně A. Starová s Do
břeně. Dp. místoí kaplan J. Král narasuje na
slova pronesená dosvěděnje laskavost a Šlechet
nost vdp. děkana, 8 nímž po 19 roků čil a pra
coval. Provásen věemi přítomnými ubíral se vdp.
děkan po slažbách Božích do fary, kdo očekávala
ho sastupitelstva obcí Bořetic, Dobřeně, Mesboles
a Tachotic, uby naposled pozdravila ještě svého
čestného občana. Sem dostavil se 1 hasičský spo
lek Miskovický s předsedou svým a šapy Kutno
borské statkářem p. Č. Pospíšilem a depotace
skupin mládeže u p. Načeradským a ui. Némečko
vou, aby rozloučily se se svým příznivcem a pod
porovatelem. O půl 10.b, přišly dítky všech při
fařených škol vedeny pp. říd. učiteli, aby daly
s Bohem tomu, kdo pro ně měl vždy srdea ote
vřeno. Obecní zastupitelstvo Suchdolské a místními
spolky a ostatními jednotami hasičskými pone
cbaly si rozloučení na večer, kdy po lampiooovém

růvoda s hudbou promlavil za město p. starosta
„ Liska provázen pp. rad. Otáčkem a Bomerá

"dem, za hosp. čten. besedu p. MUDr. E Novák
a jednotlivé sbory pp. velitelé, jako památka na
dlouboieté působení odevzdávajíce vdp. dékanu
adressu díků ve skvostné provedených deskéch
a obrazy chrámu Páně, fary a kláštera Vysockého.
Hluboce dojat těmito důkazy vroučího cítu děko
val vdp. oslavenec, přípomínaje, že odcháseje od
tud, odchází toliko tělem, duchem a zvláště mo
ditbou že budo i oadále se svými býv. osadníky
a dávaje jim pod Vysokou bolestné: e Bohem,
Da výšioě nebeské doufá v radostoé: na ohleda
nou. Spontanní tento projev lásky znova dosvěd
Čoje, še kněz a lidem citicí a pro lid pracující
nalešno i v naší době opravdové pochopení a0ce
nění svých vznešených suab. Farnost Šuchdolská
patří k těm málo farnostem na Kotaohorsku, kde
katolická organisace p-vně se zakotvila a utěšeně
prospívá a odcházející vdp. děkan, ač stáří a cho
roba nedovolovaly mu čipně ge súčastňovati, svou
radou a hmotnou pomocí byl katolokému bontí
lidovému velikým přítelem. Kéž by to pochopili
i Jiní! Vdp. dékana přejeme, aby v klidném
koutku Hořmanoměsteckém mohl v plném zdraví
a síle ješté dlouho se téšiti z výsledku své ži
votuípráce|

Různé: zprávy.
Pomeoutepovodat postiženým kra

jenům ma Moravě! Shírca pro povodoí ps
stiž-né na Moravů. sahdjená semskými a říšskými
poslanci moravskými strany katolicko-národní a
křesťansko-sociální, vynesla do-ud K 45.000, k nimt
přiepěty mimo dary jednotlivců a korporací měrou
přebojoou kostelní sbírky konané po oslé Moravě.
Obnos ten, který b -hda ještě ga svýši, ovšem da
leko nestačí| Také z Čech dvěly jiá dary jedoo
tlivoů i sbírky kostelní, ale nikoli měrou takovou,
jak dalo se očekávati vzbledem na rozsah neštěstí.
Žádáme tudíš důstojné farní úřady, aby podobně
jako na Moravě provedeny byly i o Čeckách ko
stelná sbírky, a výmos jejich sáslan byl přímo po
kadníkoví sbírek mnaadressu: Josef Mašek, c. k.
vládní vada o Brně, Guskrovaul. č 5. Osvěděne
skutkem, že jsme národ jeden, a že neštěstí, které
atihlo naše krajany moravské, nezůstalo v Če
cbách bez soncitu a bes pomoci! Redakoe.

Ta slepota je mejhoráí a stihne-linej
chudší opnětěné dívky, je naštěstí největší. Pro
takové dárky. potravioya pod. přijímá „Útalna ale
pých dívek“ Praha, Kampa čís. 83. Příspěvky i
zaslané adm. t ]. uveřejnění.

Jed u Jedey. V Katovicíchpolicíosatkla
vůdee nebespečné bándy obchodníků s děvčaty,
mezi nimiž také jistý Kliogor s Vídně. Tento očinil
na policii doznání, še jest ólenem organisace, která
jest rozvětvena po celém Rakousku i Německu a
která má sa účel dodávati děvčata do Ameriky.
Zejména nekalý obchod tento ba:í prý v Rukonsku,
kde ve městech Vídni, Praze, Brné a Pešti jsou
veliké filiálky, Zatčený jest majitelem několika
vykřičeých domů v Jižní Americe, kam děvčate
v Evropě a sejména v Rakousku naverbovaná
byla doprarována, Vedle něho dosteli se policií
do rukou nebezpeční svůdcové nezkušených dívek
jménem Lebkovits a Steiaer. Jak ae praví, upo
sornóny budou policejní úřady krajů, s nichž pů
sobí členové této bandy, aby i po ostatních slo
čiecích pátraly..

„Ušlechtilý“ nepřítel našeho národa.
Po usavření českého snámu nastaly provokativní
bumly. Buršáci byli vynášení od tisku německo
Sidovského jako hrdinové a úlechetní mučedníci.
Psáno o nich tak, jako by to byla nejcbarakter
nější smetánka pražského Němectva. Leč. teď 60
ukásalo, jakým rytiřům platily nejhlabší komapli
menty. -Nupř. předešlý týden v noci na pátek
buráák Karel Hónig popljel v kasicu s kumpány,
kteří:sbírali na Jchulvorein. Byl to buršák, který

sa bouří bumlových okásale stál buršám
v čelea všude byl v popředí.Pofivalproto plné

dávěrya té použil.Přiodchodapokladnicis dárkyna Schulvereioukradl. Ukrade ou schránka, která
a penězi vážila 8 kg., odnesl s kasina pod ka
bátem a odešel s ní do jisté vykřičená místnosti
na Smíchově, kde ji vypáčil pomocí vypůjčené
sekery. Po zaplaceníútraty odebral seso schránkou
do svého bytu, v němž byl zatčen, ale po vý
slechu zase propuštěn. Spisy byly postoupeny
trestnímu soudu. Buríák tento atadaje Hlosofiina
německé universitě.

Boveluční výchova lide. Sue.demokraté
netají se s tim na svých sjezdech, ani ve spolcích
pro mládež, že vychovávají lid pro hospodářakýa
politický převrat A vidíme také revoluční prostředky
revolačního efle: stávky, jež mají utvrditi hospo
dářskon převahu rudých, „ezerofrování“ lidu do
demonstrací, přípravy ku generální stávce, sabo
tago a hlavně srážky a policií. Když do policie
se střílí z rovolverů, když z domů a oken te ms
tají“láhve, pivní tácky, kdyš zástupy mladiků
bázejí dlaždičskými kameny (jako v berlínském
Moabitu) — není to uš revoluční způsob boje?
A přes to přese všecko zlobí ae ještě nocialisté,
když dostane asejim do ruky tejný výnos vlády
k veliteli sedmého armádotho abora německého
von Bissiogovi v Můnsteru, jak by si měl počí
nati, kdyby došlo k jistým eventnalitám „Chtěli
nás postříletil“ suřili soudrusi na magdebursakém
sjezdu Soudrazi musí si též dáti líbití, 00 o nich
píše „Nordd. Allg Ztg.“: „Dvě věci 80 nám ne
lbily: že neorgaoisovanéhu děloíka pronásledají
organisovaní, jakoby nebyl člověk, slo zvíře. Protí
nevrganisovanému, jenž chce pracovat, aby ušvil
sebe a rodinu, dovoleno jest každé násilí a každá
nadávka. Neorganisovaný ať třeba semře hladem
— proč nenáleží ko straně? Ostatní násilí moe
bitské, najmě střelba, básení kamením a vystavo
vání dětí do první řady, vysvětlí se zcela dobře
revoluční školou, kterou sociální demokracie vy
chovává už třetí generaci.“ — U nás java ještě
naivní lidé, kteří vidí v soc. demokratech jen stranu
reformní a svobodomyslnog.

Jak se šíři „reformované“ ©
Muma. Jedním z nejhorlivějších sgitátorů pro haslo
„Pryč od Říma“ byj evangelický pastor dr. Okmar
Hegemann, který mluvil o katolících jako o zlo
synech. Ovšem jest známo, že protestantaké „evau
golisování“ bere se v před více sa pomoci velikých
bratí marek než přesvědčováním rozumu a vlórá
ním ideálního nadšení. Pastor Hegemann (smad
proto, aby návledoval prvol křesťany?) měl po
race stříbrného kovu dost, aniž kdo věděl, odkud
se mu tolik peníze sypou. Pájčil na př. odpadlí
kovi braběti Auerspergovi 54000 K. Hrabě jel
do Ameriky hledat sí nevěstu. Pastor byl mrzut,
že účel půjčky daleko zůstal sa jeho očekáváním.
Naposledy šalovsl braběte na zaplávení vydluže
ného obnosu; brabě navzájem žaloval vastora pro
pokus vydírání a sdělil, že mu pastor psal:
„Hleďte, abyste se brzy oženil v Americe s ně
jakou protestantskou milionářkou; pak se vraťte
do Lublaně, abyste pracoval pro německou věc a
víra; my oba s tobo budeme míti profit.“ Zároveň
však pastor požadoval od schudlého hraběte 4000 K
ta sjednenou půjčku. Tedy hodně vysoké procento
Průkopník „evangelického obrodu“ čachroval 8 pe
nězi a vírou jako pokoutní židovský oměnárník,
V těchto dnech soud lablaňský osvětlí celou „re
formovanon“ afóra ještě sřetelněji.

„Idcovoureformu“soc.demokratů
na Ostravsku líčí neklerikálol „Opavský Týdenník “
takto: „Mezi vůdci ostravskými je vzájemná 20
návist, ale jediné, co je drží pohromadě,je strach
z provalení se bahna ns veřijnost. O soudruha
Čermákovi, redaktoru „Dacha Času“, a dceři 808
droha Budila, redaktora „Na Zdaru“, je vše známo
ostravským kruhům. Je teké snámo, že právě
Boudrazi to byli a snad dobří „přátelé“ Čsrmáka,
kteří ehtěli onu historzu do měšťáckých časopisů
vpaňovat, aby Čermákovi zlomili vas. A kdo za
s toho těží, je Cirgr se svým vídeňským adja
tantem c. k. rakouským vlastencem Brdou. Zá-
vodním důvěraíkům se takó dnes odpouští, kdyš
místo baliku „Ducha Času“ meb „Alasu Lide
Slezského“ kolportoje se silně na sávodech „Pro=
letář“ za poublasn vůdod „Uaie“. C> mají ubosí
autooomisté dělat, když jim vaájemaě s centralisty
rostou velká břicha? Centralieté jim tedy odpou
štějí, i když soodrazi autonomisté sahazojí inter
pacioaálaí hadr adělají konkurenci „Ostravskému
Deaniku“ ve vlastezční, Žit a žít nechat mají.
dnes vůdcové heslo na Ostravska, neboť vědí,
kdyby to přišlo do tabého jako v Brně, že by se
internacionální modly, které dosad jsou modlami
v očích frásemi spitého dělnictva, sbroutily v prach.
Vlasteneo Prokeš, který do nedávna měl slovo
„vlastenec“ za posměch pro české lidi, sasypáván
Je dnes česinými diplomy obcí a půjde-li to tak.
dál=, dočkáme ae toho ještě, Ee Prokešovi, býva=
lému odpůrci všech vlastenců, budou některé obce
sa jeho vlastenecké cítění stavět za živa pomolky.
Jiš dnes se vypravuje o žárlivosti jistých pokro
kových veličin, jak za vlastenectrím p. :
pokulhávají. Kdysi řekl Prokeš o mladočeských
poalancích, že místo práce parlamentní pro lid
válejí se v ham ... Dnes p. Prokeš vštk „prá=
cuje“ tak obětavě pro lid, že se obce předháněj



predání čestných diplomů. Ovšemzase idosi

ho řekl, še to dělají soudrozi-ačitelé,
a

v
to

majív obci vládu a kteří spracají obecní
„ oby taková vyssamezání Prokedovíposílali.

Jedisá chyba je, še dosud podobných diplomů
nedostalo se p. Prokebovi z fad těch, jimě ali
boval bory doly. „Ducb Času“ konkuruje dnee
silné a „Ostr. Dennikem“, zas naopsk „Ostravský
Denník“ je mesi s>ciálními demokraty více čten
mež „Dach Času“, který do nedávna homoell se
těmi tisíci čtenáři a dnes jebo počet se hodně
Scvrkl pod polovici čtenářů dřívějších.“

. Argentinské mase. Přijede-likdo do
Buenos Aires, je prvé, coBe ho ptají: „Viděljate
jiš jatky ?“ Jest to jejich největší snamenitoat.
Jatky v Buenos Aires tvoří celé město. Tam se

ši dobytek, jehož největší část v zmrslém
stavu přichází do Evropy. Poráží še jen v simě
a porazí se ročně % milliony kasů hověslho, ovcí
pak až dvakrát tolik. Velkojatky buenoaierskéjsou
svého druhu dívem světa. Na jedné straně tem živý
vůl vchári a na druhé straně už vychází odtud
ve smrzlém stevu v plechových krabicích, sudech
a pytlích. V ústí řeky La Plata kotví velké par
níky. které tyto výrobky nakládají k převesení
do Evropy. Dříve se argentinský dobytek dovážel
do Evropy šivý. Před 30 lety si vspomuaělArgen
tidan Sapsinena, že by lépe bylo vyvášetí pora
žené kusy do hladové Evropy v smralém stavu,
což jest mnohem výnosnější. Za to mí teď na
jatkach mramorový pomaík. Jatky jsoa podnikem
akciovým. Dobytek se kupuje od utatkáři jénpo
tisících kusů. Jsout v zděí statky, které měřívíce
než moché evropaké knížectví, a chová Se na nich
až 80—100.000 kusů dobytka. Stájí není; dobytek
je v zimě v létě pod širým nebem. Jedna „legna“
(2600 hektarů) půdy stojí 40 až 80.000 korna
(oplocená ostnatým drátem o 20.000 K víc) a
udiví 1000 kusů hovězího dobytka, které hlídají
dva jezdci. Proto je dobytek laciný. Již v samém
Buenos Aires, tedy a dopravou z venkova stojí

„700kilový vůl 120 nejvýš 200 K, G0kilový beran
16—20 K. V celku se stav hovězího dobytka
v Argentině odhaduje na30 millionů kusů (6 kusů
na jednoho obyvatele). Spracování dobytka vjatkách
jest dílem několika minut. anon sekerou dohlavy
jcat dobytek omráčen, načež přichází do rukou
celé řady řezníků. Každý vykonává jenom část
práce, ve chvíli je kus poražen, stažen, rospůlen
atd., aš posléze přichází do cbladíren, ve.kterých
jest teplota až 26 etupňůpod nulou. Protože však
aimrslé maso ztrácí na jakosti, jest Část mass
pouze Chlazena, čímž zůstane chutnější. Totodráše
placené pouze chlazené maso je určeno pro Anglil,
která dohromady dováží za 1000 mil. K cizího
masa. S jatkami buenosairskými spojeno je celé
město továren na odpadky, suširen, mlýnůnakosti,
chethických 'léboratoří, jircháren atd. Na zmar ne
příjde pranic. Co jinak není k potřebě, suší a
mele se na hnojivo, které sice děsně páchne, ale
v Evropě jest velmi oblíbeno.

„Všelšces. Chemikové berlínské pivararské
Školy moudře prohlašojí, še se dá z kvasnic pře
měnou upraviti jedlá látka, která se svou výživ
moatí masu vyrovná, — Člen Fádu ev. Ducha dr.
Grappe tvrdí, že za revoluce portug. zavražděnobylo
sa 30 duchovních.—Pivo prý chrání před nákasou
v době cholery. To se usikuje oltad, še ze *ří
senců pivovarskýcha šivnostřhodlinekýchza ho

rt Hamburku onemoonělopouze 005 —1-29/,,Pokusy zjištěno, če pivo nemrcuje cholerové ba
eily. — Správa kláštera Čenatochovakého dle na
sen! biskupa kaličského zůstane až do skončení
procesu proti Maczochovia jeho společníkůmv ra
kon biskup. komisseře. Mniši paalinští budou tu
nabrašení mnichy krakovakými. Paulinští meiši
neamějí před obrazem matky Boží ploužiti mše
aw. — Ve Florencii zemřela v stáří 99 let brab.
Ameriga Vespucci, poslední z proslavené rodiny
ftorencké, ze které vsěšel Amerigo Veapucci, po
němě čtvrtý díl světa nezván Amerikou. — Oslava
Ferrerova, kterou v Praze a ve Vídni ehtěli po
řádati volní myšlenkáři, zakézána. — Veliké far
Bosti jako Vinohrady, Smíchov, Žičkov Be čím
dálo zvětšují, ale počet dětí ubývá. Tak na př.
na Smíchově bylo před 16 lety 1400 křtů, po 16
letech varostlo obyvatelstvo o 20.000, ale počet
křtů kleal na 1100, Počiná se tedy i u nás čířiti
francouzský systém jednoho neb dvou dětí v ro
diné. — Američtí biskapové shodli Bejiž na roz
dělení diecése Cchicegaké, filadelíská a novoyor
aké. — 17. Hjna konsl se ve Vídni 6. ejesd od
borových soc. spolků, na kterém byl velký nářek
nad českými autonomísty. Centralistické odboro
rová organigace ztratily 30.000 členů. — Depu
tace katol. Chorvatů z Bosny prosila papeše, aby
Františkánům ponecháno bylo dosavadní jich cíe
kevní postavení v Bosně a Hercegovině. — Pa
triarcha lisabonský v listě, který zaslal ministru
epravedinosti, uznal republika, k níž se připojil.
— Generální stávka železniční ve Francii skon
Ččena, Vedle rásného zakročení vlády přispělo
k toma i problášení ředitelatví železničních Bpo
lednoatí, že zřízenci a dělníci obdrží 1. lednem
1911 nejmenší mzdu ÓĎfranků za skutečný den
přéce. Přes to však anarchisté dále podkládají pe
kelné stroje. — Dne 20. Června m r. nastoupili
AL. Zanardi a E. Vianello z Benátek cestu kolem
avěta. Koňlejí před sebou velký aud, který ei sami

„zhotovili a v němž inscují, Procestovali již sever.

B:
Htalit, Svýcarsko, Francií, Anglii, Nizosemsko,
Německo a Rusko, a doufejí svou cestu kolem
světa skopčiti ve 19 letech. Tento týden kouleli
Moravon.

„Stedeutská Hilfdka“, časopiskatolio
kého studentstva Českoslovauského, roč. IT. čís. 1.
a 2, vyšla právě tento týden s velmi bohatým
obsahem. Kromě obšírných článků obsahuje zvláštní
věstaík vysokoškolský, středoškolský, učitelský,
slovanský, kulturní a časový. Též četné básně oži
vují číslo. Předplatné obnáší pro studenty 2 K,
pro nestudenty 8 K ročně. Příznivce prosíme, by
upošorňovali stodentatvo na tento nepolitický, stu
dentský časopis. Žádejte číslo na akásku! Udejte
adressy kollegů, kteří by mohli odebírati časopis.
Redakce a administrace „Studentské u
Praba-Il, Voršilská ul. č. 1.

(úasláno.)
Literárně-řečnická Jednota bohoslovoů

v Hradei Králové.
Jako roku minalého tak i letos usneslase Jed

nota bohoslovoů v Hradci Králové ne valné hromadě,
dne 15. října 1010 konané, fe bude umsllati na ven
kov přečtené časopisy a noviny. Poněvadů všek po
dsdavky Jednoty jsou čím dál větší, ale finance její
jsou slabé, šádáme žadatele, by ci sami platili porto.
Kdo by si přál zasílání časopisů, nechf korrespon
denčním lístkem dopíše ba Jednotu bohoslovoů v
Hradci Králové. Časopisy, které se budou zasílati,
jsou: Obnova, Selský List, Selská Obrana, Lidové

isty, Našinec, Katolík, Novy Věk, Hlas Lidn, Čeob,
Opavský Týdenník.

Ze Jednotu bohoslovak v Hradci Králové

Josef Vacek,nŮ JosefŠerm,t 4. jednatel.

Poděkování.
V bolestné ráně, která mě atihla smrtí milého

manžela, ochotně podalo mi pomoonou rankuVěeodbo
rové sdružení křest. dělnictva, jehož můj soanulý muž
byl členem. Správně a bez průtahů vyplatilo mi 100 K
pohřební podpory. Za laskavé udělení obnosu toho
vzdávám urdečné díky a Věeodborové sdrušaní křest
dělnictva a jeho Úmrtní Podporu vřelé příšní od

roučím. P P
v Pardubiofob, dno 14. října 1910.

A. Culková.

Pozvání

k řádné valné hromadě

diocesnífednotý Grillské,
která se koná

ve středu 26. října 1910 v 6 hod. večer
v místnostech Jednoty katol. tovaryšů

v Adalbertinu—u
PROGRAM:

1. Čtení zápisu poslední valné hromady.
2. Zpráva jednatelská, pokladní, revisorská a

archiváře.

6 K.

*

3. Volba dvou vylosovaných členů výboru.
4, Volné návrhy.

W Hradel Králové, dne 19. října 1910.

Th. Dr. Jos. Mrštík, Karel Keppi,
předseda. jednatel.

FOTOGRAFIE

neflopšípři ommádhnejpříznivějšíchdodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

J„ F LANGHANS
mm Hradec Králové, Adalbertinum.sum

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skapiny snenbonců.

„Skupiny svatebčanů.

Právě vyšly naše
Ge kalendáře ce

VENKOVAN
a sloe velký rodinný kalendář
„sVEINELOVAINS“cena1Kor.,

kapesní kalendář „VENKOVAR“
cena 60 haléřů.

Idový kalendář »VENKOVAN"jest ob
jemný, s řadou obrázků a poridek od nejlepších
Českých spisovatelů a rolníků, praktickými po
kyny pro domácnost, hospodářství a jiné.

Svýmobsahem,velikostí| úpravoudaleko
předčí loňské vydání. Rovněž i Obálka kalen
dáře jest umělecky barvotiskom krásně a vkosně
vypravena. — Jeden tucet (12 výtisků) účtujeme
za 8 kor., půl tuctu za 4 kor. Menší počet než
půl tacto účtujeme 1 exemplář po 1 kor.

Kapesní kalendář »VENKOVAN« pak zo
jména jest přizpůsoben pro mládež venkovskou,
aby i ona měln v rakon knihu, z níš za laciný
pents praktické poučení by čerpala. I pro do
epělé bude knížkoa nepostrádatelnou. Jeden
tocet kapesního kalendáře „VENKOVANA"
účtujeme za 6 K, půl toctu 3 K, 1 výtisk po
60 hal.

Kalendáře naše svým obsahem, svou lácí
a praktičností předěl letos všechny kalendáře.
Již ode dneška si omiňte: Nekonpím si na rok
1911 jiný kalendář, než velký lidový kalendář
„VENKOVAN“ a kapes. kalendář, VENKOVAN",

— P rovtán příjímáSekretariát IL Ops.český to, Praha
tovická ul. čís. 10.— Z jednotlivých obel ob
jednávejte hromadně.

Nábytek z ohýbaného dřeva

>

Židle z ohýb. dřeva Křeslu bonov různých úpra- og . '—

váchod K0. Tee o pon
Stojanyavěšáky KřeslanaO

z ohýbaného Sedátka na šroubu
dřevaod K30 — od... Ki2—

a jiné, v zojmodernějším provedení

WO“a v cenách nejlevnějších "UW
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská uice 1.

První deský katolický zárod ve Yldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

"korouhví (balda
chýnů), nebes a
-spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám táž ko
vovénádoby;křížea td.
Vídeň,
strasse č., vedle La- 
zaritekého chrámu

Páně.
Na ukésku sasílá

se vše framco.

Nejlepší příkrm
json

- brusinky =
Zádný tovární výrobek! Domácně zava

řené, čistě přebrané a prané, v čistém cakra
jen zavařené zasílá 5kilogramový kbelíček za

6 K firma

Václav Ulrych
v "DPýnišťtin. Orl.
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KNARZ an
ŽÍ E ul.čís.SenovéblížeMak: 60 roků na. Malémná

městí pod loubím) dopo
ručaje selůk léhonáměstí,dřívepřes“ ;j ju dodání oken ohrá

Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada bezplatné, boze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OR“ Neséetnáveřejná| písemnápochvalnáusná:(. iR

Založeno roku 1836.

a jeho správě.
. Dle pramenů a w ustavičným zřetelem k nověj

ším a nejvovějším církevním i státním normám
a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8; Cena 11 K.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárnav Hradoi Králové.

=—=Vklady na knížky == i4490 <.
zúrokuje

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
za niž ručí:

| 8.roservní fond

Pk
i

XvTMTL m
došly rázem velké obliby, kdekolivbyly wa
vedeny, pro svoji

opaortní obnéí a
eoleognnéníbaloní,

v čemě předčí všechny zdejší i cizí lahůdky.
1krabiceF26kusů)kuprodejí8 10h zaK2-.
Jediný výr boe:

Prmní česká akciová spaločnost

toráren na orientalské cukrovinky a čokoládu
BA KRÁL. VINOHRADECH

dříveA. MARŠNER.
SRLADY: Prahe, Ferdinandova tř. a Václav. nám.

Víd ů VI. Theobaldg. 4.Cestujíci
na vokouprovisi.fixníPr PsPina
Morava, vývozníhale naMí stroje,

gramofony a velocipedy.-—

Rozšiřujte

Časové úvahy!!
Kš
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Pockmeu. — Tiskembisk. kaiktickáray vHradel Král.



Zápisky mnicha Renina.
(Bódžóki a Kamé Čómej.)

Z japomětiny nčeštil Karel Jas Hora, Ing. konsult,
v v Yokchamě. "8

(Pokračování.)

Kdyžv třetím měsíci tébož roku sídelní
město bylo přeloženo, zase sběhly ae neoče
kávané věci. Od založení tohoto hlavního města
panovoíkem Saga Tennó oplynulo již několik
set let. Dvořané nebyli proto velmi spokojeni
e přeložením sídla; ač roptali, přece mikado,
který sám se uvým průvodem 80 počal stě
hovati do nového ufola, byl již na cestě do
města Namba'); za ním pak vytáhli dvořané;
zvláště ti, kteří se ucházeli o přízeň panov
níkovu, bleděli vystěbovati se raději o den
dříve než později. Ti pak, kteří neměli posta
vení u dvora, zůstali. Domy, které byly vědy
čisty a úpravny, počaly scházeti; některé se
shroutily a trosky jejích odplovaly na vodách
Yodcgavy.?!) Zahrady měnily ae v pustiny. Lid
ee kazil a obchod upadal. Vozíky, tažené do
bytkem'*) vyšly úplně z nžívání a vše jezdilo
jen na hřbetech koní. Každý ucházel 6e o ma
jetek na pobřeží jihozápadního moře a pohr
dáno majetkem na severovýchodu.

V tomto čase vypravil jsem se do nového
„sídelního města, jednak proto, že jsem tam
měl některé věci k řísení, jednak k vůlí tomu,
abych si je problédl. Místo to bylo úské a ne=
vhodné ku stavbě dobrých ulic. Sever byl hor
nstý a jih nakloněn k moří; hlak vlnobití rez
lébal se po ulicích. Větry, nasycené solnoa
vůní, opíraly ee o město. Zámek, vystavěný
z neotesaného dříví, stál na kopci a vypadal
jsk zámek z prastarých časů. Zevně nevyhlížel

čkně — uvnitř snad byl krásný. V bývalém
Biavním městě vídával jsem, že lidé strhovali
domy a odváželi je po lodích, které jedna za
drabou smýkaly se po řece.Divil jsem se tehdy,
kde že je asi znovu vystaví. V novém hlavním
městě bylo jen málo domů a mnoho prázdných
prostranství. Staré město sídelní sbořeno a
nové dosud nepostaveno. Všichni lidé cítili 8e
v nejistotě, na jak dlouho budou zde bydliti.
Ti, kteří tam dříve byli, stavěli ei pohodlné
domy. V ulicích nebylo viděti vozíků a dvořané
jesdili jen na koních. Lid strojil se vo staré,
ošomělé šaty a hlavní město atrácelo tím svůj
svérázný vzhled; vyhlíželo jako sídlo ven
kovské šlechty. Lid stával se don ode dne ne
pokojnějším; proto v zimě téhož roka vrátil
se celý dvůr do starého aldia,

Slýchával jsem o vladačích starých dob"),
o vladařích, kteří znali soucit. Žili jen v ubo
hých palácích, postavených z rákosu a hlíny
s otrhanými střechami. Když s večera zírali
do údolí a viděli jen málo kde nad chatrčí
vznášeti 6e kouř, pak zastavili vybírání daní
a pomáhali lidu. Milovali lid a lid byl spo

kojen; . . ale marně bych se snažil přirovnati
poměry nynější s bývalými.

Jest tomu již tak dávno, že se sotva pa
matuji; ale myslím, že to bylo v periodě
Yóva*), kdy po celá dvě léta země byla sou
Zenahladem ;jedna pohroma následovala drahou.
Buď bylo na jaře a v létě veliké sucho, nebo
maoho dešťů na podzim, že nemohlo obilí
uzráti. Orba z Jara byla bezúčelná a letní práce
marná. Léto prchlo bez šumotu žní a zima bez
dovážení do stodol. Ve všech provinciích za
nechával lid svůj majetek a šel hledati Jepších
mlet, anebo pominav domova, počal žíti v ho
rách. Všemožným způsobem modlil se Jid; i
dávno zapomenuté již obřady obnoveny, ale
vše bez úspěchu. Sídelní město, ve všem od
venkova závislé, nemohlo býti lhostejným k této
všeobecné pohromě. Obyvatelé byli by rádi
obětovali vše, co jim bylo nejdražším, ale niltdo
jich nedbal. Když kopec ae našel, pak cenil
obilí více než zlato. Silnice byly zaplaveny že
bráky a my snžováni jich srdcervoucími nářky.
V takové bídě jen stěží dočekali jeme se no
vého roku. Novým rokem vspružila se naše
mysl. Ale aby nic nás neminulo, mor vypukl
a řádil strašně; lid zmíral hlady a stával ee
zoufalým, jakryby v těsných nádržkách starých
pohádek. Konečněi lidé s dobrých domů s klo

2) NambaneboNaziva==staré jménoměsta

24)Yodogava==Fekatvořící hranicibývaléhoKlota.

snamením hakobytn; posorojutkem, Žese jich j nolěivá. *
evníka Nintoku

18-90,o ámějepelnovKodilti(mtplskystarých
vrch a e do kráje,pravil: Voslůneeajení

—val "zamě est ohuda; proto snstavuji daně
dmeška ma tři roky.c

M) Perioda Yóva (1161—1165),

boukem na blavě a sandály va nobou počali
choditi žebrotou od domu k domu. Když ta
ková vyhublá postava kolem násse plížila —
a my divili se, jak ce vůbec může ještě vléci
— padla před oačima očima mrtva k zemi.
Kolem plotů a podél cest zhynulo nospočetné
moožství lidí blady. Jich těla nebyla pobřbena
a proto plnil se vzdoch hnusným zápachem.

(Pokrač.)

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidně doporačeje umělecký sávod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jiříkova třída.

o0000000 0000000

Věda a umění.

Sebválená učebnice. Th.dr.Jos. Kašpar:
Učebnice katol. náboženství pro vyšší třídy škol
středních a jim rovných ústavů. Část I. obecná
apologetická. 1910. Nákladem Aloise Wiesnera
v Praze. Se 37 obrazy a 3 mapami. (ena 3 K
vázaná. Schválena nejdůst. ordinariáty v Prase,
Olomouci, Hradci Král., Č, Budějovicích a vyne
sením c. k. ministerstva kaltu a vyučování.
Vídní 27. června 1910, č. 25660. Upozorňujeme
na knihu tu nejen profesgorstvo středoškolské, ale
všecko duchovenstvo vůbec, které nalozne v ní
bojaě apologetického materialu pro zvýšené po
třeby duchovní správy a značné bohatství pře
bledně zpracovaných tbemat, jichž může kazatel
vhodně ušíti, chce-li založiti svoje řeči apologe
ticky, Slovutný autor dal si všemožnou práci, aby
kniha ta odpovídala jak formou tak vědeckým
stanoviskem nejmodernějším požadavkům. Patrno,
že dr. Kašpar pilně sledoval nejnovější výzkomy,
týkejicí se biblických událostí, tak še kniha jeho
stojí v pravdě na výši doby.

Na zbudování polské vysoké školy

(140.000 rublů) polský katolický kněz ve Fila
delfii Jan Godrics. Tato Škola byla 1. září otev
řena. Jest to soubor všech škol od nejnižších do
nejvyšších: škola obecná pro děti a jiná pro do
spělé, neznající číst a psát; Skola obchodní a prů
myslová; pětitřídní gymnasium, universitol kursy
vychovatelské, právnické, lékařské a literárně hi
storické. Jest to škola poleká a výchova díti se
bude v dachu národním. Praktický tento ústav
jiš byl pro umerické Poláky velikou nutností.
V Americe žije Čechů 500.0000, Slováků nejméně
400.000, Rusipů přes 200.000, Slovinců na 100.000,
Chorvatů s Dalmatinci přes 250.000, Srbů přes
160.000, Rusů přes 60.000; leč počet amerických
Poláků pohybuje se mezi 2,000.000 až 4,000.000.
Přibližnější součet jest velice ztíšen velikou roz
trovšeností slovanského živlu. Z uvedeného však
přece vysvítá, že Poláků žije v Americe daleko
více než všech ostatních Slovanů dohromady.
Bylo tadíš potřebí takové školy jako soli. Polští
volní myslitelé v Americe lámou si hlavu deter
miuismem, povykují, jak katolicismus a křesťanská
víra vůbec dusí pokrok; leč positivní práci zdra
vého pokroku přenechali Šlecbetně a „obětavě“
osvícenémn katolickému knězi.

Velikost Zolova spočívalahlavnějvdrá
ždivých extrómech, které tolik hověly zkaženému
vkusu s vášním vyhýčkané Paříže. Prchavá alavá
Zolova proto nyní mizí. V „Neodv. listech“ dne
16. t. m. napsáno o literární tvorbě Zolově: „Mo
butnost jeho díla je píše vnějšková než vnitřní;
— Iritika tvrdí toto: „Jako tvůrce nedosahuje Z.
Balzaca, jako umělec atojí značně pod Flaabertem
a jako psycholog nemůže ge ani sdaloka měřiti
be Stendhalem a se Saint-Bouvem“. Ano — ale
Zolova práce bude ce dále líbiti protikřesťanským
fanatikům a lidem dráždícím své nervy různými
krváky a detektivními romány.

Daliler. Hudební listy přeměnily, počínaje
novým ročníkem, jehož první číslo vyjde 92.t. m.,
svou redakci. Novým redaktorem je vážný hu
debník a výborný odborník Radolf Zamrzla, ka
pelník Národního divadla, V měmž sískává list

lehlivého a moderního pracovníka, který se
il kolem sebe kruh vynikajících literátů, kteří

při věnovatnovémuročsíkunejvětšívplatné čtvrtletní činí K 2-40 (i poštou). Kdo

předplatí do konce listopadu nejméně na půl roku,
obdrží zdarmaa franko kapesní hudební kalendář
„Dalibora“ na rok 1911. Redakce i udministrace
nachází se v hudebním zárodě Mojmíra Urbánka
v Praze, Jupgmannova tříds, č. 14, Hlávkůr palác.

Kulturní jiskry.
Lepší katelící. Kdo vede agrárníky na

Moravě1 Novoagrární „Selské listy“ řídí volno
myšlenkář Obrtel, tajemníkem staroagrární strany
jmenován neenášelivý evaogelik Drobný.

Náboženství věcísoukromou jest prý
Soc. demokratům. Nejvíce jest to patrno oa boho
pastých šivanicích proti lidem, kteří navštěvují
v neděli kostel a vychovávají své dítky po kato
licku. Soc. dem. snaží se úsilně již ve školních
dětech otráviti náboženský cit. V jižním Německu
na několika místech rozdáván byl školol mládeži
rudý časopis „Arbeiterjugend“ (Dělnická mládež).
V tomto časopise v 1. čísle Be čte: „Není žádný
Stvořitel, obdařený nadpřirozenýmisilami...
není vůbec nic nad — a mimopřirozeného“. Vč. 2.:
„Nemáme žádného dobrého otce.“ V 5. čísle pod
titulem: „Tobě nepomáhá žádný dobrý Bůh, ty si
musíš pomoci sám“ Časopis radí: „Uděláte dobře,
jestliže tento nenžitečný balast co možno nejdříve
hodíte přes palubu ... Myslím zde zvláště na
vyučování náboženství“. Vět těmto podobných jest
ovšem v onom listě pro mládež velmi maoho. Sou
druzi kategoricky zapovidají věřiti v Boha, aniž
by v nejmenším dokázali, že jejich negace vy
plývá ze skutečné vědy.

Larenso de Hathos nazývá se chefro
daktor časopisu „Portagal“, který ráno dne 7. října
po vypoknutí revoluce byl od revolucionářů za
vražděn v redakci avého listu. Revolacionáři vnikli
do domu, dva + nich Mathosa chytli a na zemi
ranou z revolveru do týla usmrtili. Mrtvola jeho
byla pak na provaze vláčena ulicemi. Na Mathosa,
který v „Portugal“ stál ostře proti vládě, upo
sorňoval krále na nebezpečí, jež mu hrozí, vydá-li
státní moc i vojsko v moc republikánů, předvída,e
daešní adálosti, byl už podvakráte dříve spáchán
attentát ; ale neobrožený žornalista vždycky šťastně
unikl smrti, Původoové altentátů ovšem vypátráni
nebyli právě tak jako „zmízeli“ vrahové krále
Karla a korunního prince. Lorenso de Mathos,
než se ujal vedení lista „Portagal“, jejž
velmi zvelebil, býval kaplanem v Lisaboně. Po
slední článek tohoto mučedníka a prorockého
znalce poměrů portugalských, je psán ve formě
appelu na krále Manuela a připomíná mu jeho
povinnosti k vlasti. Kromě Lorenza de Mathos
pobřešuje se také publicista Gomes dos Santos,
který ve svém listě „Libertad“ byl průkopníkem
idey křesťansko-nociální v Portogaleku. — Pěkně
začíná v Portugalsku svoboda slovaI

Bepublika votných vrašdí
a lompi. Lissabonští korrespondenti avglických
listů líčí situaci v Portůgalsku tak, že za nové
vlády brozí v Portugalsku anarchie. Korrespondent
„Daily Express“ myslí, že nešťastné zemi jest ge
více báti přátel než nepřátel. Už v sob.tu, tele
grafuje Be jmenovanému listu, když v ministerské
radě jednalo se o kritické situaci, pcčalo vojsko
loupit a pustošit. „Byl jsem svědkem — píše kor
respondent — neuvěřitelně pustých scén, které se
odohrály při boření a vylupování klášterů a ko
stelů. Vojáci, u nichž zmizela i poslední stopa
discipliny, oddávali ae nejdivočejším výstřednostem.
Bylo vidět opllé vojáky na oltáři zpívat marsel
laisa, zatím co jiné bandyozbrojené sekerami,
noži a dýkami vnikaly do chrámů a klášterů, ni
čily a loupily všecko, co jim přišlo do rukou.
Prchající řeholníci byli vraždění a trýzněni. Také
ženy súčastnily se na těchto barbarstvích a vý
střednostech a Štvaly muže nestydatými posuňky.“

Franceoutskýpokrok vdalším bahně.
Optimisté domnívali se, de po potření „hydry kle
rikalismn“ mnaobloze republiky zazáří tisfoeré
hvězdy krásy a blaha. Zatím tam však poletují
busté saze, až se občanstro dusí. Sám nacionali

oky eJournal des Debata“ napsal po sensučnívraždě, spáchané ode dvou mladíků: „Ti dva
spostlí výrostci, kteří zavraždili Andrého, pochá
zejí z vážené dělnické rodiny. Jich rodiče učinili
pro ně vše, co bylo možného. Neštěstí však tomu
chce, že tito dva vrahové, jejich nemravnost, jich
berbarské chování nejsou žádnou zvláštností. Ti,
již tomu nevěří, nechť novětíví pondělní „echůzi
dětí“, tam se dozví toho více. Tam uvidí, co i já
minulého týdno pozoroval, že jiš čtrnáotiletí hoši
jsou kuplíři a přechovávači, kteří nemravností vy
dělají denně 10 franků. Jest zřejmo, že mládež
čím dále tím více pustne. A kdo je tím vinen?
Jisto jest, še škola a morálka, jež se v ní vyu
čuje, rozhodně nepostačuje. e jest jisto, že
čím dále tím více v dělnictvu šířící se manželské
rozvody nechávají děti boz rodičů a mnobdy' od
kásány jsou dítky samy ca sobe... Kašdá země
má děti,jaké si zaslouží,a se této zemi
líbí hledětí v besstarostř do hrozné budoucnosti



pak js to její věcí.“ — Ve Francii jest pěstování

vína na vysokém stapni. Cena vína jest tem přiroteně velice mírná. Leč právě pařížský dělník
vína nepije. Dle zpráv samých pokrokových lietů
otravuje Be modrou, jedovatou kořalkou od rána
do večeru. Ve Francii kořaloy nejsou ničím ob
mesšeny a proto 8e jich tam nachásí přes půl
millionu. V Paříži v některých zapadlých uličkách
jest kořelna vedle kořalny, ačkoli putykáři el dá
vejí titul „Merchand de vin“. V těchto kořalnách
se nejvíce politisuje, odtud se vodí davyk volbám
a manifestacím, zvlášté demonatračním projevům.
A tak patrno, že laická morálka v ničem nábo
ženskou výchova nenahradila. Kdo stále volá, aby
u nás zavládly osvícené poměry jako ve Francii,
dopouští se nejhorší demagogie, jestliče nepoví
lidu, jaké stíny vrbají nynější poměry francouzské.

Ntarest židovského listu © kato
Mokou eírkev. Sám českožidovský „Rozvoj“
dne 14. t m. nepssl tato zajímavá slova: „Pa
pežský dekret o sosazování ferářů cestou admini
strativní nedal upáti redakci „Prager Tegblattu“,
která přece již svým slošením je povolána starati
se o interní (vnitřní) záležitosti katolické církve.
„Prager Tagblatt“ vidí „význam a dosah papež
ského dekretu pro německé území Čech“ v tom,
že také „viditelná nechuť, patrný odpor farnosti
proti faráři“ stačí k administrativnímu sesazení
faráře. Takový odpor německých farafků vyvolá
vají — dle názoru tohoto ve farních záležitostech
nad jiné povolaného listu — čeští faráři svou ná
rodností, již prý urážejí národní cit obyvatelstva.
„Ale také jazyková nezpůsobilost českých farátů
v německém území“, volá ustaraný „Prag:r Tag
blatt“, přispěla k zanedbávání kostela“ | Buděju
víeký „Budivoj“ odkazuje správně „Pr. T.“ na
rabloy v českých náboženských oboích, kteří česky
neumějí a přes smluvní svůj závazek 8e ani po
letech česky řádně nenaučí, budice v obyvatelstvu
evou češtinou jen pohoršení.“

SINGERO
šicí stroje

dodávápravé jen

Singar Go, akciová společnost
pro šicí stroje

=— HRADECKRALOVÉ,=
U labského mostn 279.

Hospodářská hlídka.
Hmeotské hmmtí v Besmě trvá dále.

V okresích Dervent a Trujavor odovzdalí kmeti
agům dávky. Jinak smířlivé zakročení úřadů zů
Stalo bezvýsledným. V Samara zatčeno s odaou
zeno bylo až ke 14 doům vězení 50 kmetů. Ve
jmenovaných okresích došlo na mnobých místech
k demonstracím.

© kmeoetském výkupa v Bosně sdě
leno v delegacích, že v roce 1009 vykoupilo ne
1822 kmetů zcela a 117 z části: posemnoati vy
koupené obnášejí 10.327 hektarů a obnos výkopný
přes 2 mil. korun. Zemská banka z tobo půjčila
skoro polovici a čtvrtinu daly jiné veřejné ústavy,
čtvrtinu pak přinesli kmeti sami jakožto svou ho
tovost. Od r. 1879 až do konče loňského roku
vykoupilo se celkem 26.281 kmetů za 20 a čtvrt
mil. K. V r. 1895 napočteno kmetů (nevolných
sedláků) 88.970. Dnes by jich tedy bylo až jen
Da 70.000. Z těch starých totiž, Přibyly však
nové rodiny, ješ Be daly do téhož stavu závislosti.

Borlinští apekulanti spozemkyma
Žlutioku. Jak se sděluje, uza Jistá berlín
aká firme smlouvu 8 majitelem velkého panství
v severních Čechách, dle níž zavázala so prvnější
provésti za pevnou odměnu během jednoho roku
rozparcelování celého objektu. — Tento zajisté
sajímavý doklad rospínavosti Hiakoněmeckéhoka
pitála, který počíná se tlačiti již i donašehokrá
lovetví, natí k přemýšlení a měl by svýšiti naši

ostražitost. Bylo jišde na čase,Žozřízenbyl pro obchody toho u domácí odborný ústav,
totiž Posemková banka, přistupující právě ku svý
čení akciového kapitálu. Dlužno si tudíš jen ,
abychom v brsku byli svědky co nejmohutnějšího
rosvoje toboto nadějného ústavu.

Ponorováním dojivosti a zjištěnímzdat
nosti dojek tak sv. kontrolou, t. j. přesným do
zorem, lze neobyčejně zvýšiti užitek v hospodář.
stvíjmléčném tenkráte, když se současněpečujeo

olepěoníkrmení. Kontrolabes zdokozalení krmením výsledků očekávaných nemá. To dokázalo

164 spolků pro dozor midkařský čí kontrolu. Tě
míto epolky bylo docíleno značné zvýšení dojivosti
a tněnějšího mléka, sle jen tam, kde se na krmivě
nešetřilo a užívalo v bojné míře krmiv jadrných,
zejména zábojů lněných. Z uvedeného plyne, še
lze dojivost zvýšiti a jakost mléka slepšití nikoliv

krmení. Chceme-li tedy z mlékařství náležitě tě
žiti, musíme v první řadě sdokonalovati, zlepšita
roziířiti pěstování dobrých pícnin, tedy zlepšiti
louky a pastvioy, jakož i rozmnožiti pěstování
pícnin na polích. Čili jinými slovy : obllnické ho
spodářství musí pozvolna ostoupiti.

Krmení včel v době jarní za nepohody
déle trvající se výborně osvědčujea vyplácí. Zkusil
jsem to letos. Včelámjsme dávali hustý roztok
povařený, kdykoliv nastala nepohoda. A výsledek?
Krmené včely rychle sesilovaly, po celou dobu
letní byl plný úl včel a přes to, že u nás včelaří
vaříkají, že pro sychravé, mokré počasí v létě
trvající v úlech je suché voští, přikrmované včely
mé netoliko jsou medem dobře sásobené, velmi
vilné, ještě něco medu jeme získali, čímž náklad
na krmení je ubražen, ba ještě zisk vykazuje 86.
Aby včely dobře přezimovaly, část medu tmavého
odebereme a uahradíme rozvařeným cukrem, neboť
tento způsob zazimování ge u nás dobře osvěděil.
Krmení simaí započiná se začátkom sáří a rychle
se provádí k vůli zazimování.

Kožešíny vydělávati lze po domácku,
zvláště dokud jsou svěží. Na rubu studenou vodou
ee odrbnoa s pak mydlinami propracají. Na to
znova čistou vodou je drhneme a poslední zbytky
mesa, čluch a taku odstraníme. Pak ae propracují
kaší a otrub a solná vody. Tokutiooa se masitá
strana důkladně natře. Když trochu obeschne, tře
60 kožešina smíšeninon dvou dílů mletého kamence
8 jedním dílem soli. To ee opakoje po několik
dnů, až kůže již ničeho nevpíjí a je úplně bílá.
Teď se nechají kůže vyechnouti. Vysušené napnou
ge ne rám a tupým nástrojem se propracují, až
úplně změkoou. K vůli směknutí se dávají do
sklepa neb chladné komory. Sušení kožešiny
nesmi se díti náhle a na slunci, nýbrž pozvolna
ve stínu a ohladném průvanu. Vydělávání tupým
nástrojem děje se v ten způsob, še ostřím od

středu ku krajům na všechny strany kůži protíe.

K řepařskému boji. Píše ze nám:
Okres. odbor ústřední jednoty řepařů v Chrudimi
rozesílá tato provolání: Přátelé, rolníci! ©Drobní
a střední řepaři na Chrudimska podnikají velký
boj za rovnost všech řepařů a žádají vás, abyste
jim podali raky pomocné. Jedná Be totiž o to,
aby všichni řepaři bez rozdílu, velcí i malí byli
rovpocenní a dostávali za řepu stejně. Velel ře
paři ale, byvše organ. řepařakou o to požádáni,
aby sami prohlásili 8e pro jednotnou atejnon cena,
příkře odmítli spravedlivý požadavek řepařů. Tito
odmítnutí řepaři nyní vypověděli boj tém velko
pěstítelům řepy tím, že se rozhodli, že nepůjdou

obracejí se takó na vás, abyste i vy jim pomohli
tím, že rovněž nepůjdeta dobývat řepu za elřást
těm, kteří nemají soucitu s malým a středním
rolníkem. Jména těch, kteří byli pošádání a od
pověděli záporně nebo vůbec neodpověděli, jsou
na druhé straně. Dokažte, že dovedete býti soli
dární ce svými apolarololky, a potřebujete-li chřást,
jděte k těm, kteří se buď vyslovili pro Jednotnou
cenu a jsou v orgauisaci řepařské, nebo kteří
aspoň nevpadají „rganisovaným řepařům v zad, a
to jsou ti velcí pěstitelé řepy, kteří nejsou uve
deni na tomto lístku; tito vám jistě s ochotou
přijdou všemožně vatříc a dají vám stejné výhody.“
— Patrao, že agrární solidarita jest jako pavu
čína. Velkostatek elatiňanský v listině tó praný
tován není.
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Školský obzor.
Pál millionu ms katol. něltolský

ústav v Prazo-Bubenči. Farní nasbě
rací listy: Skuhrov 17 K 890b, Chvalkovice 4K,
Habry 7 K 90 h, Buhušovice u Terezipa 10 K,
Choceň 19 K, Holohla.; 86 K 40h, Libochovice
87 K, Horní Jelení 14 K, Cerhovice 41 K % h.
Výtěžek ze zábav, schůzí, přednášekatd.: Křest.
sociální spolek v Litoměřicích 5K, Křesí-sociální
Jednota sv. Václava v Dobrašce 42 K, Katol.-po
Jitická Jednota v Litovli 10 K. Dary jednotlivců:
Vadpp. Vino. Rrlebach, far. ve Zvoli 10 K, Jos.
Obalupecký, far. v Senomatech 6 K, Jos. Deji,
emer. far. v Jablonném n. Orlicí 5 K, Ad. Btraka,
dochovaí v u v Č. Bodějovicích 10 K,
Ant. Trčka,far. v Šerětíně90K, p. JanKalivoda,
profesor 4 K. Všem obětavým dárcům voláme
upřímné: „Zaplst Báhi“ Drahá čtvrtina dostává

domělé součinnosti všech upřímných českých ka
tolíků, aby pomáhali svou obětavostí zdolávaci ne
smírné finauční neanáze. Naže, vlažoost ntranou!
Pamatujme při všech příležitostech na své veliké
dilo. Adressa: První katol. ústav ku vzdělání uči

Největší čkelou ma světě jest školní
budova v New-Yorku, která má 33 pater a 300
avětoje. Každá světnice pro DO žáků, takže škola
navštěvaje 10.000 dětí.

Rub pekrokového století. I tako
akademik, který sotva jednou ve dvou měsící
universitní přednášku navštíví, hned vzplane lí
čeným hněvem, jakmile Masaryk vymysli „páchání
nových úkladů proti svobodě universitní vědy.“
Hoad nastane pokřik na obrana věci, o ktorou
vlastně student v praksi nestojí. Cifry mluví.
V nejnovějším člale „Věstníku“ předseda středo
školské komise učební professor dror. rada dr.
Strouhal uveřejňuje zprávu o výsledku skoušek
v právě uplynalém letním termině: Z přečetsých
Alosofů přihlásili se 383 kandidáti ke zkouškám
klavsurním a ústním pro gymnasia a reálky. Z nich
se podrobilo skoušce skatočně 351. Z těch zkoušku
udělalo 114, neudělalo 79, ve stadiu skobebním
sóstalo 159. A proto místo fanatických protestů
proti „reakci“ bylo by lépe vážiti ai téch vědeo
kých pramenů, které stávají a pilnou návštěvou
přednášek dokazovati, še boj sa osvětu jest v aka
demické mládeži upřímný.

Rychle vystavené vysvědčení. „Čes.
Učitel“ napsal o katolických učitelích: „Kašdý
klerikální učitel jest již proto špatným učitelem,
protože jest klerikálem. Klerikalism jest vtělená(!)
protičeňství, opak všech(!I) našich nejušlechtil ej
šich tendenol národních, pravý kontrast všebo (!)
toho, co kdy národ náš v nejkrásnějších chvílích
eftil, čím rostl, mohutněl a byl slavným.“ — Za
držte smích, přátelé! Tedy výborným jest učitel
volnomyšlenkářeký, který proti své přísaze Štve
proti náboženskému vyučování. To jest charakter!
Je-li „klerikalism“ pravý kontrast ušlechtilého
pokroku, pak by se musila zavříti universita,
kterou Karel IV, založil, pak by se měly zbořiti
nádherné stavitelské památky z doby Karlovy, ba
docela by se mosila odsoudití katolická snaha, aby
děti širokých vrstev národních 80 učily v normál
ních školách číst, paát a počítat. Pak by byly vy
staveby k uctívání husitský cep, smolný věnec,
hnsitské peníte, ražené s uměleckých předmětů.
Bylo by natno vynášeti strohý militarism busiteký
nad pokojný, kultaraí stav doby předhusitské a
měly by se odporačovati krvavé občanské boje
místo národal avornosti. Též by pokrokoví sta
denti měli vrátiti všecky veliké obnosy, které jim
plyoou z kočšských nadací. — Z romantických
frází, s nichž igaorance křičí na sto honů, nedo
vedou se pokrokáři posad vymaniti. — Jestliže
plší pokrokářští učitelé dětem vysvědčení po tak
„důklsdném“ rozmyslu, jaký projevili při vystavení
vyevědčeníbatoliokéma učitelstvu, pak taková atte
stace přímo křičí po větší svědomitosti.

První český ústav pre slepé, který
sřsen byl počátkem letošního roku v bývalém
paláci hraběte Straky a který na trvalou pamět
svého zakladatele nazván byl „Deylova výchovna
alepých“, je určen pro mladé slepce 5G—20letá,
imž poskytovati bude úplného aaopatření a ta
ového vzdělání všsobečného i odborného (lítarního

a řemeslného, po případě i hudebního), aby po
ukoačené výchově ge dovedli za stálé mravníi
hmotné podpory ústavu samostatně živití. Ve scbůsi

širšího správního výboru Zemského spolkujeslepé v král. Českém, ješ konána byla v pon
10. října, projektován byl uvedený ústav asj pro
200—350 chovavců a bude se skládati z to
oddělení: 1. so školy meteřské asi pro 20 dítek
b—Iletých, jež nahražovati jim bude výchovu
v rodině, 2. se školy obecné trojtřídol i
pětitřídní) asi pro 100 dětí 7—1áletých, jimž
poskytovati bude vzdělání všeobecného asi tako
vého jako škola obecná dítkám vidomým, ovšem
jiš 8 náležitým sřením k badoncímu jich povolání,
8. se školy odborné asi pro 50 ohovanců 16—
S0letých, která je bude připravovati pro nějaké
slepotě přiměřené užitečné zaměstnání většinoa
řemeslné. Jelikož dle nejoovějších údajů úředních
je v král. Českém se 3100 slepců dosudtoliko 346
omistěno v dosavadních ústavech pro slepé atudíš
9754, což je 80/, všech, je dosud bes bishodárné

ústavu, zbude i po úplném vybudování
Deylovy výchovny ještě volice Široké pole působ
nosti pro všechny ústevy slepých v král. Českém
a stálá potřeba jich rozšiřování. Správní výbor
Zemského spolku pro alepé vznáší na všechoy vo
řejné i soukromé korporace, zejména na zastu
piteletva říšská, somaké, okresní, obecní, za
správníradypeněžních,obchodníchiprůmyslových

podniků, j i na všechoy jednotlivce našeho

národa, který pro každého trpícího povědytakvřele cítil, snažoou prosbu omravní 1hmotnou
toboto humanního s pro vzdělaný národ

bného podniku. Přís

přijímáE oěěde Dan výakovněRlapřcd+ Praze IIT-476 é nár.) jakol i
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Sociální besídka.
Nářek soc. demokratů na rudé zaměst

mavatele ozývá se stále častěji. Ze 800. dem.
Jistou „Zejtrad“ vysvítá, če se zřízencům radých
konsumů vlastně vede hůře než když es ozvaly
prvé žaloby. V 19. čísle ze 7. října jsou uve
řejodny. zprávy o konferencích konsumních
sřízenců. Jeden celovecký soudruh psal, še ta
wější sřízencí nemohou 8e konference 18, září
ve Št. Hradci súčastniti z té příčiny, poněvadě
v celoveckém koneomním spolko posud nestává
nedělní klid. Velice poučné sdělení! Na té kou
ferenci ponkázal soudruh Mascbitech na to,
že přes resoluce projevené r. 1904 a 1908 o
všeobecné úpravě služebních poměrů konsum
ních sřízenců nestalo se nic, takže trpělivost
sřízenců jest postavena před tvrdou skoušku.
Bylo též předčítáno psaní soudruha Pohla,
který své nepřísnivé stanovisko k soc. demo
kratiokým zaměstnavatelům bájil a projevil
politování, že bylo z jeho správy v „Zeitrado“
všelicos vypuštěno. Přidal poznámku, že to

eumních epolků jest snižována nepřátelským,
osobním a nevčoným způsobem. — Také ně
mecká konference zřízenců konsamních pro zá
padní Čechy (konaná 25. září v Trotnově) dle
správy „Zeítradu“ měla za účel otvořiti orga
nisaci zřízenců, aby se její pomocí upravily
dosud velice smutné poměry. Soadrah Lntz
poukazoval na to, že od skladníka nežádá se
toliko, aby celou svou sflu věnoval rozvoji
bnotí strany; nýbrž jeho žena musí zrovna
jako on za poltem spolopracovati, aniž zato
obdrží skrovné odškodné. Také mezdní poměry
ekladníků jsou takové, že mnobý sondroh jest
rozčarován, když se jednou zapracoval. Také
pracovní doba, zvláště nedělní klid, vyžedoje
prooikavou náprava, popěvadějest dosud mnobo
konsumních spolků, jejichž lokály jsou otevřeny
od 6 bodin ráno do 8 večer, v neděli od 6
nebo 7 hodin ráno až do 11 hodin. — Vyhlídky
na ráj budonenosti tudíž jsou stále chmurnější.

Nový úspěch křest sociálů. Zemědělci
deputátníci, zaměstnaní na dvorech liechten
stoiuských na Ždánsko, pronajatých dra Ed.
Seid loví, podali správě statků své požadavky
mzdové prostřednictvím ústředí Všeodborového
adru šení moravského. O požadavcích těch vy

Určitě «um
zkuste““""
Tovární sklad lněnéhoa bari. zboží!
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Jednávala v neděli 9. října ve Žďdánicích8 cep
trálním inspektorem Bauredlem 16členná depu
tace deputátoíků ze všech dvorů k cakrovarn
Sdánickéma patřících. Deputaci vedl red F
Žampach, delegovaný ústředím. Po dvouho
dioném jednání docíleno dohody v tom smysla
že depntát zůstal nezvýšen, za to svýšena všem
deputátníkům mzda na botovosti vyplácená čá
atečně ož v posledním čtvrtletí letošího roku
hlavně však od 1. ledoa 1911. Mzda tatoopra
vena nově dle rozdíla práce: pro dělníky u
potabů koňských a volských rozdílně a nově
rozvržena v kvartály. Dále nově poskytouto
všem deputátotkům ročně po 40 g hnědého
uhlí, 5 g bramborů, 2 dny potahů a některé
drobnosti. Přiblížíme-li k obvyklým cenám
osturalií, pak dobromady 8 hotově vyplácenou
msdou činí úbrnoý obnos zvýšení medy pro
dělníky mnapožadavcích súčastněné celkem

Obnos tento se ještě značně zvýší, protože

nejen a potahů zaměstnaní, tedy i dozorci a
šafáti. Celé jednání 80 neslo tónem celkem
klidným. Zástopce velkostatku nechoval se nijsk
pánovitě, jak bobožel jinde se stává, nýbrž
vyšel přáním a tužbám dělnictva a zástapci
ústředí co nejvíce vstříc.
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Již přesídlila
imFejgl * Byčiště
do domu p. Bussa v Jiříkově třídě,

proti novému labskému mostu
a dovoluje si nabídnouti ve velmi levných
cenách veškeré zimní trikové prádlo, dámské
jupičky pletené, pánské vesty pletené a rukávy,

čepice, deštníky, pasy, Bněrovačky a jiné.

Kněžské kolárky.
Kněžskénáprsenky patentní bezháčků.
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ODE DNE VLOŽENÍ

DO DNE VYBRÁNÍ.

VKLADNÍ KNÍZKY
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NEJBEZPEČNĚJŠÍ
ULOŽENÍ ÚSPOR.
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Vína mešní
— -— — a nejlevnějiu —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařství a zastupitelství předníchvinařských

firem v Novém Městě n. Met.
Zasílám franko na každou stanici

le dejosti červenéa bílé, 1 litr za60 h, 65h,al.
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Obsluhanaprosto reelní!

Sasa Jirát,(6
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Doporučujeme =—————

přijímá
vklady na 4'/*/, úrokbezvýpovědi,

» 449- 830dennívýpovědí
» 49,9, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
zápůjčky ** 1/bodnýchpodmínek,predává a kupuje i

cenné papíry. Z veokovamožnočiniti
vklady slošnémilisty pošt. spořitelny, které

zašlou se na požádámí. — Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

YER
Weledůstejnému

duchovenstvu a
slavným patronátním

úřadům dovolujesi dopo
ruěiti veškeré kostelní nádoby a
nášlnía to: monstrance,kalichy,
cibáře, nádobky,-aténky, pacifikály,

m jm » telníce,Aropenkr+

"Ačískoratm vyhovující. Staré Před

s měkyopraraje BAv půrodní intenci azlatí astříbH nebo proti do

platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměsy neb výkresy sanílé na ukázka franko bez závaznosti koupě.

Vše se posťid posvěcené. Prdce ruční.

slatýcha stříbrnýchklenos, jako: řeténůratýnků,náramkůatd.: Melářské
tabatěrky jídelní nášiní zestříbrapravého

i čínského vždy na akladě,

Steré sleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

adouck,

českákřesťanské,továrnaB4že

lemnákamnaadp vé sporáky

Horák2Únam
mej. MUDr. Vend. Snopl 4 F. Novák

V PRAZE-IL, Vyšehradská tř. 40.
Úředně doporačená zdravotní
školní kamna.

E pzké kamna s trval. hořením.

umu nl násypn se šamot.vložkou.Nepatrná spotřeba paliva,

Kamna původní Meidingerova.
Železné sporáky všech velikostí.

Oemylovné. Cenníky zdarma.

Přesídlení!
WB-Sklady -S

ty KV. Skuherský
v Král. Hradci

| nyní jen wtovárně.
Básiodkom stěhováníoony značně snížené,

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
4všech kostelních paramentů,|

spolkových praporů a kovovéhonáčiní| i
R Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku|

; se na požádání franko zašlou.

Josef Štěpán
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu a Bl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová
-© otátní medailie z výstavy v Pardabicích.

OBP*>Závod založen r. 1908. "Zas

ore MOTORTST "9

i RICHTER
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

čeob, úvěrní společnost,
sapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky
= za 449 až 59%,—

úrok a to dle výpovědi,
989“ Blošnílístky na požádání zdarma. “UBUhlsat

| Průtržní pasy
vyrábí a pa skladě chová

Aran DVOŘÁK,
rakavičkář a bandažist,

přísežný znalec c. k. krajského
a okresního soudu

v Hradci Králové.

Jediný závod toho drabu na
českém severovýchodě,

Zalošem r. 1985.

Wpié

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčenésoustavy,co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. Činele, basy, čela, mandolíny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Hermoniky tahací i ústní vevelikém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, obou jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky :
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,

a.

|| Wešní vínal'
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše av.
vám pak a zasílám v soudkách od

25 litrů výše:Lissánská,uherská arakouská

vínaza ia i Jizpo60,68, 72,80, 90hal.ana každou stanici,

AGSDX GSDXCSD X G8 X CEDX

3Jan Horák, ž
ž Soukenník A
x v Rychnově nad Kněžnou X

zočaí na požádánívždy + 4
dle kollekct$nejnovějších draků pravých

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

zemských.
Četná uznání zvlité z krubávclo

em důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
x sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třice*iletého působení.

$ Učiňte, prosím,nn objednávku m
olejemné létky na taláry.

Též na oplátky bez zvýšeši coš!

X

x
M OBGOBXG0D X AO)XAB
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Evropský dušičkový stav.
Den věnovaný památce věrných dašiček

naladí tklivě každého katolického křesťana —
1 tobo, který nooplakává stráta některého
blízkého příburného. Svět živých těsně v ten
den se rřípiná k světu záhrobníma. Nastává
nejživější obcování pozemčanů s důšemi, které
jiš tělesnou schránku opostily. Matky nad ma
lými růvky hovoří a předčasné zesnulými mi
láčky tak vroncně, tak živě, jako by je v rokou
držely. Sirotci nad hrobem rodičů sí uleví pří
valem sls, cítí duše etarostlivých pěstounů tak
bijsko! Pole smrti se ošiví velikými zástupy.
Jako by byla překlenata veliké hradba, kterou
smet zbudovala. Záhrobí a život pozemeký tak
přátelsky se k sobě vinon! Věřící uvědomují
si právě v těchto okamžicích co nejživěji, še
se ta nejedná o osad dvojí, že pouze jest pře
mýšleti o dvojí fázi, kterou každý emrtelník
prodělal nebo prodělá — někdo dřív, někdo
později. Přestává děs před apatřením kostí
lidských, savládá vážoé přemýšlení o osudech
života vůbec. Daše se odpoutává od pozem
ských vášní a radovánek, které v těch obvílích
ztrácejí veškera přítažlivost. Stapňuje se touha,
aby to konečné odpočinatí bylo skutečč od
počinkem blaženým. Daší táhne elegie, která
bývá prosázena slzami; tu pradči — tam mír
nější. Ale erdce není rozryto ranou řezavou,
která by vedla k šíleným výbuchům. ACáčí
větvemi na polovic holými severák, ať se šlu
tavé listy v třesavém pohybu na rovy ukládují 1
Duše věřící při vší

příští obrodné jaro, doufá v květnovýoživající
vánek, temnota hrobu paprsky víry jí rosza
řají v jasný den, v smrti vidí bránu do života
čarovného; přejepoklid duším zemřelých, tře
baže postrádá jejich tělesné přítomnosti.

AKristue promění tělo Povížení našeho,
aby připodobněno bylo k těla jasnosti jeho,
podle působení, kterýmž také může podmaniti
všecky věky. — Ti, kteří hodoi jmíni bodou
onoho věku a vzkříšení « mrtvých, andělům
zajisté rovni jsou a jsou synové Boží, poněvadě
jsou synové vzkříšení. — My pak všichni s od
rytou tváří slávu Páně spatřajíce, v týž obraz

býváme proměnění od avětlosti v světlost, ja
kožto od Ducha Páně“ Tak mluví ke kato
lokému křesťanu bible. Elegická vzpomínka
na věrné dušičky eítí v slovech Písma největší
útěchu, pevná důvěra stapňoje dušerní dispc
nici k vítěsnémo výkřiku: „Vzkříšení 1“

Dušíčková nálada lidí názorů protikře
stanských sato jest velice pochmurné. Kdy
proudy věřících na břbitov se hrnou, buď ne
křesťané zůstanou doma nebo si na břbitově
srdce malomoeně rozdírají. Jakou útěchu jim
poskytuje pochá věda pro záhrobí? Ta dosud
nedala ve skutečnosti ani přibližnou odpověď.
Proto se věsí černé chmury na mysl, proto
šedá beznadějnost a kolísání těžce srdce tísní.

Apodobné dušičkové zoufaléchmury věsíse právě v tomto čase na akráně nejširších
lidových vrstev v Evropě, kde začíná praco
vati místo vřelé a účinné lásky křesťanské
bnď obnovené pohanské barbarství nebo ně

hlen přemodernisovaný „lsmus“. Ačkoli setvrdí, že žijeme v době demokratické, bují
besohledná tyranie stálo spapněji. Vizme, jek
si právě naříkejí soc. demokraté čeští na ú

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVI.

pornou despocii soc. demokratů německých.
Dr. Adler komandoje, zakazuje a poroaší če
ským socialistům jako nejšeleznější despota.
Odmítá i nejjasnější důvody rosumové chlad
ným mávnutím raky a hrozí pomstou, nebn
doo-li soudrozí čeští ve všem poslušni. Pěkné
osvobosení z tyranie

Leč zamysleme ae vášně nad tyranil, která
již avedla do pohybu všecka svá kola, která
řádí přímo katavsky tam, kde cítí plaou svc
bodu pro svou zvůli.

Katané slovanského lidu křesťanského
v evropském Turecku.

Jaké zločiny do nebe volající smí páchati
snrová asiatská horda nad křesťanskými Slo
vany, nad tím vatávají vlasy i člověku otrlému.
Po několik měsíců jeou vydáni Slované make
donští v šano nejkrvavějším ukratnostem, pá
chaným od mobamedánsekých fanatiků, kteří
Jeví na sobě tak barbarskon sveřepost jako
před pěti stoletími, Když předešlé měsíce do
cházely zprávy o bestiálních činech tureckých,
zdálo ge, že už nic horšího si nemůže turecká
rafiaovanost k trápení křesťanů vymysliti. Leč
nové zprávy dokazují, že zločinná vynalézavost
tureckých katané jest nevyčerpatelná a že do
vede i nejpustější zločince katdou chvíli zví
řecími unrovostii překvapiti.

„Já pak červ jsem a ne člověk“, vzdychá
Jiboalovan pod otrockým karabáčem zlosynů,

Kieří jsou úředními zřízenci mladotareckévlády.
Jen některé momentky! „Odzbrojovací“

komise turecká přibyla do Jenidáe-Varada,
kdež prohlásila na město 6 kraj obležení. Knězi
Kulajdžijevovi tozkázale, aby svolal všechny
Balbary do chrámu a vyzval je k vydání
zbraní. Patrno tudíž, jak omějí Turci nenávi
děného chráma a duchovenstva křesťanského
zveužívati k svým nekřesťanským cílům. P.
ručeno, aby křesťané utvořiii zvláštní komise
k obcházení spoluvěrců za účelem vydání
zbraně; musil ae v tom díle súčastniti 1 Ka
lajdžijev, který měl nadto vypátrati, kde se
skrýva s povstaleckou tlupou vojvoda Apostol.
Tedy křesťané přinaceni, aby své bratry pli
váděli do epárů katanů. Poslechli, jelikož vě
děli,še by byliomučenizpůsobemnejhrozaějším.
Kalajdžijev po všem pátrání podával zprávy,
že Apostola nevyšpehoval. Ta čtvrtý den po
poslední negativní zprávě byl abožák svázán
a povalen. Přivedeni zatčení Bulhaři, jimž roz
kázáno, aby mlátili povaleného kněze žilou a
Po torecka mo nadávali, aby tomu komise roz
uměla. Sedláci s pláčem poslecbli. Když Ka
lajdžijev dále mičel o Apostolovi, Taroi pora
čili,abyse muvyškubalyvousyanohyi rwce
aby mw byly přerašeny. Pak jej dali vhoditi oa
hnojiště Omdlelého žena odnesla s nářkem
domů. Leč — ráno přišel šandarm, aby ho
„odvedl“ na policii, Ovšem máchl nad znetvo
řeným trupem rakon a odešel. Když bo měj
odvézti mezkař, rozplaksl se a prchl. Tadíž
odneslo ho několik věsňů oa rakou. A byl
mučen snovu. Drabý den byl mrter. V ústech
měl střelnou ránu, ale krev byla omyta. Ozná
meno dětem a ženě, že „si vzal život“ Vdova
byla přinucena podepsalé od Turků vyhotovené
prohlášení,šenoboššík,kdyšse sní včeraloučil,

dal ji s „Bohem",čímš j jí chtělnasmačiti,še
se s ní bbučí navědy s slem sebevrašedným.

Tedy žena, aby zachovala svůj život, byla
přinucena ještě památku mažovu potupit.

V Bitolji při „odzbrojování“ bylo su je
diný den uvězněno 107 Bulharů, z nichž osvc
bozeno pouze 25. V tomto měsíci se tam ža
láře přeplnily. Neslýchaným močením tarecké
vrchnosti na žalářovaných vynacnjí prozrazení,
kde jsou jací „rebelanti“, Všíchní zatčení od
beder aš pod paží ovinati co nejpevněji pro
Vasy,2a to povalenía holemibiti našlapadla.
Kromě holí užito k bití také střev nabitých
pískem. Když mučedníci pod ranami a v pro
vazovém šněrování téměř duši vypouštěli, o
oblévali je katané stadenou vodou a natili —
Aby se prošli na čeratvém vzduchu na dvoře

Šaláře! Někteří se ocitli po velikých mokách
v nebezpečí smrti. Drabý den bylo zase 50
sajatců propuštěno, poněvadž se na oich ne
dala žádná vina seznati. Ale co nespravedlivě
dostali, to mají,

Sám balbarský poslanec z Makedonie
Aee Dorev zle odpykal pokus sastatí se mu
čedníků. Šel žalovat vládě na vrohnostenské
zhovadilosti, ale jakmile se vrátil zCařihradu,
byl zatčen se 70 jinými Bolhary, mezi nimiž
bylo 8 duchovních; hnán spolu 8 nimi v oko
veoh do Prilepu, kde byli všichni močení.

V Horních Divjáolch na Krašavsku saku
sili občané po přestávce dvou neděl opětovné
mučení. 300 vojáků vtrhlo do osady; pod zá
minkou, že ještě nejsou všecky zbraně vydány,
byli všichni mužové povaleni, nohy jim svázány
silnými řemeny; pak ubožáci byli na řemenech
hlavou dolů pověšeni na stromy, načež bití na
bolá šlapadla. Někteří dostali i po tisíci ranách,
tek že mezi mučením dávili a potom 6e jim
z úst lila krev. — Odtud vojsko odtáhlo do
Posté Réky, kde páchalo totéž barbarství.

Takové a jiné příšerné zprávy přinášejí
„Národ. Listy“ v drahé polovici října. Jiné
listy přecházejí ty zvířecí činy mičením nebo
je odbývají nejstročnějšími notickami. Kdyby
se někde šláplo židovskému Lapitalistovi na
koří oko, ozve ge vyjevený rámus ve světovém
tisku. Leč tisíce slovanských mučedníků jako
by nebyly lidmi!

Tohle Evropa nevidí? Ovšem se namítno:
Mozinárodní smlouvy, potřeba zachování míru,
Jakkoli jsou to zjevy trapné, nutno býti opatr
ným, poněvadž jsou poměry politická tolk
napiaté, Tarek dává tržit průmyslníkům a
obchodníkům toho neb oooho státu, vypověděl
by obchodní smlouvu. Ale kdo to zavinil, že
Torek se oa banba evropské kultary roztahuje
v Evropě tak zpapným způsobem dále? Kdo
může za to, že prostému toreckémuo žandarmovi
jest dovolena větší zvůle než některému ab30
latistickému panovníkovi ? Evropa sama sklízí
blín, který po válce rasko-turecké na Balkán
zasela. Tehdy raský car dokázal, žeci v novém
věku jest možno přes všecky spletité poměry
politické, aby celý stát ujal se atiskovaných.
Když Rasko zvítězilo, mohl nastati nu Balkáně
pořádek hned; leč Bismarck ze zájmů velko
německých zmařil atvoření velikého státu slc=
vanského na Balkáně. Tarkovi popřána další
zvůle. Nyní mohl evropský sever míti daleko
výbodnější obchodní spojení s jihem; nemusil
žebrati u barbarské hordy.

A což opatrnictví evropských velmocí
mosí sahati dosud tak daleko? Jestliže se
někde v kultarní zemi objeví medvěd nebo lev,
jsou zvířata ihned se zbraní v race pronásle
dována, i kdyby nikoho nepukousala, Kdyby
čeledín zbil jankovitého koně, odpykal by to
žalářem. Nastane-li vzteklina mezi zvěří, ihned
se přikročí k mimořádnému opatření. Navolají
po mimořádném opatření vzteklivé záchvaty
slosynů tureckých, kteří všecky vymoženosti
hamanity s posapným chechtotem šlapají
v prach? Křičíse proti „klerikalisma“, protože
prý ten znamená zpátečnictví. A na drahé
straně se nechává nebetyčně vyrůstat reakce
nejhorší, přímo vzrostlá ze zatemněného a fa
natického klerikalismu tureckého, V rozcitli
vělé Paříži jsou upraveny nádherné hřbitovy
pro scepenělé psy a kočky. Nad bohatě osdo
benými brůbky pláčí jejich majitelé. Ale v téže
Paříži ani jediný manifestační průvod ve
prospěch mučedníků makedonských.

Makedonské Dašičky! Statisíce abohých
Slovanů tam bude Ikát nad hroby obětí ture
okého násilí! Každý ten rov volá úpěnlivě
k evropským mocnostem: „Smilujte se (nade
mnou aspoň vy, přátelé moji| Poxorajte a
vizte, zda-li jinde na světě bolest jsko bolest
mál“ A tyto došičkové výkřiky zazní zonfale,
poněvadě nenaleznoau v tupé Evropě. ohlasa.
Paříž o Došičkách raději bude ronit olzy nad
scepenělými psy.

Jako zvěř jscu štváni jihoslovenští bratří.
Tisíce jich prohlo do Bulharska. Toreoké vláda
však si vyžádala vydání „přeběženců“, Co



čeká tyto nebožáky? Jakmile se k svýmJiebytkům vracejí, vpeleje jim do těla kulku
k, kter) satím zabral jejich majetek.

proto bony apaj Pe neenodpr dhdravou„B i pené sn ,
2 jimvede p nešmosí y.

Pěrtugalské barbaratví.

Kolik nových rovů nakopila po kárevoluce! Zednářům účel posvěcuje ky
v pravém elova smyslu. Král Mannel obklopen

zelnářskými vysokými úředníky s — generály.
Bezcharakterní ti lidé, misto co měli soustavně
krále uposorňovati na nalehavou potřeba urči
tých reformních činů, mnali si ruce radostí,
že mladý král nevyhovoje. Před revoluční nocí
četné vojeko odvoláno (od královského zámku
a když zečala houkati revolační děls, nebylo
lze sehnati generála, který by se postavil v čelo
obrany. Generálové jeden po druhém předetí
rali — nemoc. Král zrazen od pokrytoů, kterým
nejvíce důvěřoval. :

A začal masakr. Nepadli jen utateční ob
hájcí nestatečného krále. BRosbit a vypleněn
klášter „Nejavětější Trojice“, při čemž bylo
13 jeptišek zraněno. A co skusili Jesnité! Jako
nejhorší velesrádcové|

Byli odvlečení do rozličných vězení, ačkoli
ravoluoionářům vlasu nezkřivili. Pak začali ropu
blikáni drancovati jejich klášter Campolides.
Vojáci se oblékali v mešní rouoha, odříkávali
poeměšně litanie, vše přeháseli, zpustošili a
rozbili. Dyč vojenské hlídky v podzemním pá
trání se měly ze sakoklené Jesníty; střílely
na sebe a z tobo najednou vyrobens zpráva,
že prý stříleli na vojsko Jesuité. Do kláštera
enlesiánského vnikla silná tlupa vojáků a civi
listů dobře ozbrojených. Maichy nepřipostili
ani k slova. Chovanci strechem se ohvěli na
dvoře. Začalo se hned stříleti do budovy jako
proti ozbrojenému nepříteli. Chovarci 86 ros
probli a kteří zbyli, byli odvedeni jako zlo
činci na dělostřeleckou stráž. Po cesté na ně
luza klela, Správce ústava donucen nésti radý
prapor. Dům vypleněn nadobro. Dvéře a ná
bytek roztřískány. V kostele svatostánek vy
páčep, sv. hostie rosházeny a podupány, velké
voskovice přes kolene lámány. Mešní roucha
a nádoby byly rosbézeny, roztrhány, rozbity.
Obrazy svatých ke sdí přistříleny. Uprostřed
toho řádění etál námořní důstojník s tasenoa
šavlí, usmívaje se spokojeně, — V ženském
klášteře podobně: útočníci tam v kostele ské
kali jako diví ve štělách, albách s komžích a
umělecké předměty obavili.

Revolucionáři měli také po ruce zásobu
elry, kterou lili hořící do sklepů a jiných pod
zemních mistnosti, aby odosili ty klášterniky,
kteří by se chtěli v těch úkrytech sachrániti.

Když sveřepé činy přes všecku chytrietiku
nové vlády vyšly na jevo, začali ropablikánětí
notáblové koktati lživé výmlovy, še prý Je
suité napřed stříleli. A docelei ty slé jeptičky
vojenským beránkům oblifovaly. V sápětí však
probnané lži byly od očitých evědků vyvráceny.

A co spácháno po rafinované úraze na
katolických žarnelistech, to nedovede sm
ani nejšikovnější mýdlo židovského tisku. Ve
likým močedníkem katolického přesvědčení byl
redaktor Lorenzo de Mathos. Na něho mělí fana
tikové nejvíce spadeno, protože velmi bystře a
věcně odhaloval plány zodvářeké. Když Matbos—— 2,- —,——,

FEUILLETON
dyžvlaštovkyOdmáštáhaou

NapsalJosef Váňa.

Vyšel jsem si v nedávných krásných dnech
již již nastávajícího podzimu.

Obloba po dlouhých, unavujícícha trapných
deštích byla jako by ji vysmejčil. Slunce hořelo
jasněji n:ž jindy a polévalo teplými paprsky avými
rozmoklá pole a zatopené louky.

Přírodou kráčelo ticho, ticho takové hluboké,
mrtvé, prsa svírající, ticho takové, jako bývá u
Jože umírajícího. Přírode chystala se jiš k zimní
mu spánku.

Na západě leskly a Ččervenaly se již dubové
báje podzimními barvami a tam v dáli na dale
kých obzorech třpytily se kdesi bladiny rybníků
jako pruty rožhaveného stříbra. Oko těkalo sem
a tem a duše letěla těmi jasnými dálkamí daleko,
daleko... .

V tom zašustělo mi to nad hlavou.
Celý houf vlašťoviček přeletěl nade mnou

jako střela a již černal se v dáli jen juko sotva
viditelnýroj komárů...

Zadíval jsem se za Dimi a stesk mne pojal.
Milí hosté naši letěli již pryč, letěli daleko,

letěli do krajin věčného tepla a slunce, letěli pryč,
pryč . . . Letěli, abychom je sase tolik měsíců
neviděli, U nás byli jen jaksi na letoím bytě, oyní
táhnou zese na byl zimal...

Smutek nesplnil mi hruď a teskno aklíčilo
mysl mou k nevypovědění.

Jak šťentné jest to nepatrné ptačiskol —
Sebere se a letí,

val krále v „Portagalu“, aby 6000 nejdříve
sbavil zrádných úřední Aby! podmiknat dbole najebo redakci. Ohátra rosbila dvéře,plenila, ros
třískalastroje asazbuzničila. Rozumíse, lo
tam volnomyšlenkáří projevovali úšas mad
edrsostí klorikálního pomlavače.“ Mathos do
stával výbrožné dopisy, byl podniknat útok na
jeho život, který se minul cílem bdělostí Ma
tbosových přátel. Ještě 3. října ifathos varoval
vládu před vratnými živly a po revoleční
noci již byla jeho mrtvola vláčesa ulicemi.
Pravdomlavná ústa byla od „volných myslí
telů“ barbarský omlčene.

Ferrer byl odsouzen řádným soudem, kdvě
se mu přes všecky zednářské lši a vyhrůšky
dokázalo, že byl mravním původcem příšer
ných, krvavých činů v Barceloně. Byl klori
kálem nejhorším, protože podvodnýmzpůsobem
zneužíval peněz, ktoré líčenouzbožnosti vy
lákal. A tohoto muže mosí celá volnomyšlen
kářská evropské obec oslevovati jako nejchar=
akternějšího hrdinu! Zato Mathos nebyl po
boán před obvyklý soud. Jeho osoba vydána
v čano fanstickým sběsilcům,o nichž ae vědělo
předem, jak budou souditi. Zde byli žalobci
krutými soudci v jedné osobě. Kde jste slyšel

od oolojch myslitelů prolest proří té náhořnébaseitmosti? Mathos vebyl člověkem, neměl práva
dáti průchod svému přesvědčení?— Ale to je
háček: zednářští židé nedovolili a nedovolí
svým zřísencům pronésti stesk nad řáděním
vrašedníků barcelonských a lisabonských. Na
opak: musí se dále oslavovati Ferrerové, kteří
takové masakry připravují.

Smutná dušičková nálada v Lisaboněí
Nové rovy křesťanských mučedníků. Protí kře
sťanské homanitě cení s výsměchem zuby ško
dolibý cynismus krvevých násilníků. Násilí ji
ného druhu pácháno jest na katolících fran=
cousských a italských. A tak obyčejná dušič
ková elegie mění se v tyto day v moohých
krajích v bolestné úpění. Aepoň nyní svět
pozná, kam by to došlo, aš by křesťanství bylo
ze států vypozeno. Hrozné činy jsou nejúčin
nějším pončením, vyvolávají sebeobrana, aby
lidem šlechetným nebyl údělem pouze hrob.
Proto věnde k čina, at opět v celé Evropě
křesťanské duše s nadšením provolávají vítězné
slovo: Vskříšeníl, M |)— mm..

PxObrana.
Skonfiskovaná „milliarda“ cirkev

mího jmění ve Francii uložena od chamti
vých úředníkůzednářekých do děravého pytle,
z něhož se peníze uypaly jsko krapobití do
nastavených kapes zlodějských fankeionářů. O
likvidátora Daesovi velice rychle liberální tisk
omikl; a přece tento mož rozkradl při úřed
ním „vyvlastnění“ mnoho millionů franků. Nyní
však tento veliký republikán bude postaven
před porotu, aby se zodpovídal 1. se sprostých
podvodů při rozprodeji církevního jmění,2.
z olonpení svého bývalého pána a 3. ze sne
užití důvěry. Obžalován jest také jeho spo
lečník Gautier. Když pokrokářský tisk se do
věděl o tom velikém skaudála, hned přemýšlel,
jak by se dala správa překroutiti na pohanu
koncervativoů. Proto nestoudně začal lháti, že
Ducz falešně likvidoval v dorozumění 6 řehol
níky. To by bývalo pěknéepojeneotrí| Tigr ve
spolku e ovečkoul k nemalému zármatku

Nepoutají bo povinnosti, nepoutají ho zá
vazky a obledy, nepřekážejí mu poměry majetkové,
Sebere se a letí a uletí nevlídným, mrázivým
dnům nekonečné zimy a až rozkvete jsro, vrátí
te zas...

Kéž bych byl také takovou vlašťovičkou!
Při pomyšlení tomto přepadle mne nejednou

taková divná touha,-že se mi až zatočila hlava a
z očí div slzy nevytryskly.

Než v okamžiku šlebla mi hlavou myšlenka
jeko vzduchem elektrické vlna bezdrátové telegrafie.
A již úsměv pohrával mi na rtech.

Dobrotivé nebe! — Haed zítra dopíšu do
Pardubic panu inženýru Kašparovi, zač by mne
svezl na tom svém létadle do Afriky. Chci roz
hodně za vlašťovkami! A jezdí-li velcí páni na
byt letní, já poletím na byt zimní k jižnímu slunci,
abych v paprscích jeho občerstvil tělo i duši...

Výtečná myšlenka! Přímo k pomilovánít
Dá-li s sebon p. inženýr Kašpar mluviti a

udělá-li ten let za obstojný groš, jsem jist, že
za mnou poletí do Afriky kněží víc.

A což, utrousí-li mue p. Kašpar na cestě
do vln modré Adrie.. . „I

Trochu sice nepříjemná věc, ale sspoň se
stanu obětí své velké myšlenky —— —

J. S. Machar nepsal kdysi, že my kněží mu
síme býti postavení mimo všechen řád a že nás
musí uhoditi každý ve jménu Češství, ve jménu
lidskosti..

Osměluji se co nejponíženěji nabídnouti p.
J. S. Mačharovi tuto svou myšleúku o létání do
Afriky k disposici, aby jí použil k účinnému, vy
hlazovacímu boji proti klerikalismu, Utrousl-li
z nás všdycky někoho p. Kašpar se svého jedno

volnemyěleakářh šalobe © tom spojenectví
ví nie; a franoonaští nodnářiby přecetalsda

ústke nesahodilí. Tak jsou- koví posta
vosína pranýř visatními llámi. © MD

Pokrokové |v .
představenstvo v Mor. Ostravě nařídilo české
místní školní radě, aby se z české dívčí mě
šťanské čkoly (se 8. třídy) vyloučily všecky

šákyně, v místě nebydlí a dále ty, které
sde bydlí jam sm účelem Školní návštěvy, jes
aby nebylo natmo zříditi paralelku.

Jaká jest v tom opravedlivost, poučí olfry.
Lstos do 3. třídy německé měší. školy v Mor.
Ostravě přijato 119 šákyň i = míst A
tyto děti jsom vyučovány ve 8 odděleních.
Kdybyse zamítly dívky cizí, otačila by zcela

dobře 2 oddělení. E TO3pak nobyly přijímánydívky české a polské, stačilo by oddělení jedno.
Zato do B. třídy české měšťanky přijato 81
tákyž, s nichž 65 jest s Mor. Ostravy s ostatní
z nejblíže přilehajících míst (na př. z Přívozu,
který s Ostravou úplně souvisí). Leč obecní
úřad vyháníi ty české žákyně, které ač po 2
léta do ostravského ústava bes závady chodily.
Němci však přilákali na avé šŠkory děti z vem
kova netoliko .moravského, aloe i slezského.

Proti každé projektované pobočcs české
německé obecní zastupitelstvo rekurovalo a
dosud každý rekors u všech instancí ostudně
projelo. Za to o školství německé, v němž 60
české a polské děti germanisují, jest postaráno
s německo-šidoveké radnice měrou až příliš
nadbytečnou.

Při takových poměrech sajisté jest přesně
vytčen poměr národního. listu českéhoke ger
manisojící radnicí. Leč — ředitelkou české
měšťanky stala so dáma katolicky smýšlející a
proto oapřed proti ní aspořádány od „náro
dovců“ v místě tolik národnostně ohroženém
brosné čtvanice. A když ty nepomohly, malíse

ma česká škole samé. „Ostrav. Denník“
místo důrazných protestů proti židovako-ně
mecké zvůli avořejňoval častá upozornění, že
s Přívozu na zákaz radnice nesmi žákyně vatu
povati do 8. třídy měšť. školy ostravské. Tak
ce šene voda na mlýn německých škol. Kdyby
takovým potouchlým spůsobem německému
Školství pomáhal list katolioký, sazněl by
v řadách pokrokářských rámus jako při útoku
starých Maďarů na křesťanské tvrze. Leč po
krokářský denník jest pardonován.

Huseum české reformace navrhli
v masarykovské „Jískře“ redaktor K, Pelant.
„Čes“ o tom píše dne 38. t. m.: „Navrhaje,
aby město Tábor založilo museum české re
formace, které by snázorňovalo českou kultaru
XV. století... . Jako lze v pařížském Louvru
opatřiti celou kulturu ataroegyptekou, « Nea-.
poli pompejskon, v Mnichově staroheliénskou,
vystavoval by Tábor buléuru epochy husiteké. A.
to při vhodné a dosti působivé reklamě vábilo
by do Tábora tisíce a tisíce turistů, kteří by.
do města zanášeli peníse, Tábor by skvétal,
rostl, aby ae stal městemslavnýma bohatým!
To jest podstatou návrho Pelaatova . .. Bylo
by proto třeba, aby návrh neupadl v sapomae
natí .. . Jest proto na veřejnosti, aby otázka
zřízení musea čes. reformace vTábožehorlivě sle
dovala a tím po případě sabrénile nevhodnému
roshodnotí táborské radaice, jejiž dnešní činy
jsou na neštěstí (!7) tak málo v sonhlase s tra
dici města po Prase snad sdoebýchnejslavnějšího.“

Tak dovede psáti jen husitský romantik,
(O

plošníku »náhodou« do vln modré Adrie, brzy
bude národ český od rakoviny klerikalismu očištěn.
A nebude to tak anticky hrubé a surové...

Není tohle nápad k zulíbání?! Musím se
sám za něj pochváliti,

A již otočil jsem se jako čípka, zaluskoul
prsty a rty scipulily se k tomu, abych sám sobě
zapískalintrády ...

V tom zaletěl ke mně dětským hléskem zpí
vený popěvek:

Lístečku dubový,
nepadej do vody —
Nebudem se ženit,
za děvčaty chodit,
aůstaneme svobodní — —

Jakýsi klučina asi pětiletý válelse nedaleko
v trávě u hejna hus a bezstarostně si zpíval,

Musil jsem se usmáti a přiblížil jsem se
opatrně k cblapci, sbych ho nevyrušil.

*Kdo pak tě, hošíčku, naučil té krásné
písničce?« ptám se ho, když dokončil.

Kluk na mne vyvalil pomněnkové oči a mlčel.
»Ne, neboj se a řekni mi to=, pobízím kluka.
Ale kluk nic, jen se na mne šklíbil Vytáhl

jsem tedy krejcar a ukázal ho klukovi:
oPodívej se, co dostaneš, když mi povíš,

kdo tě naučil písničce.«
7 oDědečekl« vykřikaul chlapec a rychle na
táhnal raku po krejceru...
1 Ferina dědeček! Patrně si myslil, še by kluk
při té ohromné drahotě a při té bezmežné paré

divoati ého pohlaví ženu stěží živil a proto
3 něho chtěl míti — starého mládence,

l



který jest spokojen s pesiacbými 'frasemi, 22
fmsi z mládí a jěně noŠtétí -dro

etických objevů historických jako kočka vody.
(Kultura -epochy husitaké! Tato epocha

sobyla pouze tvrdou mičitelkoa kultury kato
ale vyšší kultary vůbec. Barbsrsky šlo

p "těehsnabách,které nynějšípokrovelice obválí. A tak do toho musea na
dlobčeníčeského jména by ce hlavně daly ulo
diti negativní, výetradsé památky. Napředtext
bositské hymoy, v níž neníani smínky o lásce
k vlasti, ale v -které jest uloženo toto „lidu
milné“ programové heslo:„Bijte, zabijte, žád
ného neživtel“ Kdyby byli veřejnětakto spí
vali Jeasnité! :Pak smolné věnce, jimiž :nsité
sapalovali nádherné budovy, postavené od 0
svfosných katolíků. Vedle amolwésudy, v nichž
pálili Hasité ste mnichů..Ukázek polenz branic
busitskýob, na nécbždukonaly svůjživot tisíce
katolíků, nebylorby už potřebí. Zato dobře:by
bylo prohlédnonti hositeká kulturní péra, jimiž
byly -cepy a sudlice. Témi se vrývaly hluboce
do katolických lebek zásady „o volném pře
svědčení". Vedle soudky -spáchnovcími věemí,
jež báseli 'Hosité na nádherný Karlův Týn.

okumenty malířského umění statných Hasitů
by byly velice četeé. Ti totiž v Praze téměř
ve všech chrámech -otkvostné obrasy strhávali,
oči ovětců.ns nich vypíchovali, přidávajíce za

staviti v museu aspoň jeden válečný vůz, aby
veřejnost věděla, pod jaké vozy oetali husité

jr TN a drabé koihy,aby je přejížděním

jíce oa sobě kabáty z kaočiských ornátů shoto
vené, skáčí kolem faráře z Radkova, bolestně
pobíhajícího v plemenech slámy na něm opov
něné, Mtaroslavný Vyšehrad obrácen od Eusitů
© prach s popel, rovačž tak téměř celá Malá
Strana a :Hradčany. Toto ničení drahého ma
jetka národního mělo býti u: dávno zvěčněno
na plátně, aby nynější generace věděla, v jaké
kultarní práci ce :Husité nejvíce tušili. A pak
ty soonenie, kdy aostry táborské (dle kališaíků
„lité nodvědice“) apalovaly bromaduě šeny
katolické. Vždyť ostatně sami kodží táborští
vybíceli, aby „bylo bojováno, mordováno a při
Buceso k sákonu Bežímu.“ Sám Husita Vavřinec
z Břesové zaznamenává táéborskou zásadu, že
v čase pomsty Páně„každý věraý, keče kterak
koli dachovoí, jest slořečenej, i kterýž meči
svému tělesně zbraňuje od pomsty a od vy

má race své úmýti v jich krvi a posvětiti.“
Vádyť prý „v tomto času pomsty Kristas v své
tichosti a v slitování není následován k tém
hříšníkám, ale v horlvosti, v prohlivosti, ve

msta a bítí ranami národy, protivníky zákona
Kristova (ovšem toho táborského) i jich města,
val i městečka.“ A pomsta byla prováděna tak
důkladně, če třetina českého obyvatelstva klesla
pod cepy táborskými do kaluží krvo.

"Také by ve měl namalovati obraz, jak
Táboři opalojí a topí samy kočze kaličné, kteří
-se odvážili konatě bohoslašbu v obvyklém
„kodžakém roucbu. Tisíce pokojnějších kněží
ihusitekých rosprohly se ze svých farpřed tá
vborskými fanatiky,

Snad jsou také ačkde ještě zachovány tá
boraké groše. K výrobě těchto peněz sloužila
aponsta uměleckých kovových přadmětů, jež
rozkradeny v chrámech katolických. A když
se nedostávalo Již kova dobrého, ztloukali
groše falešné. :

A jak dovedli tyranisovati táborští mili
taristé vlastní aouvěrce, kteříse na vojáky oa
podá do krve dřelil „Následovníky evé, kterýmž
oupinou svobodu na vody, levy, pastviny ali
bovali, sbavili vší o je jako jednou Farao
« Ejplě do poroby s “

Jiří z Poděbrad zažil e táborskými cham
tivci a násilotky trpké chvíle, ačkoli se ujal
vlády teprve maoho let po bitvě u Lipan. Pa
Hčatví a loopežívost páchali Táboři v okolí
svém me českých lidech i po Jipanské porátce.
Na př. brosili město Milevsku „s p.mocí
Boží“ (11) vypálením,'nevykoapi-li se padesáti
kopami grošů a velikým darem obilaím. Ačkoli
roku 1488 vešli e«Oldřichem Rošmberským
v příměří, přece přepadali dále nemajetné lidi
jeho panstvía oJupovalije o všecko, Správcové
Tábora jen někdy něco s lupu na důrazné za
hročení vraceli. Jiné pokojné lidi jímali a ve
věsení mučili. I po novém příměří r. 1449
loupili seno na lukách, dobytek i penfze, odí

p Po SriésapoddanéRoštnberkovy,š s jogmulsti přiznání,
še jimchtělškodáti,překrucovalijehovýpovědí,ba
$ jeho písmo falšovali. A při tom s úžasnou bez
charakterností pod přísahou lhali: „Bůh jest

, máš svědek, še bychom nerádi bouřili neb válek
' pačínali,“ Tak barbaraký a nepoctivě aj vedli
Mtáboršti „demokraté a refofmátoři“;kteří měli
wlastních statků dost.

Dle „Času“ jest Tábor po Praze v
bjším českýmměstem!Nato odpovídásvědek
táborského barbarství,Husita Vavřinec s Bře

zové: s áporské všetečnéa převrácenépestoupení : počátkem všeho “
„" . uvedlovšemu křestanstvuhrá

slevné české“ Vědyťt sám šelezný Žižka
sačal se od těch násilných kčeftařů odvracetí,

sřizoval vi jiné bratrstvo z Orebitů.

A jd dle n „Časa“ číny nyndišíměstskév Táboře jo 56 staro

Abdrakou tob!Selnile by začals radnice
prováděti takové „bratratví“, v jakém sí libo
vali bescitní starotáborští cepovníci, dostala by
6e do cejhoršího konfliktu s paragrafy. Ba byla
by odsouzena i massrykovským tiskem. Sami
paříšští zodnáři by spráskli rukama nad tako
vým znovu oživeným barbarstvím a krvavou
bescitnoetí.

Beženou-li ee po české vlasti do toho
museu všecky hlavní nástroje, kterými Táboři
nejraději pracovali, budou museum navštěvo
vatí nejčetnějí lidé zabývající se kriminali
etikoa a ti, kteří rádi prohlížejí mučidla „mi
lostivých vrobností“ s doby pánů Franců. A
.oož teprve až by nynější táborské dámy začaly
se činit dle příkladu táborských sester1 To by
„před nimi eami maži prchli až do Šomavských
lesů. Proto ee pranio uedivíme, če nynější
správa města nechce upadnonti v příšernou
hositskou reakci, še drší v příčině zdravé
kultury stejný krok s Jinými osvícenými městy
českými. Jistě by pokládala radoice za urálka,
kdyby ji chtěl některý volnomyšlenkářchráliti,
že oživaje tradice táborské.

Husitské museum! Bo něho by mělo býti
vloženo také kázaní správce církve hneiteké

| Rokycany, v němž epllá sarově českým bratřím
a obviňoje tytéž bezectač s nejhorších zločinů.
Pak by byla dobrá srovnávací statistika : kolik
mošů studovalo na Karlově universitě v době
katolické a kolik tenkrát, když Husité statky
eaiversitní roskradli a umiversitní učení samo
si přisvojili. Dále poměr českého průmyslu a
obchodu z doby Karlovy ko století XV.a KVL
K tomu statistika, kolik bylo obyvatel praž
ských před hasitskou válkou a po válce ; natno
připojiti stračné pojednání, jak se vedlo stava
selskému před válkou a v době husitsko-pro
testantské. Nad tím vbodno pověsíti obraz, jak
apapný husitský člechtic zdvihá karabáč na
záda poníšeného hbaaitského knáze.

vat kultura husitakou se staro
egyptskou! Vo starém Egyptě kultara kvetla,
v haositetví to, 00 se sdědilo po Karlovi, bylo
ubíjemo. A pokud ae přece kultara adržovala,
trávilo se se zbylých zásob XIV. věko.

Vezměte z musea královatví českého kol
tarní památky staročeské, vytvořené od kato
Mků a zbado tam tak málo věcí, še by pro ně
postačila chatrě. „Ale čeští bratří l“ namítne
někdo. Ano — ale to nebyli Hositó; vědyť od

Hositů zakoošeli jtanských Jronáoledování.Mohla by se v museu aložiti mučidls, na jakých
»české bratry trýznili a oemrCovali stoupenci
Bokycasovi a Caherovi.

Věra nevime, odkud by se vzal nával ná
větěrníků do Tábora « vůli husitokému museu,
kdyš poměrně do samé Prahy přichásí cisinoů
skrovně. A v Praze jest viděti velkolepé
mátaíky českého umění — ovšem nikoli ho
aitského, A jské tam jest museum! — Proto

navršeným způsobem si volnomyšlonláři nepomohou, i kdyby se stokrát přihřívali při
bositském ohníčka, který jim nepatří. Ostatně
v témio čísle „Čase“ jsou vytištěny kašdodenně
opakované věty: „Všechen pokrok se na cestě
rozumové a boz pásijí nejlépe děje. Kdykoli
jemo vítězili, dálo se to pokaždé více převahou
dacha nežli mocí fysickou.“ Nechť tedy raději
močidla busitské inkvisice a hnejtské válečné
nástroje zůstanou dále mezi sbírkami jiných
věcí. Nebudou tolik strašit a veřejnost si ne
bude připomínati, jak hrozným sídlem násil
niků byl Tábor, pokud Jiří z Poděbrad a po
něm katolíci nevštípili sde snesitelnou civili
sací a vyšší kulturu.

Politický přehled.
Před českoněmeckoudohodou? V ulším vý

bora pro změnu zemského zřízení nastala mi
nolý týden krise. Němci žádají výhody, které
mni vládní předloha nenvádí. Žádají jednak
rozdělení agendy zem, výboru dle národnosti,
ale téš rozdělení zadávání dodávek, udílení
snbvencí, dotací, nadací a obsasování míst
v zem. výboru, dále pak národní sekce v zem,
výboru a právo veta pro kurie národní. Porady
v tom směra byly z počátku bezvýsledny, mlu
vilo ge již o smara emiřování, ale x porad 25.
řijna vyroláno všeobecné uspokojení. Otázka
rozdělení zem. výbora má býti rozřešena kom
promisem v ten smysl, že nejvyšší maršálek
rozdává referát e hlediska národnostního. V zem.

' výbora otvoří se dvě skupiny. Německá sku

plza mé 5 německých členů s českým votan
tem, který «á právo ve sporných otáskách
odvolat se na plenum zem. výbora. — Němci
dle všeho šiní obtíže proto, aby co nejvíce
obdrželi, neboť dosavadní výsledky konferencí
jsou pro ně nadmíra příznivé. Němcům povo
leje se £ české strany více než slušno, ale
přes to nejsou spokojeni.

Řeč ných úřadě rozhodnuta v pl
tiSleoném komitétu, který prohlásil sice Praha
sa město jednojazyčné, sale přikázáno jí ns
venek úřadovati dvojjazyčně. Obec prožšská
bade tedy příjímati jaktodosod podání nětnecká,
nebade jich však vyřisovati přímo, nýbrt pošle
sem. výbora, jenž opatří úřední překlad český;
nato obec. úřad vyhotoví české vyřízení, pošle
opět zem. výbora, aby pořídil překlad německý,
sby vyřízení české a něm. úředním překladem
mohlo se dodati straně. Tedy těžkopádnost a
drahé úřadování na útraty poplataictva a to
na přání Němců, ač by bylo nejsprávnější roz
hodnutí, aby se česká podání vyřídila česky
a německá německy. Obce vůbec stanoví si
úřední řeč vnitřní i vnější samy a kačdá jest
poviona přijímati podání i v řeči jíné, ale
Jedoojazyčná obec smí je vyříditi ve své řeči
úřední, dvojiazyčná jest povinna obstarati
překlad v řeči, jíž podání učiněno, není-li řeč
ta její řečí úřední. Totéž platí pro okresy.
Jednojszyčnými jsou obce, v nichž nebydlí 25*/,
příslušníků jiné národnosti.

Něm -socialistická odstruko: ma sněmu mor.
činí situaci krajně napiatoa. Vláda trpl ob
atrakci Němců, a zase jeu Čechům radí ko
kompromisu. Není tedy vyloučenc, še dojde
k uzavření sněmu.

Bar. Bienorth se hájí. Velitel námořnictva
br. Montecucooli ve vojenském výbora rakou
ské delegace problásil, že se „Stabilimentem
tecnikem“ uzavřel arčitou smlouva o cenu pro
připad převzetí droadaooghtů státem a že o
tom ovědomil tři společné ministry. K tomu
bar. Bienerth dodal háje se, že o dohodě se
„Stabilimentem teonikem“ dovědělyse vlády te
prve 17. dobna a že ani dodatečně pak nedala
rakouské vláda souhlasu k těmto opatřením
epolečné vlády.

Něm. dlsař v Bruslu. Císař Vilém 25b.
října přijel na návštěva královské rodiny bel
gioké. Proti této návštěvě soc. demokraté bel
gičtí bouřlivě protestovali, proto na ochranu
Viléma učínóna byla nejrozsáhlejší opatření.
Na př. na cestě z nádraží k dvoroíma hradu
bylo rozestaveno kromě jízdní policie 10.000
vojáků.

Převrat © Portugalsku. Vláda republikán
ská sročila sákosy. protianarchistům a protí
svobodě tiskové. Augiie, Francie, Německo, Špa=
nělsko, Brasilio a Argentina uznaly již ropu
bliku. — Dle některých správ vzmábá ge ve
vojska nespokojenost s ugoějším vedením
hlavně proto, že vojsko nedostalo, 00 mu slí
beno. Ještě větší obtíže působí vládě nespoko
jenost katol. obyvatelstva: a násilnickým po
stupem vlády proti církvi aciřádům. — Krélov
ské rodina portogalská osadí prý sev Brussela.

o Běř

Černilov. Diecósníkomité v Hradci Král.
vyslalo k ném milého lidového řečníka pana re
daktora Šapku, který ve 2:/,bodinové teči poutavým
spůsobem jemu vlastním promluvil o tom, že orga
nisace Řřesťansko-goviální jediná svým programem
nejlépe může rozlaštiti « i luští otárky národo
bospodátské, národnostní a kultaraí. Řeč, srdečným
potleskom provázená, četným posluchačům velmi
Be samlouvala a vysloveno přání vsdp. předsedou,
aby p. řečník k nám brsy zavítal. Doufáme, že
dojde brzy kuskatečnění Jen takových řečníků —
laiků více: Diky! — Ochotníci s Jednoty sehrají
divadlo dne 20. listopadu.

Bkuteč. Zažili jeme u nás, jak působí ka
tolická achůze na soc. demokraty. V neděli dae
28. t. m. přednášel u nás v křest. 800. orgunisaci
vedp. kauovoík dr. Fr. Šalc o „Volné Myálence.“
oc. demokratů a jiných našich protivníků přišlo
víc něž našinců. V řečí krásné, trvající přes dvě
hodiny, prosté všeho fanatiamu, věcně nám +7
loži! p. řečník podvratné zásady „Volné Myálenky“
jsk v rodině, tak v obcích a celém státé. Uvedl
pro avé vývody velice přesvědčivé doklady. Sty
děli ee všichni slušní účastníci za to, jak v našem
městě chovají se k cisímu hostu noši někteří pro
tivnici, kteří řečníka vyrašovali neomalenými vý
křiky. Po přednášce pana kanovníka začali trousiti
své ubohé rozomy naši protivníci. Prý proč nyní

v době tak veliké hospodářské krise, kdy by se
mělo raději mlaviti o tom, jak chudému lido po
moci. Na to odpovídáme, že jest smutné, jestliše
právě v době hospodářské rozharanosti právě
volnomyšlenkáři ohodí horlivě dtvát proti katoli

kapitalismu, Není todíž divu, še se musfme prolí
neustálým útokům bájiti, čímí teké chráníme i



Českostev. Obchodnickéá Beseda“
koná "krajský sjezd mlstních
odborů a jednatelstvídne 6. listo o A. hod.
odp. v aule obchodní akademie v Král.

V pameramě Národ. Jeds. Severočeské
"od 99. t m. do 4. listop. budou místraě snázor
vězy partie £

Z okros. jednoty živnostenské. V

neděli 80. L m. koná se o 101/, bod. dop. (nsplakátech jen om; lem tištěno o půl 10. hoď.)or

Ganisačníschůze v Živnost. jednotě, na nížpoeluví o povinné organisaci živnost. p. Vlk, se
tář magistrátu Praby. Tato schůze, na níf bude
„po předoášce debatováno o praktické org. práci,
mé ráz výchovný. Nutno, aby byla navštívena co
nejčetněji.

Duličková ošnost ua hřbitovech
Pouchovských se letos dno 3. listopadu

"timto pořadem: Ráno v den Dušiček o půl 6 ho
dině kásaní, po něm spívané reguiem 8 příslašnými
spěvy a modlitbami, pak průvod na oba občanské

hřbitovy, kdež 00 vykoná obvyklá pobožnosta ponávratů do kostela budezpívané „Sslvo Regina.“
"Odpoledne o půl B. kázaní © příslušnou pobož
ností a průvodem na vojenský hřbitov, kde bude
týž pořad pobožnosti, jaký byl ráno.

Nová emisse akcii Záložního úvěr
ního ústavu v Hradel Králové. Záložní
„úvěrníústav v Hradci Králové provádí právě zvý
žení svého dosavadního akciového kapitáin korun
10,000.000-— o K 5,000.000—, tadiš na korun
15000.000-—. Přednostní právo na nové akcie
vybrateno je starým akcionářům a to připadá
Jedna nová akcie po K 475 — ma 2 staré akcie
(kurs na Prašské burse K 5i0— mimo úrok).
Ústav ochotně kupuje od starých akcionářů, kteří
se nové emisse nehodlají súčastniti, práva před
mostní a naproti tomu přenecháváje ochotné pp.
neakojonářům,kteří bodlajínovéemiasese súčast
niti. Obnosy složené A ooato emise záročíse
ihned 4*/,*/,

Zálošní úvěrní ústav v Hradci Král.
e — me základě zvýšenísazby rakousko

banky ze 4*/, na Ď*/, — úrok ze vkladů
ea kníšky vkladní následovně: Veškeré staré
vklady sáročí od 1. listopadu -£. r. 4"/,“/,, nové

ihned ma 41/,*/, úrok. Záročení
brání. Vkladní knížky

lž

čtení každý r mlcb ví, co ná tabulce nepsáno.

Jestliže u to rád věděl někdo z příchozích doměste, mu to kašdý policejní strážník

EE
=ĚŠĚKrál. Dne 16. října na
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Missa solemais, miš. obor s orchestrem a
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Hyk
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dámy. Mocným dojmem působilo, kdyš 3 dítky ze
sirotčince jménem těch, kteří nejvíce tepla
potřebají, jménem dětí osiřelých krássou básaí
děkovaly své šlechetaé dobroditelce. Kéž Báb dá
Ji vše, co má pro duše dobré aušlechtilé, stálého
sdraví, by dlouho těšila se s vysokého, zaslouže
ného tobo vyznamenání!

Ph. Dr. Tomáš Kouřil +. Dne24.t. m.
u věku 66 Jet odešel + Rychaově k Pánu kočs
velice osvícený, horlivý pracovník na vinici Páně
j v městském zastupitelstvu ataroslavného města.
Dr. Kouřil byl knězem djecése olomoucké; stal se
v Bychnové professorem VII bodnostal třídy. Byl
dlouholetým členem obecního výboru, předsedou
výboru a aprárce kanceláře Městské spořitelny,
přispívejícím členem všech místních vlasteneckých
v dobročinných spolků, c. k. konservatorem a před
sedou mužského odboru Ú. M. Š. Za své sásluby
amenován bisk. notářem, čest. biskup. konajstor.
radou, bisk. komisařem, dále Čestným měšťanem
Novébo Města o. M. a Velké Čermé. Město Rych
nov a Městská spořitelna věděl o něm: „Ze
snulý věnoval po dlouhou řada let obci naší a
spořitelně své obětavé a vzácné alušby a získal
si svou horlivou činností pro dobro obcea ústavu
neocenitelných zásluh, kteró jemu v dějinách města
a spořitelny zajistily čestné místo nezepomenutel
nébo pracovníka“, Pohřeb váženého kodze vykonán
za přečetné účasti včera o 10. hod. dopol na
rychnoorském hřbitově, Baudiš mu odměnou věčná
slast!

Nebaslčská práce pokrokových ha
slčů v Borobrádku. Letos zde sbor hasičů
oslavoval BOleté trvání aboru basičského. Za tím
účelem byl vydán památník městečka Borobrádku,
ve kterém jsou obsaženy urážky přesvědčení ka

tolického. na př. na str. 9. tohoto „Památ
níku“ čteme: „Láska k vlasti je druhým poutem,
jež vížše naše dobrovoloé hasičstvo. Výalednicí
těchto drou mocných pásek, které posilují hasič
ského dobrovolaíka v práci, je mravní cit, omo
nejčistší vysnání učení Kristova, kleré se nedá
projeviti ani habáiem, ani odmakem, nejméněpak

parádním a badidlem.“ Pisatel těchto
„duchaplných“ řádků je — toť se rozumí — učitel

B. 8m.s Vel.S Jaký názevsasinbujetakové psaní, takové výrazy,0 tom veřejnost
sama rozbodne| Na jiném místě v tomto „Památaíka“s hlavouobcemastr,60.můžemesedočísti:
„Jiné důležité usnesení v tomto roce (1008) se
stalo s nařízení Zemi.Ústř. Jodaoty Haaičeké, jimž
ee zakasuje hasičům v slavnostním krojí konati
klafáš při církevních slavnostech. Kdo z členů se
chto záčastniti elrkevních slavností, může tak uči
miti v oděva občasském.“ — Tedy účastnění se
elrk. dlavností je n těchlo t. sv. pánů štafáží. Tyto
výraty slušný člověk másí odaonditi. Natoto jed
sání a tyto výrazy poukázal přílašitostně veřejně

s kazatelny náš neohrožený bojovník sapráPřavdo s spravedlnost, místní vdp. farář Fr. Vacek,
který nehledí na osobu lidskou. Tím však tel do
vosíbo hnízda! Pokrok byl na nohou, z toho byl
veliký rámus, hned se sešla sabůze hasičů, po níž
destal vdp. farář dopis tohoto saěaí: Důstojsámu
pána p. P.Františku Vackovi, faráři a přispíva
Jleímu členu sboru dobrovolných hasičů v Boro
hrádku! V členské schůzi sboru dobrovolných ha
ničá v Borobrádku due 10. Hjas 1010 konané bylo

pro útoky proti organisaci. Otom dá
váme Vám povinnou zpráva. Ža sbor dobrovolných
basičů v Borohrádka dne 11. Hjus 1910. Ant.
Sartka, t. č. p Fr. Havránek,t. č. velitel,
Fr. Melichar,£. č. jednatel“ — Prapodivné;ba

přímo smělné to jedaání! Vpamátníku tom, kterýči ei „dovolili“ na faře prodávat (mysleli si:
každý groš dobrý, třebas klerikální), je napřed
útok učiněn ma katolické přesvědčení. Byl tedy
vdp. farář v plném právu, ba bylo to jeho povis
dosti, aby tato arážiku veřejně spáchanou tiskem
taso veřejně odrazil! Tento útok Váš odrazil
čestně, rázně a důstojně z kasatelny, začež upřímní
katolíci všichni vdp. faráři tímto urdečné díky
vzdávají. Zato, přátelé basiči, že konal jen svou
povinnost, ze spolku dobrov. hasičů jste jej vylon
Gli; tím jste mu však prokázali jen velikou čest,
k Vám se rozhodně nehodí. Jak pak kdybyste
Jej mohli tak vyloučit « výboru obec. neb docela

2 fary, o By byl banket! O0? Tím jste jea,lé basičí, dali sobě amutné vysvědčení a dalí
ste na jevo své emýšloní, které je jistě pozoru

bodné! Vynapadat veřejně můžete a jiný se bránit

nesmí!? je podivnálogika! Páni! Husa smíteoslavovat, neb když ai pozvete řečníka, který tupí
kutel. eírkov, tu při branici nsb na náměstí pří
tom klábosení štafáš amíto dělat, alo svého Boba,
jeboš Hus byl takovým ctitelem, tobo oslavovat
nesmíte? A což když je pohřeb, můžeteza poníze
dělat čtaláž při ut, jek se vícekráte stalo a
též posledně? To je důslednost? Ion, když máte
velitele, který veřejsů se podepsal Fr. Havránek,
ercihacéř— tím jeřečenodosti, tím jezáhadats
vysvětlena. Aťjiš jest hasičský sborbarvy jaké
kolí, má sloužiti bohulibé láscek bližnímu. Jestliše
slouží pokrokářům a štramicím, se miaul
účelem; a tím také trpí myšlenka.
Upřímaí katolíci jsou nucení zalošití si svou Šupní
vlastaí pokladnu,sloučí se pak v jednotu novou,
která 00 nedá komaadovat, omí-li chodit na alav

nosti církovaí čili nící Jen tak, přátelé basíči
pokračajte, budete brsy u konce! Nasdarí

Vzornou činnost ve prospěchÚstě.
Matice Skolské vyvinul odbor matiční v Me
siříčí u Opočna, který odevzdal pokladoč Uatřední
Matice Školské za r. 1910 snačný obnos K 1000—,
k němuž obětavě přispěli jednotliví členové odboru,
obec. úřad, očasská záložna, místní spolky, denmi
hosté místních hostinců a řada přátel a příznivců
obranných snah Ústřední Matioe Školské.

Nová Ves m. P. V neděli dne 80. Hjna
ve 8 bod. odpoledne bude v hostinci p. J. Noska
v Nové Vsi n. P. přednáška p. Alolse Petra
u Nové Paky na thema: „Účel organisace pro
mládež !“ K této přednášce uctivě zvema.

Opočno. Vo spolku mládeže křest.sociální
na Opočaš přednášeti bude P. T. p H. Schtinden
buch, přednosta c. E. okres. soudu, v neděli doe
30. října 1910 o 8. hod. večer ve velkém sále
Kodymova Národního domu: „O tanci se zvláštním
stetelem k písni národní“. — Vstup volsý. Po

přednášoo volná zábava. Hosté domácí i z okolí

Různé zprávy.
Protestejme po příkladu vorari

borského smému. Vorariberský sněm nanesel
de na ostrém protestu proti uráškám církve kato
Boké, kterých ae na protikatolickém sjezdu dne
2. říjaa £. r. v Iasbruka dopustil solnobradský
zubní lékař dr. Rakus. Sném vyslovil dále polito
vání, že surovosti tyto proneseny byly u přítom
nosti vládního komisaře, který k nim — mlčel.
Saěm vysývá proto tyrolaké místodržitelství, aby
do schůzí protikatolických posíláni byli úředníci,
kteří povinnosti svoje plní. — Následujte všude
příkladu sněmu vorariberského. Kdekoliv na sohů
zích uráží se Kristus, církev katolické, náboženství
vaše vůbeo, aniž by proti tomu povstal vládní
komisař, nemeško,te a podejte protesty s hromad
nými podpisy na vyšší místa. Ať se nahoře ví, še
tu jsme a že Bi (3 nejdražší nedáme hanobit.

Veliký bankrot volnemyšlenkáře.
Prý volní myslitelé našemu národa pomohou. Masí
odstraniti s českého těla klerikální hlísu, ktorá
národ hospodářsky oslabuje. Tak se křičelo na
Německobrodaku a Hampolecku. Zatím teď přišlo
českému lidu pěkné nadělení právě od volno
myšlonkářekého vůdce v Humpolci, Ant. Tomee.
Testo majitel vývozního obchodu suknem přímo
zaplavoval časopisy svými barnomakými inserty.
a přílohami. Jakkoli byl borlívý bojovník „proti
Mlerikální“, vtíral se svými amnoncemi i do listů
katolických. „Obnova“ i „Štít“ varovaly, pokud
jim dle stávajících paragrafů bylo možno, před
toato volnomyšlenkářekou firmou a nabízené in
Berty odmítly. Ještě kříklavé inaerty byly v neděli
+ různých listech nveřejněny, ale týš dem v „Hl.
Národa“ otištěna zpráva: „Antonín Tomec, vý
vozaí obchod suknem v Humpolci, ohlásil úpadek.
Passiva činí 260.000 K.“ Maličkosat! Takhle koačí
volnomyšlenkářeké naparování. Kdo teď ten noho
dek zaplatí? Tací „bystří“ obchodaíci by sname
nitě hospodářské poměry české zvelebilij Ovšem
„Volná Myšlenka“ v jiném směru naparaje se
ještě nespravedlivěji. Balamutí čtenáře vybájenými
povídačkami a původa světa, člověka a nábožen
ství, ale "přízi takových- vymydlenin: těžko. širší
vrstvy prohlédnou. Proto může bausírovat se svými
protikřestanskými bajkami dále, i kdyby volno
myllenkátské výmysly Haacklovybyly ještě stokrát
vyvráceny. Loč cifry, ty neštastné cifry nedají se

ovati ani před chlspčemi na dloúho. zvláště
yš mají odpovídati skutečnému stavu pokladny |

V tom případě i nejchytřejší volnomyšlenkář maví

8Re pravdou ven. A tak nyní vidíme,Jaká by měla býti přední povinnost volofch my
alitelů: místo planého hubaření « fanatické agi
tace měli by pilnů prasovati a ukésati beze všech

Zomřelý opat Brusík v sousedním Želivě elskal
si o hospodářský rozkvět celého olrosu veliké zá
sluby; volnomyšlenkářTomec nedovedl sachovati
sat vlastní závod. Kde byl pravý pokrok?

Útek čidovských movim. Židovskén0
viny vídeňské vrhly se na svaz bukovinských Raif
felsenek, še prý mu hrozí úpadek pro nezdařený
obchod s dřívím, čimě prý u Sporobanky zadlužil
se 10 mil. K atd. Toft se ví, že správ židovských
listů ihned zmocaily so naše „pokrokové“ listy a
křičí do světa o „vové klerikální panamě a křesť.
8oe. Švindlu“ Tyto židovské lži však vyvrací
Ústřední baska českýchspořitelen, která má v Čer
povicích fillálku. Najejí podnět prorodi zemmský
výbor bakovinský úřední revisi rumaaských Ralf
feisasek a zjistil vše v pořádka. Tyto lží o svasu
vymyslili si židé, aby li úvěr a důvěru v ústav,

ově Jejich špionvé kšeftyzkřížil. A máš pokrokový tisk propůjčil. se zase Židovetvu sa otroka.
Věšelices. Společnávodárna Praby, Karlína,

Vinohradů a Smíchova vyžaduje ma r. 1911 ná
klada 10,400.000 K, jejž nutno ashraditi půjčkou.
— V Portagalaku zrušila vláda náboženskou pří
saho. Formule přísežná bade nyní sníti: „Přísa
kámna svvučest! (A kdoji nemá 7) — V pokrokové
Franciijest více mež půlmil. kořalen.— Rak.
uher. backa zvýšila úrokovou míru že 4 proc. na



6/,. — Ceny změklerýchdontaíké budou ní
v P uvýšeny.Krájké sát óh,brija 16b, trabuko 18 h. Zato allbujetabé
ková režie lepši tovar. — Pověstný Machar na
větívil arcibiskupa Kohna vEhrenbensenu a bodlá
se bo literárně ujat. — V Brbaku bude postaven
český cukrovar. — | Vrah císařovny rakonské
Ašběty, Luocheni, v ženevském svém vězení se
oběsil. — V meděli 28. října konsle so na Král.
Vinohradech slavnost odhalení pamětní desky dr.
Joa. Herolda. — Říšský soud ve Vídni echválil
rozhodnutí ministerstva vyučování,které zakázalo
přeměniti soukromé obecné školy v soukromé
učebné ús.svy a vyloučením náboženství. Tím
„volná škola“ prohrála. — 200 venkovanů z ka
tolického kmene Hoti v Albanil © 2000 kusy ho
vězího dobytka a 500 koní nastěhovalo se na
Čeruou Horu. — Návrh emlouvy o sloučení Smí
chova © Prahou byl městskou radou pražskou
přijat. — Frencoozaká police přišla na stupu
spiknutí terroristů, kteří následkem chování se
vlády v poslední stávce šelezniční hrosí všem
zástapcům republiky savražděním. — Port Arthur
otevřen jako obchodní přístav pro všecky národy.

Na české uaivorsitě zapsánobylo: na
právnické fakultě 994 řádných, 9 mimořádných,
posluchačů státníbo účetnictví 125, celkem 1068.
Na lékafské řádných 282, posluchaček 15, mimo
řádných 5, celkem 802. Na filosofické řádných
944, posluchaček 24, kandidátů učitelství na Bio
láeb reálných 59, farmaceutů 78, ostatních 47,
farmaceutka 1 a 72 žen mimořádných, bospitanti
8, bospitantek 53, celkem 681. Na fakulté-bobo
slovecké 108 řádných posluchačů Celkem 32068
a podáno1825 šádostí za osvobození od kolej

V losi bylo zapssných 2160 a žádostí 1661.
Viděti i sde vliv zlých časů. 

Kasační dvůr urášky u ch
spolků prohlásil za trestmé. Rozhodnutí
pro naše spolky velmi důlešité. K zakročení ka
gačního dvoru za předsednictví dra Rabera při
zrušení rozsudku zemského souda v Celovci bylo
učiněno zásadní rozhodnutí v příčině urážky zá
konitě uznaných společností dle $ 496. at. zák.
V první instancí okresního soudu v Cmuntu byl
obžalovaný prohlášen za vinna urážkou před více
lidmi: „Schuf Germania“ a odsonten pro přestupek
dle S 496. tr. zák. Dle obsahu žaloby urážka ta
byla nčiněna ve veřejné acbůží místního ovazu.

alobu zastupoval zástopce předsedy místního
svazu „Spittal“. Zemaký celovecký soud jakožto
odvolací instance obžalovaného uznal sa novisma,

že p 6 496. tr. zák. vztahujese pouze na uráškyosobní a oikojiv na urášky spolků. K zakročení
však generálního prokuratora nejvyšší soudní dvůr
rozhodl, že osvobozením obšalovaného zákon byl

porlo (verletst). Vodůvodněníve praví : Záltonzee 17. prosince1862 vztahuje se především ua
urážku ob.u sákonodárných sborů říšské rady,
zemského sněmu, veřejného úřadu, elsařské armády,
esafekého loďstva. Co plati o úřadech, platí též
o ostatních ch předmětech — Schuts
objekte $ 492. Nelze přece nablédnouti, proč by
měly jen ony korporace býtí chráněny přeď urát
kami a naproti tomu, aby ostatní zákonem uzazné
společnosti vystaveny byly citelným, neméně nráž
livým pobanám (Ze všech ustanorení 12. hlavního
odstavce vysvítá vůle, stejné chrániti oti nejen
jednotlivce, nýbrž i stejně důležitou čest uznaných
apolečnosti. Proto táž zákonitá ochrana v ohledu
tom sahá tak daleko, až kam nutnost ochrany
vůbec dosabuje. Též tréstní zákony s r. 1808 ne
měly v úmyslu ochranů posdějšího zákona $$ 487.
—491. zmenáití, nýbré rozmnožiti. On postavil
mimo pochybnost unotřebení předpisů proti uráž
kám nejen osobností fyaických, ale i juridických.
PHalůšnost svaza německých dělníků „Germagia"
v pře fčení se žádné strany nebyla popřena. Dů
sledoč spolek ten byl oprávněn, nráčku mu uči

pěnou jakopřestapok "dle $ 496. atihati. Následkem tobo dáno místa stížnosti od generálníh:pro
kuratora R zachování zákona podané a porašení
zákona dle $'292. st. P. O. uznáno. — „Čech“
k tomu dodává: Veskrz důsledně měly by para
grafy ty vstahovati se nejen k urážkám jednot
livých osobností: biskupů, farářů atd., ale i k u
ráškám usnaných korporací: konsistoří,kolleg.
kapitol, celé díecése, klášterů a snad i kutol.
elreve. Měly by se díti pokusy odvoláním na
tento případ. V Praze jsou soudcové, kteří tvrdí,
že pouze urážky jednotlivých osob, nikoliv spolků
jedu šalorateloy. . o

Nebezpečí. Českému školství dolnorakou
(akému hrozí opravdová katastrofa. Devítičlenný

ŘDOE německý uvašoje stále o způsobu, jak stysovati zákon o jediné přípustnosti německého

jaja vyučovacíhoná školáchobecnýchv Dolníchkousích, aby muí nejvyšší sankce nemohla býti
odepřena. A vyhiášení toho oddáleno prozatím jen
do ujednání dohody mezi Čechy a Němci v krá
lovatví Českém. A jak připrávena vstupuje česká
menšíůa dolnorakouskádo této kritickédobý? Její
ochránce 4 vůdce, spolek: „Komeňský“ má 'podlo
mené síly. — Jiš delší doba docházejí příspěvky
V- pravděvkrovně, ač výdeje na Školy stále átou

"gají. Byly“ kdysi smělé sny, že bude možnovy
blověti ulospoů nejmalebavějším žádostem, ktéré se

kouského venkova o zřízení českých škol — dnes

ale spolkem samým pro nedostatek prostředků. A
přece mělo by sde české školství právě v nynější
době státi silné a pevné, aby mohlo odraziti chy
staný útok. Přátelé „Komonakého“ zahájí zajisté
pomocnon akci. V listopada připadá památka Ko
menského — budiž tedy listopad měsícem pod
pory pro „Komenského“, aby alespoň příjmy vy
rovnaly nutné vydání. Adresa spolka jest: Spolek
„Komenský“ ve Vídni III./3 Strobgasse 46.

Hodne následování. Slečna Mařenké
Svatoňové z Ronova nad Doabravoz vybrala ja
košto družička při svatbě p. Josefa Semráda a
Marie Petršílkové v Mladoticích due 11 /X. t r.
14 K na stavbu a ařízení katol. ústava ka vzdě
lání učitelů v Praze-Bubenči. Dále zaelal vdp.
Josef Paafale dar 100 K, který doprovází slovy:
„Ve prospěch I. ústavu ku ssdělání katolických
učitelů zásílám ke oti av. Václava, jenž medejza
byooutí nám ni budoucím! Bůh tehnej dílu Va
šema, jež sympatií nalété všude hojnost — kóž
nalezne i tolik příspěvků !“ Další příspěvky: Vdp.
Václav Nepokoj, farář v Chlomo 2 K, vdp. Em.
Fiala, far. v Tetíně 4 K, vdp. Josef Buchar, far.
v Krutech 20 K. Věem voláme ze ardce: Zeplat
Bůb| Kéž najdou hojného ohlasu nahoře uvedené
slova vdp. Jos Fanfale. Adressa: První katol.
ústav ku vzdělání učitelů. (Sekretariát epolku)
Praha-Bubeneč.

Spor mezí soc.domokratickými aa
tomomisty a oentralicty umačně se pří
estřil. „Právo lidu“ píše dne 23. t. m.: Sjesd
odborových svazů centráloích, zastoupených v říš
ské odborové komisi ve Vídai,„je ukončen...
tam, de tolik se mlovilo o příměří a míro. bylo
ve skutečnosti mobilisováno do války . . . To, co
se vo Vídni odehrávalo, to nebyla manifestace
snahy o příměří— tobyla gemarálnéštvanice na
proti celá českoslovanaké s/raně sociálně domobra
tšoké. Na tuto bylo pod sankcí aoudruhů němec
kých plváno, na ni byly vrbány nejtěžší insinuace,
ji byly podkládány nejnižší intence, ji bylo vpe
lováno v čelo spojenectví se „svatým Václavem“
a ji byl hlásán vyhlazovací boj. na život a na
sert!. . . Aby effekt pro cizinu byl větší, byli
bnáci na tribunu čeští delegáti centrálních orga
visací. Jeden za druhým. Byla mezi mimi celá
řadalidí nej kvalit — lidí, které jenom
manificence vídeňské komise vynesla na okamžik
z jejich bezvýznamnosti, jimž celá tato vřava není
otáskoa přesvěděvní jako prostředkem existence,
kteří jsoa v massách uvědomělého českého prole
tariáta stigmatisování (označení) jako ramemáři,
Jiš odborovou komisi vídeňskou na odůvodnění
nutnosti své existence klamnými správami přímo

jí, a kteří se nikde nesmí ani odvážit před
atoupit veřejně před tvář sociálně demokratického
dělaiétva českého. Lidem toho drohu byla dána
ve Vídui legitimace, aby před celou Evropou ko
pali vůčičeskoelovanaké..eociální- demokracii. dílo
katů s abyje sřesnickousilou provedliaš dopo
sledních důsledků. Věechno bylo učiněno měrou
vrohovatoa, aby strana made byla ranéna ve svých
eltoch, podvrácena v právním přesvědčesí svých
usnesení, podkopána ve své jednotě a sdiskredi
tována ve své aatořité v řadách proletariátu. To
nebyly debaty odborového ajezdu důstojaé. to bylo
botové deliriam vsnícených vášní a jen v takovém
deliria mohla se zroditi resolace, která nyní leží
před námi jsko hotový fakt Nemůžeme se nbránit
dojmu, že vše se stalo dle předem pojstého plá
su... Tuto resoluci nepokládámesa šťastnou,
ale za osudnou. Odborový sjezd vídeňský mluví
v ní k nám kategorickým imperativem. Věcně a
časově: jest v němobsažen trojí diktát: Autonomní
ovsxy masí být rozpoštěny. Jejich členstvo musí
být převedeno do svazů cantrálních. Jednání o to
musi -být zahájeno nejdále do počátku listopadu
toboto roba, tedy ibned! ... Konflikt je příliš
těšký a možnost řešení -po tom, Co nyní navalil
na cestu vídeňský ajezd, -skoro nedobledné. Z
konfliktu odborového vyrůstá konflikt politický a
se:nedlouho může jím býti zachvácena celá atra
Ba.*: — Ejhle, jaké šosácké, barržoazní a pod
Joudné spády vyčítá samo „Právo lidu“ německým
rudým reformátorům 8 upasitelům lidské společ
nosti! Jestliže ti lidé sa tak dlouhou dobu ae ne
msnčiji ani primitivním zásadám spravedlnosti, jak
sreformují národnostní poměry u lidí jiných, „mó
ně osvícených?“ „Právo lidu“ opakuje vlastně
v celku jem to, co již katolické Časopisy za ne

protestu téhož durnálu | konstatovaly
dávno. —

Krajní nespravodinost vídeňských
Adleroveů tepe totéž číslo „Práva 1.“ v jiném
člaku: „Došlo na sjezda k velkým bonřiivým
srážkám mezi vůdčími soudraby německými a
meri českými centralisty! Stalo se tak pli volbě
členů vídeňské odborové komise. Námeělí 490
drazi ve Vídui rozhodající měli takovou omělost,
če deli připravit a oavrbnouti kandidátní listiou,
nakteré se 14člend bylo 14kandidátů márod
mostyněmecké, ani jediný Čeok,ami jediný soudruh
jiné národností[| Kaldéma, kdo bude totočlat,
isté zůstane rozum stát a nebnde chápat, če by

"bylo možné... Opovášilise předlošit sjezdu
kandidátku samých vídeňských Němců. | Ani jedí

sa
we volína tří roky, po rokyřídí aros

, eměl býti ani „nejcentralisti
„Čech připuštěn . .. Došlo k pohnatým

koatroversím a po dlouhé debi, po dioubém
ednání, kdyš kandidátní listina.. zoovu prošla 00
radou komise, připaštěn za člena vídekské odbo
rové komise — jediný české národností,
soudr. Bejšovec, úmyslač vybraný človák co aej
slabší kvality, který jediný má proti Huebroví a
podobným Individnalítám sájmy 118000 čenkých
dělníků v komisi zastávat ©Oterňené se
Kde byl dr. Adler, když se jednalo o tuto zále=
fitost 118000 českých dělalků odborové organi
eovaných v oenírálnéch organisacích „rakonakých“ ?
Když opobil sí právo a oítil se povinen zastávati
se jejich domnělého sájma v Kodani proč mlčel
nymí ve Vídni? .. . Nedojde-li ko amíra; pak af
ti, kdo veřejně projevili aločinnou odvahu, pokusit
se o rosbíjení naší strany, i ti, kdož se staví sa
nimi, ukáží, co dovedon.“ — Věru — teď vidí
celý český národ sřetelně, jsk ztrouchoivělá jeou
těšínská jablíčka, jaká našemu lida nabízel se slad
kým úsměrem za obvyklého Bokundování pokro
kářských kruhů českých vídeňský semita dr. Adler.

Jak šíti. Kníha pro mladé lidi od Fr.
V. Foerstera, prof. na universitě v Zuriohu.
Z německého přel. A. Ivan. Dosavádní litera
tura je už bobata na všelijaké životosprávy,
návody a poučení o tom, jak žíti. Autorové
těchto knih vycházejí z rozmanitých hledisk.
Jedni zdůrazňují stránku tělesnou a zdravotní,
rozepisují se obšírně o tom, co jísti a píti, jak
bydleti, čím a jak se odívati, kdy a jak pra
oovatí i odpočívati. Někteří z nich posunují do

popředí pud pohlavní a píší o němtak, jakobybyl ústředním prožitím a vyvrcholením osob
ního života. Mnozí z nich mají za nezbytno,
seznámit mladé lidi s veškerými zvrácenostmi
pohlavními a knihy jejich nejsou než enůška
hnusných nemocí a výstředností pohlavních.
Autorové druzí pomíjejí stránku tělesnou a za
bývají se skoro výhradně duchem. Staví vzne
šené ideály a píší o nich tak svrchovaně, že
čtenář si myslí, že stačí knihu přečísti a pak
že nebude nic snadnějšího než krásné ideály
knihy uskutečňovat. Takový idealista je Emer
son. Ušlechtilý a jemný člověk, ale špatný
vůdce života. Pro něho jakto by nebylo sla
bosti, sobeokosti, nespolehlivosti, malichernosti
a pudovosti lidské přirozenosti. Kdyžse čtenář
vrátí z knihy do života a ohce se brátiza ide
úly knihy, nakupí se mu do cesty tolik obtíží,
překážek a rozporů životních, že se vznešené
ideály knihy stávají nadobro neuskutečnitel

hr Čtenář se uspokojí myšlenkou, že tytoideály jsou sice krásné a vhodné do knih.
V životě však we uskutečnit nedají. Pravý
vůdce životní nesmí opustit tělo a vznášet 6©
v nadzemských výšinách, jakoby tíže těla ani
nebylo, a nesmí opustit ducha a přenechat
člověka pudům a náklonnostem těla, vždyť
bez ducha musí člověk podlehnout a zhynout,
poněvadž přirozenost lídská nemá svého ome

zení v sobě, omezit i musíteprve duch. Foerster podává celého člověka, mluví 6 člověku,
který má duši i tělo, a má v sobě rozpory

ducha i těla. Duše má sílu parte '" všemiudy i vášněmi s pra člověkem je teprve
fen, kdo nad nirát: rhězi nebot v člověku

má vládnouti duše a nikoliv vášně a podyFoerster ukazuje duši určitě a jasně, jak ne
býti převaby nad tělem. Neobírá se abstraktním
člověkem, nýbrž člověkém, žijícím skutečný
život Porovnáním tohoto skutéčného života
vede nás k poznání sebe, a sebepoznáním urě
domuje veškeru tragičnost lidského | života.
V knize této nakupil tolik nových a vzác.
ných myšlenek, tolik skutečné moudrosti ži
votní, že nelze knihu přešísti a odložit, nýbrž
přečísti a studovati. Kdo knihů přešte, zatouží
seznati zvláštního tohoto autora, který dovede
obzory životní tak prohloubiti, rozšířiti a vy
výšiti, že člověk se vrací 'do Života sdocela
jiným porozuměním a docela jinými hledisky.
Ke knize té se ještě vrátíme. Spis vyšel jako
XII. svazek »Molicharovy Biblioteky« ve vzorné
úpravě a stojí K 5—, s poštovní zásylkou K
520. Na skladě v každémřádném knihkupeotví,
jakož i u nakladatele Bohdana Melichara v
Hradví Král.

Přilehy. K celéma nákladu daešulho číslu
přikládáme důležitá dvě osnámení „Zálotního
úvěrního ústavu“ v Hradci Král., na něš čtenáře
uposorňujeme.

(4 asléno.)

Valedůstojní Pánové!

"JS třošot nejchudších a naje požběnějšíohsopýcb dívek nalezlo v Účalně nový ov a .
tření. Vedené ct. sestrami, ss.pamooj ušitelky a slu
dobných konejí práce, ovilí sa s — denně semodlí
sa dobrodlace| .

Vo své meartělé terě tolikso podobajídušiškám
i očistci.Jako.anypo Světlo Věčném,tyto aspož po
paprsku milosrdenství touší |



I vsnášíme, jsouce jem na Šlechetné dobrodince
odkázání, ka věsa obr. správcům dachorním prosbu,Z oo n
čáěkéc
(m dvoříPoránový neb hřbitova).

me Vás, neodlošte a pří
spěrkomvvjm MG8těcktodíeak isáňet

Zaopolek:ee op eh vPraseIII,

Ladvik Beyvalter,
farář- předseda.

Tržní zprávy.
V Hredol Králové, dne 23. října 1910.1 bl

K 1630—18-00, šita K 11-70—1060, ječmene
K 10-00—11-10, ovsa K 6-60—8'00, prosa K 12'00 aš
14-00, vikve K 12-00—18-00, hrachu K 24*00—320"00,

čočky K 34-00—30"00, jahol K 36:00—3800, krap K
36-00—44'00, bramborů K 4-850—5-20, jetel. semene
červ. K 100'00—110-00, máku K 42'00—44'00, Iněu.
semeno K 38-00—30:00, 100 kg šitaých otrub K 1100
aš ——, plenič. otrab K 11-00—11'80, 1 kg másla
E £60—*-00, sádla vepřového K 2-80—0000, traroha
K 0-14—0-82, 1 vejceK 0:08—0-10, 1 kopa selí K 7-00
až 8-40, 1 kopa kapusty K 3-90—8'00, 1 kopa drobné
seleniny K 1:00—0-00, 1 kopa verele K 0*00—0*00

1 kopa petršele K 0-00—0'00, 1 pytel mrkve K 390
až 3-60, 1 hl cibule K 480—5-00, 1 hl jablek K 4-00
až 15-00, 1 hl brašok K 10:00—20"00. 1bečka švestek
E 000—0'00. — Na týhodní trh dne 32. října 1910

bylo přivezemo: pšenice bl 190, čita bl 74, ječmene
hl 84, ovsa hi 368, prosa hl 1, jehel hl 10, jetelového
semene hl O, máka hl 00, selí kop 971, cerele kep 00,
kapusty kop 40, drobné ueleníny kop 96, petržele
kop 000, mrkve pytlů 00, cibule hl 56, brambor hl
244, jablek hl 200, hrašek hi 23, švestek beček 000,
vepřů kusů 9, podavinčat kusk 512,

JAN STOUPÁ V PRAZE,
== Jinářěskául.1.,

doporuluje:

železné skládací po- železné mycí stolky
sele od . .K 780 Od. „K

čelesné skříhové po

stele sSdíl.matrací — žejeznéj stojany naod... .K37— dstyod.
Úplně zařízená lůška od K 38—

Skládacípolníoátkaod
sahrad. sklád. lónoškyod.. ..K 5—
zahradnípatentní avi

novací zástěny K 36.—

Úplná zařízení nemesnic adobročinných staré:
sa ceny zvláště výhodné.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o

(dle Ord. listu č. 8., str. 88

dosti zo 1ke za 3 bal — W nazal1K
v biskupské knihtiskárně

v Hradei Králové.

zkuatoo o
"Toral, Akladladnáho a běsl. zboží!

APART 3+EDiPčPdkdR4

svůj osvědčený a často vyzaamenaný

ň výrobní závod
Úvšech kostelních paramentů |
i spolkových praporů a kovového náčiní
MCenn vzorky i roucha hotovámaukázku |

"o mpod rank dlou

Na důstojnější Biskupské konsistoriumci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.

vám pak a zasílám v soudkách od
25litrů výde:Lissánská,uherská arakouská
vínaza 1litr po 68, 72,80, 90hal a

výše franko nakaždou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

| u W HUMPOLCI. u
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

3 s lijáditišííHEdi rajži ihyjšllhpoll
pid po diiiálaž

kci diÍNÁNÍ

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

M00G00060000AG0GGGGE

Mřeséní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřůnabízí

Biskupská. knihtiskárna.

3

olnguium u dostatilzejedině ufy

(W* Kupte a rezáiřujteopls 3

„Justiční vražda'í
Ferrerova ve světle

rozumua pravdy.
Stran b?, Cena 16hol. Při hromadné násilce větší slova

Objednávky vyřiruje administrace

„Časevých Úvah“ v Hradel Králové.

mmm Kupte si za K 1-70 důkladnýoplo mmm

»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.
Objednávkyvyřizuje- Biak. knihtiskárna v Hradci. Králové

2000000|0000|0000|0000000

Rozšiřujte m
spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h,

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.

*00000|0000l0000|000000
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Obsluha naprosto reolní
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Záložní úvěrní ústav
v Hradci Králové.

Akciovýkapitál K 10,000.000:—. — Reservní fondy K 1,400.000-—.

Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Expositura v Turnově.

J
db4

ona

p
. Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

Zúročíveškerévklady4 dnevloženíVkladníkntřkazdarma. do vybrání.

Obnosysložené na VL emissizáročí4,

A00000000.000000000000000000000G000000000:8.0.8506E8-04088100E0 vob
80DOB000.0000000008040000HBOODOOBOPOOOUOTOA 00000008000DDdefní

zroD09000008080 MOSROOIDODO

10800000000O0DORONDOOVOO00DODODOODODO00DOB00000000000000000000000080

Bursovní obchody boicizozemské,Pronajímálevně
smfesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných papírů atd.

ili ití A Velkoobchod uhlím. X | n:

SPM ODOOAOSOA: 4 69900090484 900

ČESKÁ BANKA FILIÁLKA |
V HRADCI KRÁLOVÉ |

pPVOOTOOD0D

js

prodává |

PROMESY K NEJBLIŽŠÍM TAHÚM |
s :

a sice:
E

Na 4" uher. hypot. losy, hl. výhra K 40.000, tah 15. listop., cena . . . . K 4.
-+ 3%rak.pozem,losyI. em.;„+ »»90.000,„ 16. a Úi

» uher. stát, prem. losy; 339 240.000, |, 15. „| oelépromesy,, 15, l
půlky » » 8. :

VE SKUPINÁCH:
Proméša pozem. losu [. promesa pozem. losu I.

| K8, 16uher. hypot. losu » uher. hypot. losu | K 16—. :
půlka uher. prem. losu

„
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Zápisky mnicha Renina.
(ódžáki a KamóČémoj.)

onštiny ačeštil Karel Jan Hora, Ing. konsult.2 Jap v Yokobam

(Pokračování)

Ještě horší to bylo na březích řeky, kdo
padlo tolik lidí, že nezbylo ani místa pro
chodce a povozy. Dřevaří omdlévali, i nebylo
dříví k topení, etrhávali tedy lidé své domky
a prodávali dříví os trbu: ale každý byl již
tak sláb, že sotva by byl unesl tolik, kolik
potřeboval sám pro sebe na jediný den. Někdy
mezi dřívím k topení byly i kosy barvené,
stříbřené i zlacené. Později se seznalo, že to
byly kusy sochy Badhovy a obřadných náčiní,
které lid v zonfalství z chrámu uloupil. To
všechno musil jsem viděti, zrozen jea na tomto
hříchy poskorněném, špatném světě.

Když mož a žena velice se milují, tu
onen, jehož láska je větší, vždy dříve umírá.
Příčina vězí v tom, že odetrkuje sám sebe a
eo lepšího, dává miláčku svému. Skoro všdycky
umírali rodiče před dětmi; často vídali jsme
malé děcko, ano se drželo prsu matky, jež byla
mrtve. Kněs Riogio s chrámu Ninradží a Děj
sonin*) rmoutil se nad osudem nepočetných
davů, které zmíraly bladem. Při poradě s mnoha
svatými muži bylo n+ návrh jeho usneseno, by
kafdý, kdož spatří mrtvola, napsal nahlava
její „A“, první čínskon snačku slova „Amida“s)
a tak aby mrtvého usmířil 8 Bobem. Během
čtvrtého a pátého měsíce zemřelo ve středním
Kiotě samotném přes 42.300 lidí, k tomu ještě
připočísti sluší ono množství, které zemřelo
před a potom. Spočteme-li v to i ty, Již ze
mřeli za řekami Karara a Širakava!) s za
Niši nó Kyó'*) a v provinciích po celé zemi,
psk nemá počet ten konce. Slýchával jsem, že
podobný hlad panovel za vlády Šritoka v pe
riodě © Čodžo“*) a podrobností mnoho jsem 66
nedověděl. To, co jsem tuto popsal, bylo nej
hrosnějším divadlem, které jaem kdy na vlastní
oči viděl. m

Poaději psk, v drahém roce Genriyaku??)
přišlo veliké zemětřesení. Bylo to něco neví
daného; hory kácaly se, moře vystonpilo a za
plavilo kraj; země se otevírala a veliké pra=
meny vod vytryskovaly do výše. Skály se lá
maly a padaly do řek. Ladi byly vlnami cho
peny a od pobřeží odaeseny do rozbouřeného
moře; koně na ulicích se lačili, uemohouce
aalésti pod nohama pevné půdy. Žádný z chrámů
v okolí sídelního města nezůstal bez pobromy;
některé ce otřesem rospadly, jiné se překotily
a prach takto zvířený spolu se sloupy kouře
bnal se do výše. Danění semě a bekot pada
jíelch domů zněl jak rachot hromu.

Kdo uvnitř doma byl, rozmáčknut spadlou
střechou. Dostal-li se ven, ta země seotevřela
a on nemaje křídel, nemohl oletěti a nejsa
drakem, nemobl se ekrýti v oblacích. Mezi
veškerými pohromami, myslím, že zemětřesení
je nejhorší. Viděl jsem malé děcko,hrající si
sa jilovou zdí; náhle zeď se překotila, padla
na dítě a smáčkla je jako list papíru. Jen roz
droenoa blava a vyběblé -očí bylo viděti; otec
i matka přiběbli se erdcervoucím nářkem. Bylo
to hrozné viděti i samaraje!) plakati ...

Potom pomalu zase země se klidnile, ale
menší otřesy trvaly ještě dlouho. Nejhorších
otřesů bylo dvacet až třicet za jeden den. Od
10. do 20. dne počet jejich znenáhla ubýval,
pak byly 4 až Ď denně, pak jen 2 neb 3, potom
každý drahý den jeden, s tek po celé dva mě
sloe. Ze čtyř velikých živlů: voda, oheň a vítr
"jsou nejborší, země bývá obyčejněklidnon.

Sa starých časů, v periodě Saikó*!), bylo
tak veliké zemětřesení, še Budhova hlava
v chrámu Todaidži"r) spadla. Byla to veliká

hroma, sle přece nebyla tak zlá, jako tato.
d byl překonán strachem, viděl jsem jej

modliti se a olibovati, še již nebudou hřešiti..
Ale příštím rokem se již nikdo zemětřesení
nebál. Tak vyhlíží ta bída, ktorou nás laská
svět. Tak prchavý jest život, Jako nestálá
Jidaké obydlí. Více než vším ostatním tísnění
jsme wpolešenskými avasky. Ti, již tůší se

htc 9) Nimsdkto a =dvahadhistekáobrýay,
«) Amida —=Budha.

" "10Širakava —řeka tekoucí na východál hranici
Kiota; vlévá .ze do Kawary,

%) Nišinó Kyó = vezmicemazápad od Klota.
«)Perioda Čódió — 1188—1180.

w) Perioda Gemriyaku == 1184—1186.

«) Samuraj —bojovgie-sturejeponský. 
32)FyrlodaBalkyá—,SA0—P8R.

pu pan K ioáku NÍM=
P ovnoKÁspadla sem

přízi vysoce postavených, ti snad oa okamžik
šijí v radovánkách, ale stálé blaženosti nikdy
dosáhbnouti nemohou. Častozapírají slzy a 8 nu
ceným úsměvem na tváři žijí v neastálém ne
klida a strachu. Jsou jako vrabci, jichž boísdo
jest na blízku hnízda orličímu.

Chudí jsou zase otroky svého bídného
postavení; masí slyšeti malomocná přání svých
žen a dětí a musí shýbati se pod spíláním bo
hatých sousedů. Jim není dopřán aci okamžik
duševního klidu. Ti, kteří bydlí ve velkých
městech, nemohou utéci před zlobou požárů a
vystěhují-li se oa venek, pak musí spokojiti
se 8 nepobodlim špatných cest a přečastými
návětěvami zlodějů. Mocný nezná spokojenosti
a slabý jest předmětem posměchu. Sbromažďo
vání jmění jest pouhým wmnoženímstarosti a
přece chudoba jest jen zdrojem žalu. Odvislost
činí z nás otroky, milosrdenství poutá mysl
vaší vděčnosti. Žíti, jak ostatní žijí, jest ne
snesiteloým; žíti zcela dle vlastních názorů,
zdá se býti bláznovstvím. Kde hledati odpo
čioku? V kterém zaměstnání hledati duševní
klid?... (Pokrač.)

ow- Právě vyšel důležitý spls. ©s

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a « nstavičným zřetelem k nověj
ším a nejnovějším církevním i státním -normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanorník-strášžce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 849; velká 89; Cena 11K

Velice cennou. tuto knihu redakce „Obnovy“ co
nejvřelejí odporučuje.

Expedici obstaráváBiskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

E
Věda a umění.

Dr. Al. Husil. Životopisné dílo o věhlas
Bém arsbském cestovateli Dra Aloisu Masilovi
česky vydané vládním radou Ferd. Menčíkem (a
R. Prombergra v Olomouci) překládá do angličiny
P. Jan Laux, profesor ašgi. jaz. sem Knechtskend
skébo (v Porýnsku) a vyjde dílo z jara 1911
v Americe.

Objovitel veletoku Hississipi. Právě
pyní v Americe pracuje se horlivě na úpravě

obrovské teky Miasiesipi, která počene kolossální
elektrické atroje. Při tom vybavuje se vzpomínka
na odvážlivého objevitele toho veletoku. Byl jim
skromný jesuita P. F. Jakub Marguette. Proto
také v nádherném Kapitolu ve Washingtona vedle
Poprsí osvoboditele Waahingtona a učence Franklina
jest postaveno poprat Marguettovo. P. Margnette
narodil se r. 1697 v Laonu v Picardii a r. 1646
vetoupil do řádu jesuitského. Odebral se do Ka
nady konat migssie mezi krutý indiánský kmen
Hurony. Dověděv se o Indiánech kmene Illinois a
velké řece, kolem níž aldlili, odebral ae s Kanady
r. 1673 na výzkomnou cestu. Plul od Zelené zá
toky jezera Hořejšího po řece „Fox River“, až
se dostal do veliké pánve jezera „Vinnebago.“
Konečně po delším pátrání přibyl (17. června) ke
kýžené řece u „Praerie da Chbien“, kde přetínají
její proudy 40. stopeň severní šířky. Veletok tam
byl široký 3 klm., nacházely Be v něm zalesněné
ostrovy. Objevila se mu nádherná krajina jako
s pohádky. Nazval řeku ta „Řekou Neposkyrně
ného Početí“ (Riviere de la Čonception). Pozdější
pokolení upustila od tohoto zbožaého pojmenovůní
a přijala původní název indiánský „Miesissipi“
Za další plavby dlouho z živoucích tvorů viděl

uze vodal ptaetvo a pobřežní avěř. Konečné
ostal se však k osadám „Peoria“ a „Molngwena“,

kdež -ho Indiáni kmene Ilinoje přijali laskavě.
Leč spěchal ještě dále, až připlal do Arkaneaan.
Tak na primitivním plavidle urazil na 1000 kim
(až k 34. stapni severní šířky). Při návratu v Poorii
učinil první přípravy k asložení miseie a pak přibyl
kjezeru Michiganu na místo, kde 8e nyní roskláda
obrovité Chiesgo. Konečně celý vysllen koncem
náří vrátil ao do. své štace „Greren Bay.“ Na po
čátku drahého reknu za nesmírných avízelů plul
-k mově objeveným Indiánům se dvěma drahy.
-Dne 8. dubna byl na místě a přijet byl s velikým
-Jásotem. Nejprve poučaralo Krista jednotlivce
„od thatrče„k Pak svolal národní shro

JE úpaktně maeloneali výkladům „černěožd:' U v P rd

ného: bratra“ o neskonalélásee Velikéh

Dacha. Na to slavil u polalho oltáře oběť Nového
Zákona. Tak založena první missie a s ní po
čátky vyšší kultury oněch Iodiánů. Žádoá apo
lečnost na světě neproslavila se tak častými a
odvážnými výzkumy jakož i civilisační prací mezi
divochy, jako katoličtí missionáři. Teprve když
tito společenské poměry za velikého nebezpečen
ství upravili, přicházeli za nimi běloši jiní. Hle
díme-li k tehdejším velikým obtížím cestovatel
ským v Americe, musíme úznati, že P. Margaette
důstojné se řadí vedle dra Musila, Sven Hedina
a jiných předních cestovatelů světových.

Zase příliš volná vysoká věda. Sou
kromý docent české techniky pražské dr. J.Hýbl
výdal opis „Průmyslový pohon, nejvhodnější volba
a jeho výrobní cena.“ Tato kniba jest neobratným
plagiátem německé knížky log. F. Bartha „Die
zweckměssigete Betriebskraft.“ To by nebylo nic
zvláštního. Sami universitní profegsoři naši (ovšem
ti pokrokoví) vydali s hlučaou reklamou některá
díla, která byla vlastně nechutným a nesamostat
ným odvarem spisů cizojazyčných. Dále proti
křesťanské pamflety, které se v Čechách rozba
zují, jsou většinou řemeslně pořízenou aměskou
2 několika knížek německých. Leč — dr. Hýbl
s vážnou, učenou tváří napsal v předmluvě, že se
mu knížky odboroíků německých Barthova a
Jouseho rezdejí dosti spolehlivy a správay. Zatím
však tento velikán papouškoje (místy ke všemu
ješté hodně neobratně) myšlenky obou ičcb spiso
vatelů. Barth jsst překládán místy téměř doslovně.
Pokrokový „Přehled“ dne 21. Hjna podává úžas
budící doklady, jak Hýbl papouškoval po — zkři
tisovaném Barthovi. Při tom ještě překládal
některá pojmenování tak úpataě, že to dělá dojem,
jako by překladatel nebyl vůbec odborníkem.
Divná sláva české techoiky! Tento skandál živé
nutí k přirovnání práce konservativních učenců
Tomka, Palackého, Alberta, Zengra a j. v. Jaká
píle, jaká úzkostlivá svědomitost, jaká skromnost
a přitom obrovaký vědecký rozhled! Moderní „volné
myšlení“ ovšem se dává csstou pohodlnější,

Pražská komservatoř přesídlilazfiliální
budovy v Konviktské ulici do prostorného třípa=
trovébo domu v Kfižovoické ulici č. 10 v bezpro=
střední blískosti Radolfine. V Rudolfina jest nyní
varhanické oddělení a ovičí se zpěvy. V prvé po
lovici května r. 1911 bude se konati oslava stého
výročí konservatoře, jež vyvroholí velsým kon
certem. Na ústav povolány tyto nové afly učitel
ské: prof. Dobr. Orel (redaktor Cyrilla) pro litur=
giku, Ant. Elšleger pro obl. klavír a varhany, pro
klavírní přícravku virtuoska alč. Částková, pro
večerní pěvecké kursy H. Lašek, býv. člen Národ.
divadla; P. Romeo Finke byl jmenován definitiv
ním professorem klavírní hry.

Cyrllr, časopis pro katolickou hudbu po
svátnou, v 8. čísle pojednáváo alavností odevzdání
pomníku dra Ant. Dvořáka v Hořicích. Redaktor
Dobroslav Orel uveřejňuje hluboce zalošenon
studii o písni „Nastal nám den veselý“ s otiskem
not z různých kancionálů. Věnována zde poamrtaá
vzpomínka + prelátu Haberlovi, světoznámémn
řediteli církevní hudební. školy v Řezně. Podána
zpráva o důležitém pěveckém kurau prázdninovém
v Emauzích. Velmi výstižné a poučné json „Do
pisy mladého a starého ředitele kůru.“ Tentokráte
zase „Cyril“ mile překvapil odběratele velice
praktickou přílohou, v níž jest přehledoě sestaven
pořad zpěva kněžského i sboru cbrámového při
zplvané mši svaté. Text provázen jest čtyřmi vy
obrazeními oltáře, jak ge jeví při různých zpíva
vaných částech. Velice instruktivní příloba! Cyril,
dále ee svěží horlivostí stará se úspěšně o zvele
bení a sjednocení hudebních snab církevních 
jest cenným listem pro kraby hudební vůbec. Ročna

předplatné pouze 5 K. Keř ppatné přijímá vdpíClem. Kuffaer, farář, Praha IV. .
Nová restaurace menumontálního

síle. Veliké nadšení vzbudilo v krazích umě
leckých dokončení nádherné stavby velechrámu
ev. Barbory v Hoře Kutné, Sousední Kolin nelenil
a horlivé opravoval svůj starobylý cbrám sv. Bar
toloměje. Původ tohoto velechrámu sahá do po
lovice XIII. století, tedy do Časů zakladatele města
Přemysla Otakara II. Tehdejší chrám sáležel zo
tří lodí stejné výšky (12:5 metrů), v úhrnné šířce
19, v délce 31 metrů; na východě k lodím přilé
bala povýšená presbytář o třech apsidách 8 hlavním
oltářem. Karel IV. dal románskou presbytář zbou
rati; ne jeho rozkaz alovutný stavitel Petr Parléř
z Gmundenu vztýčil na jejím místě vysoký kůr
v nádherném slohu ranné gotiky, v délce 26, ve
výšce do klenby 33 metrů. Chrám byl zvelebován
dále. R. 1421 (22. dubna) otevřeli přestrašení
měšťané kolínští brány Hasitům, kteří vyloupili a
zapálili dominikánský klášter; šest svázaných
mnichů vmetaji do ohně, Faráře kolínekého Hynka
a Ronova, muže učenébo, vyvedli Kouřimakou
bránu, do vysmoleného sadu ho vsadili, slamou

i a paksad zapálili. Kolem npglovaného
jákali, spívajíce: „Kdoš jste Boží bejov

| asitští (kališní). V Kolíně



se držela posádka 500 bojovníků táborských, jichž
bejtmanem byl od r. 1485 knězBedřichze 
mlce, který se byl v několika bitvách velice vy
znamenal. Jemu odevzdán od císaře Sigmunde
v zápisné držení Kolín a okolní duchovenské
statky. Tento táborský knés s vůdce stal se tak
jedním s nejbohatších pánů v zemi. Na místě zbo
řeného dominikánského kláštera zámek. E něma
se utíkali radikální kazatelé husitští, kteří s jiných
měst byli vypazeai. Do Kolína přibyl tak také
štvavý kazatel pražský Jakub VIk, který pravdě
podobně vedl duchovní správu u sv. Bartoloměje
aš do své emrti r. 1499. Chrámovýchpotřeb však
hleděno za sprévy kališné málo, tak še na eklonku
XV. století byla stavba ve stava velice zlém. A
tak na hraně století XV. a XVI. opraven poško
zený krov. R. 1604 přistavělo město při kostele
povnoa zvonici, aby schátralá severní věž při sro
mění se nosesala. Pořízeny nové svony. Počátkem
XVII. století opraveno krytí věží a dány na kostel
nové žlaby, aby klenutí nezamokslo. I vnitřek
kostela zveleben. Od r. 1604 konány ulužby Boží
ve chrámě po způsobu lutherském, ornáty z ko
tela odstraněny. Ta mnoho občanů kopservativ
nějšího smýšlení velice se na změnu hněvalo;
chodili raději na elužby Boží do Ovčár. — Po
bitvě na Bílé Hoře ovangeličtí kněží z Čech vy
povídání a tak dosazen na faru kolípskou Jan
Glodomasteus, rodem Polák. Průběhbem let prove
deny na chrámu značné opravy, svelebovány při
lehající kaple. Za utrašného pošáru 34. července
1796 stal se chrám ubobým spáleništěm; i krovy
spadly. Veliká byla lítost osadníků nad toa
zkázou. Hned očiněny kroky k oápravě. Již v pro
einci r. 1796 dán na hlavní zdi ciholný krov, věže
přikryty nískými jehlanci krytými šindely a jen
na zvonici dán baňatý krov s locernou, kdež za
věšen omíráček. Vaitřek cbrámu obětavě doplňo
ván a zvelebován. R. 1847 dány na průčelné věže
nové krovy. R. 1840 opraveny varbany, r. 1857
obnovena dlažba, r. 1860 pořízena barevná kostelní
okna. Lk.1868 přestavěny varhany. Podnikooty i
i jiné drobnější akce. BR. 1809 shořel krov svo
nice i a umíráčkem a krov nejbližší věže průčelní.
Te dle návrhu architekta Mockra zvonice opa
třena kamennou pavlačí gotickou s krovem sta
novitým, krytým saglickou břidlicí. Severní prů
čelní věš přikryta novým jehlancem bes štítků. —
— R. 1878, kdy slareno 500, výročí smrti Karle
IV., ustavil se permanentní komitét, který si vzal
za úkol vati o důkladné restaurování chrámu.
Mocker dodalplány r. 1882 a hned počato spra
cemi opravnými; přikročeno k obnově poškoze
ných al a opěrných pilířů i oblouků. R. 1887
restaurována ozdobné lucerna nad schodištěm
wochozu a jednoveliké oknonad ochožem kůru.
Uhrám opravován dále zaúčinné podpory městské
rady, úřadu děkanského, paní A. Vachové, p. Al.
Bureše a jiných dobrodinců, R. 1909 opraveny a
zvětšeny o 8 rejstříků varhany. Konečně podporu

B Opratakr. 1904počatosraopravou. Opraveny chatrné základy; pak
vysekáno uvBitř tralé zdivo a nahraženo no
vým. Strženy staré opěrné pilíře a postaveny nové
střídavé s obou stran, opraveny schody, veliká
okna vysokého kůra, vysekány poškozené kvádry
flal a ostění oken. B. 1907 ařízon opěrný oblouk

i severní věží a zvonicí. Vyrobena řada nových

j kryta střechaE

čty. Objednána i křížová cesta u mistra Fr.
flka, řesaná z dubového dřeva, vceně 12.000 K,

bude dodána během tří let. Nové veliké var
mají 36 rejstříků, rosděleny ve tři mannály.

uvádíme z pestrých dějin velechráma
o, který byl letos znovavysvěcen. Právě

nákladem knihkupectví J. Kašky v Kolísě
vypravená kniha „Dějiny a popis děkan

chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně“ se dvěma
a patnácti obrázky v tetu. Kniha

vkusně vypravená na 76 stramách velmi pečlivěa
podrobně osudy velechrámu a jest velmi cen

příspěvkem ke kultarním a náboženským dě
v „ Sestavili ji prof. Jomef Vávra,

děkaa VáclavSixta aině. Ant. Hlaváček. (Cena
1 K 50 hb.Vřele doporučujeme.

Velegradskij Věstník, žurmel dljaras

potanen otremleníja k ooedinenijubon
věvyšlo 1. a 2. adí styky.diležitého„ který propaguje mesi slovanskými

Erestany všech vyzaání.Tento časopis má sledo
vati borlivě ia t, kterému jde upřímně

o tažení K k “ kamenynámoptná se v řečitištěnjest pismeny obvyklými, ab
nančení so ruskémuj uaa atoa i

č
ského

1. Odboček jest 358, členů 10.710. 2. O. k. místo
držitelství schválilo stanovy okrsku Hospodářského

stavující valné hromady obou okrsků budou evo
lány běbem listopada. 8. Z krajin, v nichž pěstají
len, obdrželi jsme mnoho stížnosti, že semeno ná
sledkem dlouhotrvajících deštů jest skaženo. Ibned
obrátili jsme se na Zemědělskou rada, aby odbočkám
bylo zajištěno sabvencované lněné semeno. Země
dělská rada odpověděla dne 26. září 1910 č. 16.800:
K dotazu sdělojeme: Český odbor rady seměděl.
ské bude v r. 1911 podporovati nákup lněného
semene jako v letech minulých; ponse vzhledem
k tomu, že zemská dotace nepochybně nebude tou
dobou povolena, bude asi podpora menší. K po
dání žádostí budou hospodářskéspolky vyzvány;
Zádost masí každý spolek podati sám a uvésti
V ní jméas členů, kterým subvencované semeno
bodlá přiděliti. Jakmile Zemědělská rada vydá
příslušné vyhlášky, ihned je ve Věstníku uveřej
níme a bude ne odbočkách, aby se dle nich sa
chovaly. 4. Důtklivě žádáme, aby všechny účty
sa jarní bnojivo,jakoži jiné, kteréjsonjiš splatay,
co nejdříve byly vyrovnány. Během října musíme
vyrovnati účtů za 100.000 korun, jest tadíž třeba,
aby všechny odbočky obnosy, jež dlahují, úplně
vyrovnaly ! 5. Ačkoliv jit nastalo částečné svýšoní
cen petroleje — další bude ještě následovati —
přece můšemo ještě dodávati petrolej vodojasný
100 kg. za 27 K 50 hb.Výbody této natno ovšem
vyašíti co nejdříve, protože zásoba námi zakou
pezá v brsku bude rozebrána. 6. Upozorňujeme,
še ceny cukru klesejí. S nákupem natao počkati.
7. Dne 8. června £. r. podali jsme Zemědělské
radě žádost za sobvemci na uspořádání tří ovoc
nicko-zelinářských kursů: v Pelhřimově, Milevsku
a Humpolci. Žádostbyla vyřízena 31. září t. r. (11),
ovšem zamítavě. Na samitevé vyřísení bylo třeba
doby od 3. června do 21. září! 8. Dotasníky ro
seslané všem odbočkám i Raifeisenkám ob
společného nákupu po př. prodeje obilí vratte nám
co nejdříve. 9. Upozorňujeme, še následkem Špatné
sklizně jetelů bnde jetelovésemenok jaru muobem
dražší než bylo letos na jaře a neš jest nyní. A
bychom členstvu přišli vatříc, sakoapili jsme celý

on semena jetele dvousečného, zaručené čistého
a klíčivého.Semeno na přihlášky, které se nyní
stanou, přenecháme za ceny nynější. Domluvte se
a učiňte co nejdříve nákup. Odebrati semeno haed

nákup dabytěna ke] 10. ZnovaEd kdyí molnop do L) lépe se vyp m0
odebrati celý vagon. Meaší množství vědy přijde
snačně vysoko.

Stav „Zemského Svazu čosk. hosp.
družstev a spoločenstov“v Praze-ll.,
lená ul. 9. Pen obrat v sářl 607.868 K 26h.
C. k. finsační ministerstvo povolilo, aby Raiffel
seaky soustředěná v Zemském ŠSvasumohly daň
důchodovou sa vkladatele odváděti jednou sa rok,
Povolení toto jest důležité, protože finanční úřad
by žádaly, aby daň důchodové se platila každ
měsíc. Protože jest třeba, aby v případě dotasů
od finančních řiditelstev okresních mohly jednotlivé
Raiffeisenky správně odpověděti, podáváme doslova
výnos o. k. ministerstva financí. Zaí: C.k.
sterstvo financí dovolilo na Vaši žádost přímo u
ministerstvaÍBARCÍpodanouVýDOseM20dno6.
září 1910 č. 68.706 ne základě $ 194. odut. 2.
sákona se dne 9. Hjma ž. s. 220. Raiffeisenovým
pokladnám ve svazu Vašem sonatředěným, pokud
u mich počítání a připisování úroků ze vkladů

celoročně se děje,aby daň důchodovou,
kteráse z úrokůze spořitelníchvkladůdle$198.

o osob. daních přímých srážeti má, odvádělyE3 %Boše
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Nejzajímavější přitom argentinském mase je to
na lodido vesenó skraje maoho tisíc
mi! dalekého stojí 58a66 baléřů kilo. Když však
ujede s Terstu těch 500 kilometrů do Vídně, 600
km do Brasa a 800 km do Prahy, stojí najednou
už kilo 180 aš 160 baléřů, tedy skoro třikrát
tolik!1 Zaklotá země! Dovezte do ní slato, a pro
měníse vám v —kameni! Dovezetemaso sa babku
a ihned v ní vstoupne se báječnou cena! A
tom činí přece oslů to clo jem 30 haléřů za 1
Argenti semědělec dal dobytče, kilo mrtvé
váhy po 80—40 h. Argentinaký obchodník, jest
dobytek na sta mil daleko s pampy přihnal, akci
ová porážka buemos-ayreská, jež dobytče porazila,
upravila a maso dala zamraciti, a loď, která je
devět neděl vozla po moři na tisíce mil, vělokal
ti přirazili k ceně rolalkovi aplacesné 35—30 bal.
A oyaí přichází rakouský stát jako flasočaík,
jako dopravčí, přichází rakouský obchodník s ra
konský řezník, a všichni tito přirážejí na argen
tinské maso: dva a půlkrát tolik, co dostal za mě
zemědělec argentinský, třikrát tolik, co přirasil
obchodník argeotinský s dopravní společností.
Kdyby dobytek v Argentině sadarmo dávali, u nás
přijde maso z něbo ra koranu až půldrahé kilo
gram! — Patrno z toho nejlépe, kdoa co to tvoří
drabotu!? Ty steré manipulace státu i soukrom
níků, jimiž se dáme obsluhovati a bes mlchů ne
můžeme býti!

Masná otázka. Proti všemadovozumasa
argentinského brojí jak Ubří, tek alpští agrár
nici. „Sudetští agrárníci“ za toteď jako na odvetu
za Paetsáv tah proti obilním clům prohlašojí ve
pro to, aby vláda dovolila jen dovosargonti n
ského masa, že to našemu zemědělství uškodit
nemůže, když to meuškodilo anglickéma, a žo
ostataě dovoz tem se ami nouchytí. — Ramunáko,
00 má dovolení vozit maso do Rekonske, samo
musí skupovat dobytek v cisioě. A obchodníci
romanští skupují jej v Srbska| Ať už pro domácí
potřebu nebo pro svou vlastní, ale vidět s toho,
že Bumunsko dnes vlastaě nemá k nám co vy
vášet. Maso Rumunskem vyvezená je přímoČi ne
přímo s dobytka srbského. A my děláme milostí
Burmuasku a Srbsko stále odkopáváme, jež jediné
Jehotovoproobchodnístyks námi!

„Zemědělská družina“ založenabyla
právě katolickou stránou na Moravě. Tato bude
ústředím všech bos besídek, družstev
a podalků. Jejím em bude nejen dávati směr
všem korporacím, nýbrž i jejich činnost říditi.

Povinná organisace
bude zavedena ve Slessku a s ní také institace
zemědělské rady. Rozdíl proti Moravě a Čechám
bude značný. Kdežto v těchto semích vybudována
Je zemědělské rada na základech spolkových, kde
často ve spolcích hospodářských bývá stav rol

Blok) dosti málo zastoupen, re Slezsku musí býti$ýrolník členem orgaaisace, musí platiti při
rážšku na společenstva dle svó daně po
semkové a musí patřiti do některého katastru
národnostního. Vedle českého, polského a němec
kého odboru bude také odbor
Ččímšve společném gromiu, ješ
dpešního subrenčního komitétu, je
vaba sabozpočena.

Obllí Iné poléhání “polehnutímchránívláčestm, se lépeod,
nežli obšínání osení ne příč anebo kosmo. Také
hnojení látkami drasel a vápenatými, jakož
ivýběremdruhůotužilýcha setímdořádkuhodně
H obilí se chrání před polébáním. Přižínání
děje se obyčejně posdě a nevhodným způsobem,
aproto nevyhovujehlavnětím, Žesraf pak bývá

na místo
mecká pře

obyčejně lehké.
moklíči ve dáme-lije

do bedaic, jichž dao jedirkované a koksem.Nakokszemákysenasypouaš po boday,
jišpostavímema cihly pod roby bedsy vvumuté.
Zemákypak nehlíčí až do příštího léta.
-—ešiváníse ulebčajeapodporuje,když

po kašdémjidle zvláštěpo masit;
a tečaých pokrmech, 1—2 zdravá, vyzrálé j
sníme. Taképřed epsním jablkopošité velice
přísmivě působí na uklidnění čivů aklidný spánek.

jablkoje P enšímosvěžení anrarujestolico ,

eVšeobecné snámo.Dobře vedyučiní kablý sasebei svourodinu na

ora vyešl, Zepnrené ovoce,zejménavšakpostará se o patři zásobu dobrých jablek.

,?
Vyšádejtesiikmod-usorypánakýchlétek
bnahlédnutí.(Zvláštěosof-látky»Palmiroc)
ed fy =z ED.DOSKOÓLLCHOCEŇ.=



"spolkem Volná škola proti ministerstvu vyučování
se praví: Po stránce meritoraíjest říňeký soud
názoru, še přeměna dosavadních soukromých škol
obecných v somkromé ústavy vynčovacís vylou
-Šením předmětu aáboženství skutečně minister
stvem vyučování sepovězená se morila okutečač
sakázati, neboť takové přeměns jest dle ustamo
vesí $ 70. udet. 8. M5. sák. o Bkolách obecných,
které jest zde jedině rozbodující, nepřípustná.
V tomto ustanovení je u soukromých ústavů vy
učovacích, které jsou navětávovány dětmi školou
povinnými a které mají nabraditi školy obecné,
výslovně stazovena podmíaka, že učebná osnova
těchto soukromých ústavů vyučovacích přinej
menším musí vybovovati osmově veřejných škol
"obeených. Zvláště mosí učebná osnova obssbovati
"všechny učebné předměty, jež jsou na veřejných
Skolách obecných povinné. K témto učebným před
mnětům náleží nepopíratolně náboženství, a stejně
ako žádný jiný učebný předmět, na př. počty

nebo čtení, oemůše býti vyloučen s čebné osnovy
"takového soukromého ústavu vyačovacího pro děti
Školou povinné, nemůže býti vyloučen předmět
náboženství. Protože pak Volná škola chtěla salo
siti soukromý ústav vyučovací,který uš dle své
Organisace v zásadě nepojal do své učebné osnovy
předmět náboženství, masllo býti uznáno, že roz
Bodaatim v odpor vzstým nebylo porušeno poli

u právo zřísovatí ústavy vyučovací a vychová

Sociální besídka.
Rudé vzájemné kritiky ©prácí seo.

-čem. pohlavárů. Rudý redaktor Badí), auto
nomista, obytrým manévrem přenesl z rakou
centralistů časopis „Nazdar“ z Mor. Ostravy
na Kladno. Z toho veliké rosčilení. Redakci
"centralistického Riegla začal vycbázeti v Ostravě
„Nazdar“ nový, který jest Truonazdarem proti
kladenskéma. O útěka Bodilově napsal v něm
centr. sekterář Brda toto: „Aniž by ao byl kdo
ns tom usnesl, aniž by jej (Budila) kdo k toma
byl zmocnil, aniž by koma s představenstva a
fankcionářů „Unie“ byl co sdělil, odhlásil vy
dávání „Nasdara“ v Mor. Ostravě a oblásil vy
dávání téhoš na Kladně; sebral cennějšíkoihy
redakční a poslal do Kladna; zašel do Živno
stenské banky 4 chtěl vyzvednouti redakční

níse; kdyš mu vyplacení těchto bes knížk
Bylo odepřeno, znemofnil vyplacení jich adm:

trací listu. Zkrátka, zneužil důvěry v něj
kladené a přivlastnil sobě majetek „Nazdara“,
jsko svého času Martin Wagner majetek „Od
borných Listů“. Jest pravdou, že snad jej nechce

nisaci. Darobáctvím všek zůstace a musí sobě
každý pootivý člověk před takovým darebákem
jen odplivnouti. Ostatně, kče chybí smysl pro
poctivost a úcta před cizím majetkem, tam
muel se hledat pomoc soudů a doufáme, že
tito lépe roshodnou právo vlastnické“ Ještě
ostřeji píše redaktor nového „Nazdaru“ soudruh
Mlegel, bývalý administrátor starého „Nazdara“
o red. Badilovi. Píše: „Dnesdělá ze 90be mu
čeníka, sám a nechá 0 sobě.poáti, že jest
oběti sekretářské inkvisice. Dnes, po dvaceti
Jeté práci v naší odborové organisaci neros

hodají jiš horníci sami, njbrě politikářía pletioháři prvního řádu, jakých máme na Ostravsko
oalou:kopu. Sosdruzi, horaicí | Kde byli vělohni
ti přátelé dělnictva v krutých dobách? Ani
edpoho jeme neviděli, dnes ovšem jest jinak.
est čas k dělení ato se musídle našich po

litikářů provést za každou cena, oni nic ne
utratí a horníci to zaplatí.“ A dále praví Riegel:
„Bedil to byl, jenž překonal krále portagal
ského, utekl, vsav e sebou majetek, který
mu po právu nenážel.“ Kladenský „Nasdar“
zase odpovídá na protestní leták centralistů:

Uttkal (Badil) ze strachu před zfanatisovanoo
Řordon, která „již dříve počala hájiti otázku
centralismu s vykasanýmirukávy proti každému,
kdo nechválil vídeňská dogma. Budil atekl
před janičary Vídně, kteří jeom schopni za
bakšiš třeba zabít člověka. Badil prý je jako
sloděj, když zachránil „Nazdar“ českým hor
nikůmaodejelvnoci60svýmivěcmipryč.
Ale oo jsou lidé, kteří kradli Badilovi naň
adressované dopisy a k tomu ještě rekoman

dované, je otvírali je obsah opisovali a poatlali docentrály P eden takový osobní dopis
byl 15. t. m. při sohůsi představonsta. Jak se
dostal do Trsovan, když byl poslán na Budila
do Ostravy?“ Vskutku zajímavé příklady
soudružské vyšší morálky a poctivosti! Dříve
tito lidé, ač sami sebe dobře snali, prohlašo
valí se slavně za reformátory měšťáckéhobídnébo
světa, druh draha vynášel. Spílali „měšťákům“
jako netvorům. Nyní ve chvili rozčilení je
oponští farizejská přetvářka, takže pověděli

o sobě kusSardy. Tacílidé prý dělniotvapomohou| Jes proti sobě navzájem užívalí
tak raán lZnVAktohV Pár

Mreubastávkoupředdivadelním
—vydíráním. Pro divadla

a jejich personál velmí důležité roshodnatí vy
nesl právě nejvyšší soudní dvůr. Zřízenci ji
stého vídeňského kinematografokého divadle
podali řediteli bezprostředně před zahájením
představení své požadavky. Poněvadě prohlásili,
že nebodou-li požadavky splačny, nevkročí do
divadle, podepsal ředitel tyto požadavky. Za
tři dny oa to propostil ředitel veškeré sřízence,
poněvadž si zatím zjednal náhrado. Poněvadě
v závasku bylo také ustanovení, že zřízenoi
nesmí býti propoštění před uplynutím jedoobo
měsíce a že výpověď smí býti dana jen 1. neb
15. každého měsíce, žalovali sřízencí na sapla
cení mzdy za 7 měs. a tři dny. Žalovaný na
mítal, že smlouva byla vyděračným aktem, po
něvadž hrozba stávkou stala se před nedělním
představením. Žádné divadlo a zvláště kinema
tografické divadlo nemůže se vzdáti nedělního

přijme. Okresní soud zamítl žaloba. Reviceyla nejvyššímsoudním dvorem rovněž zamít
nuts, poněvadž brozbou opastiti práci před
nedělním představením ocitl se uajítel podnika
v nesnázích, kterých znenžilí zřízenci k těžení
va proepěch svých zájmů.

Ne = „m

Již přesídlila
tmFejgl 4 Byčiště
do domu p. Rnssa v Jiříkově třídě,

proti novému labskému mostu
a dovoluje si nabídnouti ve velmi levných
cenách veškeré zimní trikové prádlo, dámské
japičky pletené, pánaké vesty pletené s rukávy,

čepice, deštníky, pasy, šněrovačky a jiné.

Kněžské kolárky.
Kněžskézáproonky patontní bez káčků. |

R
——

=
Kupte si poučný epie

BlahoslavenýJan Sarkander,
Napsal Vilém Tihelka. Stran 89. Cenapouze 8hal.

ObjednávkyvyřídíBlekupská knih=
tiskárna v EHradoiKrálové.

JESLE,
KŘÍŽOVÉ CESTY,ŠKOLNÍ
KŘÍŽE, OLTÁŘE, SOCHY
= AKAZATEEYT =

levněprovádíabs.c.k.odb.dkolysochařařesbář

BOHUMILBEKVHOŘEKUTNÉ,

Právě vyšly naše
we kalendáře sd

VENKOVAN
a slce velký rodinný kalendář
s VENKOV ATV“ cena1 Kor.,

kapesní kalendář „VENKOVAN“
cena 60 haléřů.

Lidový kalendář »VENKOVAN“ jest ob

m s řadouobrázkůa povídekod nejlepšíchčeských apisovatelů a rolníků, praktickými po
kypy pro domácnost, hospodářství a jiné,

Svýmobsahem,velikostí| úpravoudaleko
lažské Rovněž i obálka kalen

dáře jest amůlecky barvotiskem krásně a vkusně
vypravena. — Jeden tacet (13 výtisků) účtujeme
ze 8 kor., půl tuctu za 4 kor, Menší počet než
půl toctn účtujeme 1 exemplář po 1 kor.

kalendář »VEEKOVAN« pak ze
Jména jest přizpůsoben pro mládež venkovskou,
aby i ona měla v rakon kniha, z níž sa laciný
peníz praktické poučení by čerpala. I pro do
epělé bude knížkou nepostrádatelnou. Jeden
tucet kapesního kalendáře „VENKOVANA“*
účtujeme za 6 K, půl tuctu 8 K, 1 výtisk po
60 hal.

Kalendáře nače svým obsahem, svou lácí
a praktičností předěl lotos všechny kalendáře.
Jiť ode dneška ei umiňte: Nekoupim si na rok
1911 jiný kalendář, než velký lidový kalendář
„VENKOVANÝ“a kapes. kalendář VENKOVAN".
— Objednávky přijímá Sekretariát

ch zemědělců, Praha-IL., 
ul. čis. 10.— Z jednotlivých obcí ob

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levněa
solidně doporučuje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, dtřkovatiše

90000000 00000000

Nejlepší příkrm
jsou

- brusinky -=
. Zádný tovární výrobek! Domácně zava

řené, čistě přebrané s prané, v čistém ocakru
jen zavařené zasílá Dkilogramový kbelíček za

6 K frma

Václav Ulrych
v "Týništin. Orl.



Doporučujeme

„ 4,96 s 30denní výpovědí
4*/2/, „ s 60denní výpovědí

a poskytuje
a bodných podmínek,

zápůjčky SrodáváÍ kupuje Ut
né (ry. Z venkova možno činiti

vklady A nělísky pošt. spořitelny, které
sašlou 86 va požádání.—-= Záložna pod
léhá povinné revisí Jednoty záložen.

PRERERI DÁSAkě
Veledůstojnému

duchovenstvu 8
slavným patronátním

m dovoluje si dopo
puělit veškeré kostelní nádoby b
něřní a to: mo=s:rance,kalichy,

cibáře,no nténky,paciákáln,svícny, le Inice

4 od né olantnívýroby,podpisů. k ak Ve před24 efrkevním vyhovující.
měty opravuje v úvodní intenci 8

vobal platí s stěí nebo proti dopla ta nové uje. H
Hotově

edměty neb výkresy asílé ná U

čska » no M4nóroanosti koupě.
Vie s0 posllá posvěcené. Prdes ruční.

Ablad.veškarýchzlatých4 R ojako: řetásmado křížků, prst

zudoak ta ýjidaní o amka.Kntříbra,
Slará sleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvylší ceny

m a'6lečTětbr
Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 10. m.

pravého

Nejstarší pražská, výhradně

NEARa |
jel rád a UUMůl

1 eau. Vend.Snopl6 F.Novák

ang.

(OTRS8740800880000E
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AZE-IL, Vyšehradská tř. 49.
Úředně doporučená zdravotní

školní kathni
“ Iraká "kamnas trval. hořením.

Kamnaregul. násýpná se šamot. vložkou. Ne, patrná spotřeba paliva.
Kamna původní Meidingorova.

Železné sporáky všech volihesií.

eny levné. Oonniy |zdarma.

Přesídlení!
WB“Sklady "jiš

fyK WSkaherský=
v "Kal Hradní

+00000000D0000MOM0ohDO

= MKp

u

E ma na cottagováamerická

jj HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradec! Králové.

klady:
Budapest,VIII.kerJózse(
kórát 16 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —
Videň=VIL.,Mariahiiferetr.

86.

zdarma a
franka.

Nejmáčší měsíční
splátky.
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ojo3EFUELÍNEK VHRADCIKRÁLOVÉ

A ráně žeznila ámýědl jzvířatyse munevyrovná

1dpjakos „ce OuporýVupotřebení“|

v

Jasef Stěpha
V“ $

odborný pozlacovač pro prácejkostelní

v Pardubicích,
"doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
"venstvu a sl. paťronátůím Úřaťlům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži
k opravě pomníků, železných

-náhrobních křížů,
zladeuljíbanaa Hůsaýchpřellajětůvenkuso onle

kajcích za ceny mírné. — Taktéž dodávám celů

nová chrámová zařízení

Plánya ros nholovuji úplmě bezplatně 8
k ústnímu j [ dostavím se na požádání eikéšbez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a brohzdvé
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

Wě>Zavodzaloňe'r. 1808."s

O NÍ

čeob,- úvěrní společnost
zapádné společenstvo s ručením obnšezenýto

, w Hradol Králové,
(5 (proti Gratdhotelu) ::

přijímá vklady ma kníšky |,
za 440 až 5%=

úrok a to dle výpovědi.

SM“ Složní lístky na požádání zdarma. -o

Uhlí zoe jněz“
00 nejlevněji. ':

Průtržní pasy
vyrábí a va skladě chová

Arnoší ÚVOŤáK,
rukavičkář a bandašist,

přísežný znalec c. k. krajského
s okresního soudu

w HradciKrálové.
3 Jediný závod toho drohu na

českém severovýchodě.
Zalošem r. 1988.

80:8Brddd008000ODDRADU00DOPRAVU

ga0.00.00.EBDOBNOTAC0008OTEC,OTOR00000000OTOUVUi,

Tridd6.Bral.

Cestující
na vysokou provisi a fixní plat přijmou
se u firmy Šplicbal, Třebíč,
Morava, vývozní dům na Šicí stroje,

gramofony a velocipedy.
—.=

NEBIX683XCEIXKPZXGOD

ÉJan Horák, É
i soukenník kv Rychnově nad Kněžnou X

: *
Četné uzmámÍ zvláště z kruhů vele

SE důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

y sluze mcho ryze křesťanskéhozávodu zadobu více než třicečiletého působení. X
Učiňte, prosim, malou objednávku na

zkoušku.

zasílá na požádání vždy

die roční salseny kollekcol
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Velejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCe3 GeDXK) X865x Gaslě
„O

Odebírejte školním dětem

KVÍTKY.
Vycházejí desetkrát za rok od října počínajíc.
Předplatitelé obdrží zdarma dětský

"kalendářik unaškolní rok 1910—1011.
Předplácí se na celý rok a na jednu adresu :

W výtisků s kalendáříky s jadení
ctým nádavkem. . . - - - 5E—h

5 výtlská s kalendáříhy 2K05h
1 s kalendáříkem ... 7

'Rozšiřovatelé »Kvítiů« obdrží.:
1. Splnomocenstvi, abybez obavypřed úřad

|doválené mohli „Kvitky“ odběratelům dodávati.
2.'Za každých předplacených 320 ročaíků

redle nádavkůi po 1výtisku kalendáře asápis
píku křesť. žen a dívek ch „StastnéDomác
Imosti“ na rok“ 1911, ješ vyjde v"Histopadu.

Rosdiřujte,doporučujíeaa věschjarnísh 000
dánh odlékoné dětské vKoláby“,„at válknea do

kašdé katol rodiny 

kůministrace „Kv“ v Praza-dh,, k



4 FTLIÁLKY:

VPRAZEzanEn
VYDRUOVzam mu 4 u dhtat

Na zopce.
Většina ovropské půdy jest provrtána

anarchistíckými podkopy. Národy jsou smateny
nejrůznějšími chrliči moderních hesel. Dochásí
k výbochům a závratným otřesům; nejsou to
bouřky čisticí, protože právě hlasatelé nových
názorů prosrazují při praktické sociální a po
litické skoučce úžasnou neobratnost a trestu
hodnou nesvědomitost. „Reformátoři“ tápají,
vlastní hesla křiklavě zrasají.

Poučno jest, vjabjeh rospaelch ge ocitlapo skončení veliké stávkyželezničních zřísenců
vláda francouzské,která jest dle pokrokářských
názorů vládon v Evropě nejosvíconější, nejpo
krokovější. Vědyť důvěrou lidu vyšplbali 60
do vládního kabioetu tři s0e. demokraté. Re
publika Francouzská byla zřízena dle souhlas
óho tvrzení všech protikatolických pohlavárů

a hsrcovníků franooneských, aby v ní vládi
euverénní lid. Jak však ten vládne, to lze
dobře pozorovati ne posledních echůzích parle
mentu v Paříži. Parlament zvláště v republice
má ropreseutovati věrně všecky proudy ve
státě. Má býti nejjemnější trestí všeho občan
stva a ostře odrážejícím zrcadlem, kaleido
skopem všeho kaltoroího ruchu lidového. Nuže,
jský obraz vidíme v representaci „suverenního
Hda“? Vybíjel se přímo.šílený vztek soupeřů
— ovšem všech „lidových“

Ve chvílích, kdy se pěly v Portogalsko
nadšené hymny na oslavu repabliky, lítaly
v Paříži nejpraděí blesky na čela republikán
ské vlády. Ozval se z poslaneekých řad docela
výkřik: „Pryč se židy l“ A to uš mnobo zna

FEUILLETON.
Slavnostní oběd.

U ševce Skolka bylo ráno ve čtvrtek rušno.
ijela švagrová Stromková z Rybákova, Hovoru

ylo jako vody v březnu. Obě švagrové debato
aly hlavně o kuchyní. »Ale víte, švagrová, s mužem

m potíže, zasteskla si Stromková; sten váš můj
4 jazýček jsko hrabě, Pekáčky mu necbutnají,
o dobré kaše £ bezinek ani ižíci nepoloží; už
u sni octová polévka necbutná.«

vinu — každý má jinou chuťe, trochu
raženě odpovídala Skolková, »On náš váš byl
vyklý na kucbyni maminčinu. Ta mu všdycky
vyhověla. To zas tuble můj starej nikdy ani ne
utá. Já jeho chuti rozumím. Udělámeli mu kru
ičné knedlíky, to by se po nich utloukl.«

»Jó — ale málokdy«, obrátil se mistr. »Už
m to nejedl devět dní.«

s ty šelmo, jak si dobře pamatuješe, smála
e Skolková a šla ven. +Ferdáčku, Ferdo, kluku
izerná, kde se zas klackuješ? Neřekla jsem ti,

bys daleko aeodcházel ?«
Kotrbatý klučina přiběhl. Na kalbotéch měl

dnu klanda, tak že pravou nohavičku patou
poval. »Toda honem čepici na hlavu! Toble
šátek. Koupíš sa osm krupite, za půldruha

sa tři soli do papírku. AC uš jsi tadyl
pěkně si to po cestě opakuj. Nic nezspoměň[«

Ferdáček se otočil jako čamrda a zmizel s pro
nikavým hvfzdotem. A Skolková si řekla: »Já ti
ted, Mančo, ukážu, jak 60 vaří, Nedovedaě udělat
ani šlichtu pro kozu.c

F nebyl nikdy zvyklý poslouchati na

=
V Hradci Králové, dne 4. listopadu 1910.

mená. Ministerský předseda Brland na oplátku
docela prohlásil, že pro zachování pořádku
nebyl by couvl ani před nezákonností. Ta
všech 76 soc. demokratických poslanců spustilo
ohlušující řev: „Pryč a diktátorem! DemiseI“
Soc. demokrat Colly docela běžel k Briandovi,
aby jej srazil e tribuny. Colly byl sice sadržen,
ale rudý povyk trval přes 40 minat. Proto ra
ději Briaud zmizel. Na poslance Reinacha vo
láno opětovně: „Pryč se židy|"

Přítel Briaodův Benazet prohlásil: „Kdyby
Briend obtěl říci vše, co ví, otvírali byste očí.
Briand ví, že oleař Vilém vyslovil se velice po
brdově o každém franconzském mobilisačním
pokase a že by jej (císaře) stálo jediné slovo,
aby vehnal francouzské železniční zřízence do
všsobecné stávky a tím znemožníl Francii ja
kókoliv vedení stávky“ Briand však byl tímto
sdělením trapně dotčen — přirozeně; Benaset
bezděčněkonstatoval schátralé poměry politické
a krajní rozervanost republiky. Průvod revo
ločních socialistů táhl proti sněmovně — tedy
lid proti „lidovému zastupitelstva“; byl však
policií rozprášen.

Soc. demokr. poslanec Jaaros v Hama
nitó“ nasval Brianda harlekýnem, jenž si braje
na Caesara a dobrodruhem. Liet bývalého mi
pisterského předsedy Combesa „Rappel“ píše:
„Ku protizákonnému prohlášení přiměl Bri
adu elavomam,perfidní našeptávání a zločinné
okolí! stoupenec republiky nemůše sůstali
po boku tohotoministerského předsedy.“ — Pěkné
vysvědčenídává protikatolický orgán přednímu
representantovi republiky! A přece Briandovi

byla projevena většinou blusů důvěra! Nyní
hledí svc. demokraté vnésti svůj parlamentní
spor v nejširší lidové vrstvy, začínají podkopné
veřejné echůze. Radý iomoz působí hrozivě.
Vždyť již začíná pracovati „sabotáž“; ve Fon
tainebleau byly přeřezány telegrafické a telefo
nické dráty; v elektrárně ve Vitry přeřezány
a přeházenydráty a rozbity isolátory; četnický
strážmistr, který ohtěl případ sděliti telefo
picky evémo představenémo, byl proudem
elektrickým k zemi orašen a popálen. Velice
vážně týmě způsobem zranění dva dělníci, kteří
se snažili stroje opraviti. Rudý tábor tudíž
pokoje nedá! ,

Vláda, která se tek piloěsnažila, sby po
slušnost k aotoritě Bofí byla z kořene vyvrá
cena, myslila si bláhově, že zachová v lidu
respekt před antoritou vlastní. Leč propadá

slovo. Měl krev ohnivou a legrace mu vždycky
byla milejší než konání povinnosti. Na cesté po
skakoval napřed na bosé nožičce levé, pak na
pravé; pak si vyhazoval čepičku do výše. Nato se
brouzdal stružkou špinavé vody. Konečně nakou
peno. Ferdáček se vracel, ale byla mu bez ro
mantiky po cestě dlouhé chvíle. Proto aspoň
na hoche Rankovafhoukl přezdívkou: »Chocholo,
chocholóóJe V odpověď nato zasvištěl vzduchem
kamének, Za zády Ferdáčkovými se objevil černý
pejsek, který napřed zívl, pak se podrbal zadní
nožičkou na krku a již střídal nožky směrem
k Ferdáčkovi tak rychle, jako by to byly černé
pentličky ve větru se tetelící. »Raf, rafl .. .«

»Kluku ježaté, to's přišel pěkně brzy | Počkej,
až odejde tetička, co jich nabrabeš«, vítala Fer
dáéčka na zápraží matka,

Kloučekčasto zkusil, že z takových hrozivých
mraků neuhodilo a proto spěcbal za bumna ve
sele s pronikavým pískorem.

Skolková neuméla dobře vychovávat. Fer
dáčka se mocho neptela, co a jak dělá. Teprve
když míra jeho nezbednosti překročila ©všecku
míru, rozlítila se zase náramně, div že ji neranila
mrtvice, Za chvilku pak zas jako by nic. Již při
pravovala k obědu slavnostní knedlíky, »Ale ten
náš kluk, švogrová, je forina. Má vtipu za tři pro
fessory. A pořád ni hvízdá, Jenom když jde do
sklepa pro brambory, na chvíli přestane, protože
jsou tam jablka, Pobude-li tam déle, už na něj
volám: «Kluku, ať hned hvízdášl«

»Jo — ale kdyby ten kašpárek raděl pomahal
lokovate, sabručel tatík. »Nebýt tebe, nebyl by
sněhots neposeda.Tyho chráníša bájíš
jsko skleněného panáčka«.

takovému osada, jako všecky vlády, které 0
třásly oltářem. Proti Kristu jest dovoleno ve
Fraocii hapebněpsáti; v surových listech proti
křesťanských malují se sprosté karikatary na
potapa nejsvětějšího Učitele. A ti lidé, kteří
jsou vychováváni v tak bezmezném cynisma,
če by pak měli větší úctu před zajalci židov
ského velkokapitála?

A jak to bude vyblížetí nyní v Portu
galsku? Lépe než ve Francii rozhodně nikoliv.
Vždyť by přece židé nerozvířili odbojný ruch
proto, aby ge za nového stavu věci ztenčily
jejich kapitály. Právě v Paříži spřádal hlavní
nitky revoluce republikán ©Magelhaes Lima.
Stiskl knoflík, dílo dokonáno — a pak teprve
hlavní intrikán odebral se do Portugalska.
Zrovna jako v jiných zemích. Když Ferrer
všecko v Barceloně k výbacho připravil, ztratil

-8e do ciziny. V Rasku hlavní rovoloční agitá
toři právě před početím pouličních bojů od
cestovali. Jakmile by se byl dostavil výsledek
příznivý, hned by se byli vrátili. Není nad
chytrost revolucionářskýchsobců|

Jak bylo Portugalsko zem! „klerikální“?
Asi tak, jako některý kraj v Čechách, kde
soudce do kostela nechodí, ale poroučí po ka
tolicku přísahat, kde okresní hejtman zacho
vává ke kněžím jemný společenský tukt, ale
Hká: „Vy katolíci byste měli... Vám katolí
kům bych radil... Kdyby vaše klerikální
strana věděla ..“ Přitom ovšem v parádaím ú
boru třikrát za rok do kostela se podívá, ale
Jen „z úřední povinnosti.“

Sama židovská „Neue Freie Presae“ uo
takto podřekla: „V Portogalsku jest 8500 škol
obecných, ve kterých učí náboženství světští
učitelé, na lyceích se náboženství vůbec nevy
oěnje, soukromých škol řeholních bylo v celé
zemi pouze 100. Bisknopovébez schválení vlády
nesměli odělati ničeho, papežský nuncios byl
nucen jednati 8 papežem jen skrze minister
stvo.“ — Ovšem ti světští učitelé vštěpovali
dětem náboženské zásady tak „horlivě“, a ja
koa „horlivost(“ sloužili revoluoionářští důstoj
nici králi. Faktická výchova mládeže dospiva
jící byla bez Boha. Na venok karolické pozlátko,
ale církev v horších kleštích než ve státu pro
testantském. Ami jedna politická strana tam me

SOR která by stavěla na základěnáboženském.V Čecháchnás nedovedli zednáři přelhati tvrze
ním, že není potřebí žádné politické strany
křest. sociální. V Portugalsku však lahodná

vÁJe brosím tě, vždyť je to dítě, naflokuje
se jebté dost.«

Konečně slavnostní oběd připraven. Mistr
oklepal zástěru a zasedl s ostatními ke kouřící se
bramborové polévce »zasmaženée. Na plotné se
jen svítily knedlíky, mistrně uhnětené z krupice,
mouky, rozstroubaných bremborů a vajec. Na stůl
se k nim přidalo hodně maštěné zelí. »Jo — roble
je pojídlo, to je pojídlo«, poznamenával labuž
nicky mistr. »Po tomble jídle je v ústech jako
v saloně.«

Ferdáček jedl hltavě. Najednou mu něco
v bubičce chruplo, slzička mu vyrazila z pravého
očka.

»Co ti je?«
»Ale nice, dělel hrdinu zardělý Ferdáček;

sjen se mi vylomil zoubek. Byl už stejné vy
žraný, černý.«

„Teds jdi tuhle do kouta, vyhod to a vy
pláchni si bub.čku.«

Manča začala jíst taky s chutí Ale náhle při
kousnutí jí vyskočily tři jiskřičky před očima. vý
plivla po straně zrnko písku,

Skolek se taky jednou zamračil, ale neříkal
nic. Když však zuby kvíkly po druhé při nedo
brovolném tření nerostu, praštil Ižicí, kterou kne
dlíky rozkrajoval: »Poslouchej, Tončo, mám už
zuby vykotlané, ale pískem si je dláždit nebudu.
To ať se pískem živí slepice nebo velbloudi na
poušti l«

»Co — cože?< celá zapálená se ptela ho
spodyně, »Písek? Ale kde pak ten by se tam vzal?
Jsem přece tolik čistotná, opatrné.«.

sTeda jez taky a poznáš,« durdil se tatík.
Proč Ferda právě teď přišel o zubla



ekolóbevka lišáků, oblečených v kůší beránčí,

uspalskaletiky

pákalismumop S ti katolícijistě
hrosní bojovajel, kdyžrovolece zvítězila hravě

za jedinosnet a yžzednáří po Poboopanování jediného města jiš mohli s é m
posilatidekrety do oslé semě|

Přitom všem hanéla se pokrytecky církov
2a to, 3b vPortngalako jsoov menšině lidé, kteří
umějí číst apsát. Jako byto církov vůbeb mohla
saviniti! A ryní tak Šidovský obratem ruky
save sajásel nad tím, jak „avědomělé“ portu
G-Jeké obyvatelstvo se vší osvíceností příjímá
nový politický řád, jak povládne „snverénní
lid“ cám nad sebou! Zaí to jako nepovedený
šprým. Ti lidé, dříve tolik henění pro evoa
ignoranci, stávají se přesenoc nejpokročilejšími
občany; oni ve základě všeobec. hlasovacího
práva upraví zemské poměry líp, než jak do
vedl Briand ve Francii. Snad by ten lid ko
nečoě také ledacos ve prospěch státa vykonal,
kdyby ho nedržel na oprátce židovský mil
lionář, který má ve své službě dosti demogogů,
ličících tuhé okovy jako růžová pouta.

V mélokteré zemi židovstvo 80 tolik ros
tabuje jako v Portugalsku. Mooho z těchto
lidi přijalo na oko víru katolickou, aby mohli
ještě bezpečněji své rejdy prováděti. Vědyť
již ve středověku na polvostrové Pyrenejském
bylo nutoo přikročiti k zvláštnímu opatření
proti židům, kteří se vtírali do koěžst.í ano
i na etolce biskupské, ačkoli planuli nesmíři
telnou záští ke všemu křesťanskému. Portu
galská šlechta jest silně smíčena s krví ši
dovskou; a ta společně ge židy.nyní založila
„demokratickou“ (11) republiku. A „svoboda“
při převratu začala pracovati hned. Jest to

horakierní. jestli, jestléke válěsové,kteřípřire
bescharakternost,sacháuci osvědčíli besmě

sejí alidmi jmýmia charaktornímijakos0
sločinci, ba jako s dávousvěří? Na kněze a jep
tišky pořádán pravý hou. Co ty ženy jen spá
chsly strašného, že se e nimi jednalo hned
beze sonda jako se slosyny? A ještě dříve,
než se sešel parlament, noví diktátoři dávali
rozkazy nejradikálnější: Všecky kláštery aře
hole baďtež zrušeny a jmění jejich konfisko
vánol Zakazojí se veřejná procesí a pontil
Koěži nesmí nositi církevní roucho, nesmí učiti
náboženství ani ©soukromí ani ve školách,
pokod dítě uedospěje aspoň 16 let! ©Mše
6v. a káz:ní smí sv KoDAtipouze se avolením
politického úřadu. Kříže, suchy a jiné odsnaky
náboženské buďtež ze hřbitovů odetraněpyl
Tak zamyká zednářstvo ústa křesťanů, tak rve
děti z katolického tábora. Revolucionářské bě
snění dovoleno i mládeži, ale výchova nábo
ženská nikoli. Kdybychom chtěli dáří volnomy
šlenkářům takovou svobodu, jakou tito dávají ka

Řuatéleky de tokyfyronoloí;lóslyby pumyt ; UWtalyby pum

jako o Rusku. Ale naši volnomyšlenkáři nemaji
proti španělsko=portogalské tyranii zednářské
nic. Vědyť jest pásmo zednářské povně spře=
deno po celé Evropě a má disciplina vojenskou.

V posledních dnecb oznámeny nové ne

pokoje z Německa a Španělska. Sopka pracnje.rolodf se opáči?

oje
Rozšiřujte Šeseve ÚramZ J Časové Úvahy!

Manča položila lžíci také, »Toničko, nezlobte
sel Ale tu krupici vém sebnali někde ze Sahary,
Vy za nic nemůžete. Kdybych to předlotila va
šemu mému, zpíval by intrády celý den.«

eFerdo, co's vyváděl? Proč's přinesl takovou
krupici ?« ptala se máti celá bez sebe.

oJá jsem . . „oni mě... inu já jsemupadl.
Krupice se mi vysypale na písek a tak jsem to
sebral zas do šátku. Písek byl čistý, trošku ze
spodu jsem tem toho stejně nechal... A —
všecko se mi stejně nerozsypalo, lo ne.«

Teď si výtečná kuchařka podepřela boky.
Z očí vyšlehly dva tolik žbavé blesky, že by juchtu
propálily. A za blesky vychrlilo se šest jedrných
slov. To už nebyla žena, to zde stál rozlobený
kaprál od kyrysarů. Napřed skřáp« hrníčkem po
Ferdáčkovi. Rána minula se cílem, z hrníčka zůstal
mrzáček, Ferda honem proklouzl dveřmi; letělo
za ním ješté bleskurychle koště, které přilehlo na
hlavičku. »Domů mi nechoď — uši t utrbnul«
— Ne — Skolková nerozuměla řádné, soustavné
a účelné výchově. Těžce oddychujíc, dodávala:
*Ten rarášek nepodařený pořád se musí po cestě
vrtět, kluk nepřestává se ohlížet, pořád hlavu do
zadu jsko sůva«

: Teda ho dáme učit provazníkeme, vpadl
Skolek.

"Abys ty se ještě ke všemu nesmál! Tuble
člověk chce uctit . . . A kdyby to ten mizers byl
aspoň dříveřekl le

»Ale, švagrová, co pak na tom? Vy za nic
nemůžete ; děti jsou děti. Vy jste vzteklejší než
ten můj váš.. .«

K večeru si Ferdík pískal vesele zas, Uši
měl celé a zcela normální.

Volné Jjsty,

mA Oko dnonot: 66 ŠBe ba ova „sv

Lála“ oČaj únvola rpo miBol"ení aistý) ad Článektea
možno nesvati útokém na zdravý lidský rosam

a Sant) datým balamucením veřejnosti. „Osvěta
a“ pro.sd pokolikrátekrokodýli olsyvým miláčkom Ferrerem, jeněbyl anar

chistoea člověkem,prostým mravních
a povahových zásad. Odporné finkání „Osvěty
Lido“ nad Ferrerem dokazuje tedy, že „Osvěta
Lidu“ nesmí již nikdy oblékati 60 v roucho
mravokárce a kázati o lidakých a národních
povabách, neboť, kigní-li se Ferrerovi jako ide
úlníma člověka, zařadila 60 mezi ty intelelsta
úlní šivly, které ve svém livotě smazaly rozdíl
mězi dobrem a zlem, jako čama smasals rozdíl
mezi lží a pravdou.

„Osvěta Lida“ náramnoa bolest pocítila
2 toho, že všechny Ferrerovy oslavy byly
v Čechách zakázány. „00 hlásal Ferrer?“ táže
se tento pravdymilovný list. „Nejprve sesvět
štění školy a odluku církve od státu. Obé Ca
nalejasova vláda provádí. A to jsou snad trestní

činy ?“ Ale ohépajíe že snad některý stoupeneojejí zachovalsi jiskra zdravého úsudku, jejš
v něm posad docela neatloukla, „OsvětaLida“
podloudně dokládá: „Francisou Ferrerovi bylo
ovšem také se vina kladeno, že byl epolaosno
vatelem loňského červencového povstání v Bar
celoně“. Dovol, „Osvěto Lidu“, to nebylo pouze
povstání, to byla také zvířecká bostialita ata
kové sorové ničemnosti, které soamenaly po
pravu všech lidských citů. Připomínáme, jak
žáci vašeho ideálního Ferrera s mrtvými jepti
škami tanocvali.

Slyšme však „Osvěta L.“ dále: „Toto ob
vinění“ (že Ferrer se účastnil povstání) bylo
šířeno klerikalismem, který Ferrera nenáviděl
aš k emrti, ale Ferrerova spoluúčaat na barce
lonském povetání byla bodnověrně vyvrácena.“
Nejen bývalý ministerský předseda Maora, ale
i jebo nástupce, evobodomyslný Moret, jménem
Španělské vlády úřadně prohlásili, že Ferrer
barcelonského povstání se zúčastnil a protože
o Jeho účastenství a podněcování byly podány
přesvědčající důkazy, byl dle španělských zá
konů souzen a potrestán. A do třetice všeho
dobrého. Sám Canalejas, nynější ministerský
předseda, jemuž pro protikatolickou politika
„Osvěta Lida“ při kašdé příležitosti metá po
klony, o Ferrerovi právě v těchto dnech pro
hlásil, „še beze sporu byl revolucionářem, že
poprava jeho byla oprávněna a byla by ji
uskatečnila i jeho liberální vláda. Že dy Iměší
bylé savěnálé Forverovu smri, memépravda“ Tak
pokrokářská a pravdymilovná „O. L.“ jest
usvědčena ze lli mužem, jejš ci tak často po
chvalaje.

Zabýváme-li se touto věcí, neběší nám,
jak se samo sebou rozumí, ani o smrt Ferre
rovu, ani o pokrokáře, kteří dovolují svému
listu takovýmto způsobempoličkovatipravda;
co nás rozčiloje, jest to, že dnes v době tak
četných telegrafických eítí a tak rychle podá
vaných správ, že v době takové intensivní ve
řejné kontroly odvažoje se o Ferrerovi takovou
drsou leš do nekonečna a stupidaě opakovati a
omílati list, jenš za evůj program prohlašuje
osvětu, pokrok a . Jest ta oražena kul
tura a sama lidská přirozenost, děje 8e tu něco
tak hnosnébo a odporného, že by všichni slušní
lidé měli toto řádění konečně sakřiknooti, aby
nákaza novnikla konečně i tam, kde posud
obíhají zdravé mízy národního našeho života.

Kde který člověk ví, že Ferrer nebyl po

luku olrkve od státu, nýbrž pro svoji prakci,
kterou ve svém programu teoreticky vyjádřil
takto: Zrevolncionovati školy, zničiti nábo
ženství a krále, zrašiti všechny úřady a soudy,
sabaviti všechen majetek. Toto vše a mnoho
jiného i obmezence masí přesvědčiti, že Ferrer
byl nejdokonalejším vyslovením anarchisty a
že zoamenal barbarské vyvrácení společenského
právního řádu a veškeré vzdělanosti,kterájest
prací doby přítomné a dědictvím časů mi
aulých.

Oslavujísli tedy Ferrera volní myšlenkáři,
socialisté a Masarykovi pokrokáři, demaskojí
pravé své emýšlení příliš okatě. Neboťnaskýtá
se tu sřejmá otáska: Proč nevelebí stejným
způsobem jiné proroky, kteří taktéž usilují ©
roslaku církve od státu a eesvětštění škol?
Úskočná odpověď pokrokářské by začla, že
Ferrer pro tyto své požadavky stal ee muče
níkem. Pravda a všechna skutečnost však do
kasoje, že Ferrer sébyl mučeníkem pró 86
ovětětěníškoly, nýbrž propadl hrdlo -pro anars
chietické zlořády a pro poštváí k .vratdění:
Proto přirozený závěr jest jeu jediný, totiž
ten, že pokrokářeký a rodý tisk sohvaloje
vraždy, paličetví aanarohiem 6 veškerými jebo
hroznými projevy, protože všechny tyto slo
činy mimo vyvrácení společenského řádu mají

také ten účel, aby seovětětšna Skola
provedena roslskaobekro státe. „9

A tášeli 00 „Osvěta liídu“: Kdeto ti
jemef —pak odpovídálno:Žijestevdoběpolkro
kářské mravouky, která dovolajepr
lháti a která vrašdy, pal a Prot
anaroblsm ospravodiňeje požadavkem po od
lace olěkvo od státu a seovětětění školy. Ži

kaposledet“ staniciomshoflosofk,ktarý pre.na onoho
hlásil, Ze není hříchu ani etnost:, není pravdy
a Jši, nýbrž šo vše jest jednostejné, či jiaýmí
slovy: Všechno je dovoleno. Oo jste se aLři.
čeli o Maoochovi! Ale tento mnich spáchal
vražda a krádež proti zásadám katolickým a

kdežto váš Ferrer vrašdil a pálil podle svého
programu a veden jsa vérností ke svým záte
dám. My Macocha savrhujeme, vy Ferrera v6
lobíto jako mačeníka. A to jest rozdíl, který
přímo tlůče dó Blavy. Dolů tedy s těmí va
čimi humacitaímí cáry a pokrokovými ná
lepky, ať jest viditelne vaše mravol jádro ce
lému světu! Každý lupič s Abruzských hor,
kešdý Hugo Šenk a každý Šlosárek bude dle
masarykovekého tisku důsledné mučesíkem
lidskosti, bude-li jen mimo své zločiny mslaviti
také o sesvětětěníŠkoly s odlece cirkve od státu.

Agrární časopis „Venkov“

denník rosamoje: „hMasímepředpoklůdnti, še
hmota, s níž vznikly světy, jest od věčnosti.
Byla sde vědy, neobývá jí a neztrácí se, nýbrž
různými silami přířódními -ce jen otále mění.
Byla ta však bežé věslko řádu 's Každá ne
patrná Sáptečka byla sama o sobě a pobybo
vala se vlastoím svým pohybem ve vesmíru.
Vesmír byl všdy a bůde vědy, jdet věčný.“

Řádky agrárního „Venkova“ jsou věrným
otlskuutím učení volných myšlenkářů a Haeckla,
kteří zásadně popírají prvou příčinu, Boha.
Jinak jmenoje se učení toto materlalismem,
který blásá, že hmota uspořádala se sama a
že jest věčná. Aby se popřel Bůb, masl 6e
ovšem silné věřiti, že všechny ty zákony dala
ei hmota svými přírodnímisilami, jak to agrární
novináři uvedli ve orém „Venkově“.

Vězme! V přírodě jsou pravidla, soulad,
sákony, řád, a každý rozumaě myslící člověk
musí z toho uzavírati, že tyto zákony doka
sují rozamnost příčiny, která je myalila a
v přírodě uskutečnila, še všechen ten orčitý
řád má ového všemohoucího Pořadatele. A
grární „Venkov“ však proti rozamu 8 proti
přírodním vědám vykládá po způsobu Haekla,
sarpotilého to popěrače Buha, že onen úžasný
a promyšlený soulad způsoben byl hmoton a
jejími různými silami. Tento výklad agrárního
„Venkova“ jest průzračnou taktikou svučas
ných athojstů (popěračů Boha) a mení výsledkem
bádání vědeckého,jakkoli takového zdání hledí
si zjednárati a dobývati ai půdy v lidském
myšlení. Tento zdánlivě vědecký výklad ve
„Venkově“ na prvý pohled vy nevinně,
neboť hned ne plné kolo pravé úmyslyčtená
řům se projeviti nemohou. Ale ve věci samé
jest to strohé popřeníStvořitelea Pořadatelevše
bomíra. „Hmota tu byla od věčnosti, každé
částečka pobybovale we vlastním svým poby
bem a byla sama o sobě“ Kdo vám to řekli,
páni redaktoři „Venkova“? Kde jste 60naačil:
takovým šprýmům,jimiš častajeto své čtenáře?

-vědeckého i rosamorého
hlediska tvrsení vaše jest úplně nicotné, takže
natno jest diviti se vaší odvase, 60 kterou vě
decké poznání ropresentojěte? Newton říká
val: „Zdá ee nám“,... Kepler promlonval:
„Předklédám vám domněnky tyto“ .. ., ale
agrární redaktoři hned jistojistě tvrdí, še svět
jest věčný, hmota jest věčná a še kašdá čás
tečka pobybovala ce vlestním pohybem a byla
6ama o sobě, ač všechny sceskapily 50 v zá
kouný řád.

Ej coš, skusme to tedy podle agrární fi
losofie| Nahromaďae do nějaké rossáhlé míst
nosti kopu hmotných částeček. A teď křik
něme na ně: pohybujte eo každá svým vlast
ním pobybem! Hle, nechtějí. Mršky, vlastní
pobyb svůj jiš asi ztratily. Pomůžemejim tedy
Jinsk. Zavedeme do místnosi ústí velikého mě
chu, jako pohon dáme bensinový motor a po
Šneme mocně foukati. Aby práce byla důkladná,
dejme měchu foukati třeba celý rok. Proto
jen trocbu strpení, nejistota slavnostního oče
kávání bude akončena. A pak, až osteneme a
svědavě podíváme se do místnosti, co se stalo
a částeček, které jamo tek důkladně proháněli
a do pohybu uvedli? Nejeden ze čtenářů pro
hodí: no, oo by z toho mohlo býti jiného, než
epousta vířícího pracbo, všecka místnost na
plňujícíbo. Ba ne, milý čtenáři. Dle sgrární
filosofie .akoprníš, neboť uvidíš, jak malé j
velké koule obthají. kolem koule největší, jež
Jest jejich středem.Těless ta pohybují 60 pra
videlně dle výpočtu pohybem otáčivým a po
hybem ku předu, kronžice kolem alunce.Slo
vem jest to naše sluneční coastava v tnalém.

probíproému



A jak to vše jednodnché! J

pčafok di vy agrární filosofiebylopodřeší 6éčástečky.tenkráte ovšem dostavše pohyb

od našsho měchu, sepkapily se dle orčitýchsákonů v ooulad a oali. Vědecky ovšem
jest dokázáno, še „perpeteum mobile“ jest ne
možno, ale tady námje agrární filosofievelmi

fortelné sestavila.Pořád oben še zákony,vystihované v přírodě p , zjevují tv
alo agrární redaktoři nyví nepřímo

dekazují zebedněnost a vyslovují pochybností
o způsobilosti mysliti u těbh, kdož v takovoa
jateli pci věří. Všetedy agrární filosofií při
rozoně jest vysvětleno, vyjímaje jen ta nepa
trnost, je hmotné částečky byly uvedeny do
pohyba, jak probíhajice nesmírnými prosto
rami bez vedení rozumu se přibližovaly, sdo
tovaly a kombinovaly, aš sestaven byl sv
tový stroj, jehož význačnou zoámxoa jsou
tři sákooy: 1. každá planetaopisuje kol slance
drába tvaru elipsy,Jejiž jedno ohnisko zau
jímá vždy střed slance, 2. plochy opsané polo
měrem planety kolem obníske slunečného jsou
v poměra k času, jehož bylo potřebí k opsání

jich, 3. druhé mooniny času, potřebného pro
oběh planet kolem slance, jsou v poměrném
vstabu ke třetím mocninám velkých os drah
jejich. Nuže, dle agrární flosofis sákony právě
jmenované « důkladně vypočítané sestaveny byly
ed rom a RE

počítati, Jsi překonán touto agrární filo
částeček, které

eofif, slavný Oerstede, učený epytovateři světa,
jenž jeli bystře vyslovil vstsby Boba ku pří
rodě a jenš jsi řekl, že svět jest ovládán ro
samem věčným, který projevaje nám srvé pů
sobení přírodními zákony. Mínění, že by mohlo
býti věčným to, co podléhá stálým a častým
aměnám, odbyli jiš dávno všichni vážní filoso=
fové jako hrozitánský nesmysl. Řada skládající
90 se samých účinků bez prapříčiny jest holou
nemožností.

Ale dosti. Svrchu uvedené rosumování
„Venkova“ jest dobře nastrčeno, neboť pod
sdánlivou vědeckou rouškou, nepozorovaně tz
kořke, má otřásti vírou v Boha a v omyl u
vésti všechny, kteří nemohou o věcí opatřiti
al-nálešitého rozhledu. Jak jemo již řekli, a

grární „Venkov“sásadně 0. výkladusném říjematoriskstů,
srovnejte dašování jch řečníkův a novio,
že střehou lópe náboženství, nežli „klerikálové“
(orgacisovaní katolici) a še úáboženstrí ne
bespočenství noh s poznáte, jskou komedii
tito lidé brají s těmi, o nichž vědí, že posud
náboženství nepřestali ci vážiti. Či snad dom
ubvá 5a „Vankov“, še náš voskovský lid vol
ným! anyšlenkáři již dosti jest zpracován, aby
konečně i agrárníci nemacili se déle theore
ticky skrývati, kdyš jiš so všemi protinábe
tesskými suřivci na schůzích padají si v objetí?

bs“ o “ „ 8
. Pokradářísačínojí i, neboj, slyšte, 00

Jeden s sich povídá: „Ujimáníse. židů dloubo
povašovalo 60.ze synonym pokroka, ačkoli vo
skutečnosti masey. židů nic opolečného8. po
krokem nemají, ony jsou konservativní a proto

necbíBlednjíOy u českýchByodpěrohonservativců. . jednou pra ští
přediudek, je jidá 6 k je jednoa tofáš; ji

In lovy: třeba pokrokový tábor očistiti od
Jenže hned musíme čtenáři pravdu osná

miti v ten rosam, že tato slova nenapsal Ma
saryk, ani Herben aci pardubeký Hajn, nýbrž
polský pokrokář Němojevský. Ovšem my jsme
aa slovo „polský“ napsali „český“, aby byl
podán důkaz, jak rospoznání upřímného Poláka
řiléhá na poměry české. Kdo se ulekl, že po

[inve stali se nevérným pokrokářskému duchuryk, Herben a Haju, může klidně opáti.
Stonpenkyně Němojevakého, pí. Mošeňská,

odvášila se ještě dále a obvinila pokrokáře,že
s orgánů pokrokuvého tiska učinili ohniště,
na. ktorém vždycky a bez-výjimky masí 60 va
řiti košerová strava. Čtete-li pokrokářeké no
viay české, očiníte si úsudek, jak tento výrok pí

Méšeňské je úměrný českýmnašim poměrům.Oumičováti nebezpečnostikupitalismu Zidov
ského 6e strany pokrokářské smiňujeme se Čagto.
Neméně jesi snémo, že přes všechno něměení
židů pokrokářeké listy svoní o assimilaci židů
e českým národem a rostoucím jejich vlaste
mectví.Upozorni-iikdo netyto a jiné povášlivé
a mobespočné skutečnosti, jest od rokářů
vykřičen baed aa „dlověka, bovějícího padům
hrebého“ antisemitismu, ačkoli to není mic ji
nóho, nežrozumná úvaha onárodní a hospo

moci. Projevy Němojevského adéřské sv
-Mošežské Ja nám tedy sase -nováotáska:

kteří pokrokáři jeou pokrokovější, ti čeští, či
osi polští? Doufáme,že našičeští pokroáří
tato důležitoa otásku nepomineu mlšením, tím

oáte. Jelikoě dovedou přetřásatikaždou malost a jelikož dovedou de pokrokářeky ros
bovořiti třeba | o ntrženém koofiku ...

K česhoněmeockým smiřevačkům.
Jak jeoa Němci v rakouských zemích utisko
vámi a jak jest potřebí, sby Jid všude
už konečně „dostal rozam“ a dob Němcům
všade s galantní úklonoa ustoupil, o tom svědčí
nynější ciforný poměr a moc Němectva v Ra
kousku. XIX. článek státních základních zá
konů prohlašuje: „Rovnost všech řeší v semi
obvyklých ve veřejném životě, vo Bkole a v ú
řadech se osnává.“ Německý jazyk usnává se
ce vídeňské praksi za obvyklý ve všech zemích
Otslajtanie, ačkoli © Bakoviczé připadá = oby
vatelstva národnosti německé pouze 22049,

v Terstu 688,, v KrajiněSe v Haliči2919, v Goricia GradišceBB yníobratme
hist. Čeoba bydlí ve Slezsku 2204*/,a přece
jest tu považována čeština za jazyk obvyklý
pouse ve 4 hejtmanstvích. V Dol. Rakousích
připadá národností naší dle samého úředního
ečitání 466/,; není tam však uznávánačeština
sa jazyk obvyklýani v těch okresech, kde jest
hustě českého obyvatelstva staroasediého. Po
láci tvoří ve Blesaku 89-22/, všeho obyvatel
stva, sle jejich řeč pokládá so za jazyk obvyklý
pouse v Těšínsko. VHaliči representají Rasfni

He ní němčina jest tam „řečí obvyklon“, aleřeč Rasínůjenom ve východní části. Ve Štyrska
Jest 31'18*/,obyvatelstva slovinského, ale jejich
jasyk..jest problášen úředně za obvyklý panze
v jižních okresích; rovněž tek jenom « učkte
rých okcesích korutanských, ač v Korutanech
žije 2508, Sloviuců, Srovnáme-li tyto elfry
s hořejšími, seznáme, jak okrovný počet okresů
v mnohých zamích byl vyhražen -pro
„obvyklost -německá řeči“,kdyby se měřilo
Němcám takovým loktem, jako Slovanům. XIX.
článek o čeči „v semi obvyklé“ plati pro
Němce věnde; pro jiné národnosti najednou
pojem „země“ rozdroben Bikovnou mathema=

tikoupa okrpgy. “.. sis .“n. dedmodnohá - trpisám Jiho
čloraokm. Neal ně potřebí mesináradních
anket, uenj nutno, aby minigterské . telegramy
plašily elektrické jiskry vo všech telegrafiobkých
drátech. Vždyť mobva židovští bankáři odiniti
rázem přítrž děsnáma řádění asiateké bordy

Pes krvi jihogleranské. Jegtliže voloomyělendřští židé chlubí se na eohůýzíchavop: hama
nitou—nože,vděčná:příležitost,-k„praktické
lidomilností! Zaáma,.jak. je3t Tuxesko prodla

j íženo-a jak téško sahazpačaj „Btač
tadíž, aby židovští baokéři zodpovídali šádost
teregké vlády odmítavě „potud,pokud bade
snobázeti s Jihoslovany hýřnož 6 lesní spůří.
Saženon snad Turci nejnutnější peníze na státní
potřeby vnitřní výpůjčkou? K. michal Ne
mají-li se tam státní kola zastaviti, jest ši
dovská pomoc notná.

Alo to je háček. Z Zidovsko-zednářských
blegků, metaných proti „klerikálnímu útlaku
španělskému a portogalskému“, kyne výcosný
kšeft, kdežto z osvobození práskaných ohadých
Jihoslovanů by se židovské werthelmky málo

"Beplnily. Protu také na př. židovětí volnomy=
šlenkáři- v Uhrách jdou © mocnými magaáty
proti chudým Slovákům. Iaraelexý tisk odvrací
pozornost Evropy od turecká. bestiality vole
bením Ferrera a líčením, jakému „átlako“
podléhají ua Pyrenejském poloostrové šivly,
před oimiž není jist ani Žívot ani majetek
lidí pokojných. Dokáší šidé konečné tak ve
liký soucit o Jihoslovany makedonskými, jaký

pole praktickým počinem car Osvobodital?ždyt k tome nepotřebují ani tisícinu té obě
tavosti, jakog projevili raští janáci.

Národní zář s Husova pomaíku line
ee ně před jeho postavením. Pomník mé státi
na Staroměstském náměstí jako evědectví ne
byavocího vlastenectví hasitekých potomků.
A proto — věkolik kroků dále prodáno
v Týneké ulici německému Tornvereinu k stavbě
velkolepé Tarohalle. Badova j 80 staveništěm
bude vyšadovati přes půl milliona koran ná
kladu. Norá tělocv:čoa stane se ústřednou ně
meockéhošivota pražského. Boží bojovníci, kteří
badon kolem postary Husovy otáti, vyjeví zrak,
až uvidí to vlastenecké sousedství. Ergo nikoli
„klerikálaí škádoové národnosti“, tle němečtí
židé bodí proti Hocitům důkladný tramí, který
vydá vlc, než sto fangiičkářekých Husových oslav
nosti. Tiše, bez blako a jistě! Tak to u nás
bývalo. všdy — iza věku busitaltého.. Cepy
hnsitské poběly utatisice českých Ratolíků 6
pak (již v KV. století) dostali do rukou obebod
šidé a Němci. Při velkém bositském vsplanatí
Ověsm 80 SRAdno ZApoMeNO CA L2kovoU „Mě=
ličkost“, jakoa bude rozsáhlá Tornhalilo.

Boal: . klerikallemas. Prý jeat
čavkou, ktorá rozkládá a ničí

aly národa. Náhodou a más „hlodá as kořeni
národa“ klerikalismne již přes tlslo lot a —
jeme ta posad. Jako by nešťastný katolicismas
ani sobyl stíravým jedem z Jadey. Zato všakKamnjddny neš

ey re .: A kdyby byl nep

ako liolsmus tonoací lodi na pomoc, bylo po

Palscký a jiní dějepieci souhlasí v tom,
še moudrou křesťanskou správou sv. Václava
byl sáš národ uchráněn před osadem Slovanů
polabských. A skrovné sbytky těchto Blovanů
udržují so při národoím životě zase výhradně
tam, kde panaje víra katolická. Lužičtí Srbové
pod vedením katolických kněží vadorují již
tak dloubo houževnatě germanissčaíma vlno
bití protestantskému| „Český Svět“ v č 7.
nepsal: „Co dosod největším půvabem celou
Lošici obestírá a lahodí cizincůoka, je „serbska
drasta“, oárodní kroj. Svoa drastu má každá
žena v Lašici v úctě a vážnosti převeliké. Mu
Zové eami, ač kroji ae spronevěříli, e veškerou
přísností dbají o to, aby jich ženy a dcery
stále jen srbsky se drastly. Máťa nich kroj
velký význam mravní i národní. Je sařízen tak,
še brání jakékoliv smyslnosti a jím osvědčoje
se veřejně věrnost a příslašnost k národu. Od
ložit kroj je snámkon odnárodnění a všeobecně
se odsuzuje. To uš je potom „očmska drasta,
cosa“. Evaogelické Srbky v Saska zaměnily
již svoji serbskou drasta sa očmskou, a ve
skntečnosti je v jejich území daleko olabší vě
domí národní než u Srbeok katoliček a ostat
ních, kde chodí po serbsku. To nedá 80 popřít,
Jeť skutečnost taková.“

jí další kaTarečtí barbaři pácha
tamství Z Kratova do Skoplje přivedli
Tarci 60 vězňů polonahých, zmočených; ani
jedeu nemohl jíti rovně, poněvadž jejich šla

adla byla baštonádon zmrzačens. Když ve vsi
leznici nenalezli tarečtí vojáci Bulhara Tíma,

jehož chtěli satknooti, soásilnili a ukratně
sbíli jeho žena. Když ve vsi Probištipu vojáci
zatkli Mina a jeho syna, tu žena Minova po
stavila se na obranu mažovu. Vojáci ji na
plohli na bodáky a mrtvolu odhodili. Více za
jatců bylo odvedeno a prostí vojácí 8 desátní=
kem začali je úředně vyslýcbati, kdo jzaĎil
Torka Alija Ganjeva. Když so nic nedověděli,
vyřkl desátník ortel emrti a ubošáci aa místě
popraveni. Pouze Mita prchl, ale v Kratově byl
satčen. Ovšem šibenice ho sotva mine. V Tu
recku jsou soudy velmi krátké.

Stát jiš katolíkům pomáhké.
se přehlíželo lhostejně, jak lidé existenčně od
státu odvislí dělají opak toho, k čemu se pří
sahou zavázali Dovolilose fanatické štvaní
přoti českému kněžstvu, jež řádilo proto, še
daleko ve Španělsku světští soudoové odsou
dili bezoharakterního anarchistu k smrti. Cen
eura propustila obrovskou spoustu pohledek,
na niohž bylyv příčiněFerrerovy smrti otištěny
nejkřiklavější lží o »klerikalismu« s účelem ve
lice průhledným. Na schůzích spíláno kato
liotvu nadávkami nejhrubšími, ale štváčům no
stalo se nic. Lhaví fanatikové vzbouřili vlny
do nejvyšší míry. Pak se poněkud hladina
uklidnila a teď teprve vládní kruhy a policie
spěchají = »pomoci«, která konservativoům
málo prospěje. Na den 30. října svolána do
velkého sálu na Žofíně volnomyšlenkářská
schůze obou národností. Mělo se v ní protes
tovati proti zákazu oslavy Ferrerovy a mani
festovati pro s»zachování občanských práv.«
Věru jest podivno, jak mohli manifestovati
pro zachování občanských právlidé, kterým
se líbilo bestiální ubíjení lidských práv kato
líků barcelonských. Měli na ní řečniti dva ně
mečtí židé a dva Češi: dr. Bartošek a Cr.Ma
saryk, který shledá Boha« nejraději v athei
stickóm táboře rudém a volnomyšlenkářském;
kdy ho tam najde, těžko uhodnouti Rajská
svornost dvou národností na Žofíně! Někdo b
myslil, že němečtí volnomyšlenkáři sdělí, j

ce Í pluk židovských volnomyšlenkářů vídeňských zasadí se vší silou o to, aby se občan
ským právům Čechů dal volný průchod. Vždyť
Vídeň jest českému obyvatelstvu bližší než
Barcelona a Madrid. Ale ohyba lávky! Za
Ferrera měli býti mrakáni čeští katolíci a ví
deňská vláda. Dopresidia zasedli dr. Bouček
z české strany a z německé strany Rlies.
Každý zahájil schůzi svým jazykem. Jak ře
čeno: zázračná národnostní svornost! Posly
chačů však i po barnumské reklamě bylo po
měrně málo. Jen tak něco přes tisíc, jak sám

V proslovení saděeno, že vládní komisař
zakázal mluviti o Ferrerovi. Vzrušení! Ale co
se mělo hovořit, když řečníci už měli Ferrera
zpracovaného v předem naučených řečech do
poslední žilky? Ovšem dr. Bartošek protestoval
proti zákazu oslav Ferrerových, protože by náš
národ jistě vyhynul, kdyby o Ferreroví nevěděl.

Jak volně, samostatně myslí ferrerovci,Paknoz této okolnosti. Volnomyšlenkáři na schůzích
vytrvale popravu Ferrerovu nazývají »justiční
vraždou, bestiálním činem, zločinem, katar
stvím.« Kašdý trochu rozvážný posluchač dská,

F šáká baroslonských,kteří popravovalé
beze všetkosoudu. Vždyť ty události tak tésně
souvisí; či v Barceloně nebyly na jeptiškách

y. justiční vraždy? Ale volnomyšlen
áHití akrobati umějí vádycky šikovně odve

slovat od příšerných událostí, ješ přímo křičí



o vyavětlení. Jesť lu stopa důslednosti,

fate se tatáž věc na jednom člověku schvauje jako nejvyšší ctnost, která hned na druhém
se prohlašuje za čin nejbídnější? Ferrer hodný
muž, jeho žáci též — ale za jejich bestialitu
Ferrer nemůže. Proč však ty šáky, vychásející
s jeho škol, neokřikl? Proč je nesmí haněti ani

- naši volnomyšlenkáři? Ostatně náš p. dopiso
vatel ve »Volných listech« o tom píše více.
Ale to jest zvláštní: napřed se schůze povolí
a pak teprve při ní se řekne, že se jméno
Ferrerovo nemá ani vysloviti, ačkoli se oFer
rerově pokusu bude peátí i ve školních knihách.
Rozumí se, že si přítomní volní myslitelé la
cino zahráli na mučedníky a když schůze roz
puštěna, ohrožován byl přítomný komisař.

Nebylo by snad lépe, aby nyní po které
koli štváčské echůzi byli volnomyšlenkářští
řečníci pohnáni před řádný soud, aby do
kazovali, že Ferrerovu smrt zavinili Jesuití,
že byl Ferrer vtělené dobrotisko, člověk cha
rakterní atd.? Velmi špatně by se jim koktalo
a stržili by hroznou porážku.

Politický přehled.
Česko-německé smiřování váme a to pře

devším chováním Němců a pak českých radi
kálů. Čeští radikálové nejsou spokojeni 6 do
savadními výsledky vyjednávání, poněvadž se
pro volební opravu a pro menšinové školství
a ochranu menšin dosud pranic nestalo. Pro
testují proti tomu, že komise svévolně prodlou“
žila si lhůtu k jednání jí sněmem danoua žá
dají, aby ihned byl sněm svolán. Němci naproti
tomu odmítají každý návrh, který přivádí
změnu zem. zřízení v souvislost s volební o
pravou a změnou jednacího řádu; ku změně
jednacího řádu prý Němci nikdy nesvolí a

rohlásili, že s možnou úpravou zem. zřízení
le přání Čechů souhlasiti nemohou a že pří

padně odvolají všechny svoje přípovědi, hlavně
pokud jde o úpravu jazykové otázky v samo
správných úřadech. O ochraně menšin a 0
jejich školách nechtějí ani slyšet. Dovolili by
pouze, aby při německých školách byly zří
zeny české parallelky a ty aby byly pod správou
něm. ředitelů. V českém táboře způsobilo roz
ladění také stanovisko velkostatku, že v Če
chách nebude uzákoněna zásada, že české dítě
patří do české školy. — Němci dělají tu ne
smiřitelné, aby mohli, vydírat: buď jim Češi
dají, co si Němci nadiktují, nebo všecko bude
zmařeno.

Slesští Češi požadují právem, aby se případná dohoda českoněmecké v Čechách vzta
hovala na všechny země koruny české a prosí,
aby Slezsko nebylo tu zase opuštěno; vždyť
nenasytní Němci na slezském sněmu podávají
návrh opravyvolebního řádu do obcí, kterým
právě největší české obce" průmyslové částí
Slezska mají býti urvány.

Situace na sněmu moravském ne nezměnila.
Němci neradi by ee objevili před veřejností
v pravé podobě, jako političtí vyděrači a proto
snaží se, aby dokázali, že se jim jedná jen
o prospěch obyvatelstva. Chrání prý lid a po
platniotvo před novými břemeny. Jestli prý
česká většina neupustí od finančního plánu,
pak prý budou v obstrukai pokračovat. Na
proti tomu pravice na sněmu zem. prohlásila,
Že německo-socialistická obstrukce nesmí býti
ničím vykoupena. Obstruují-lí Němci a sluhové
jich socialisté proti sanačnímu plánu pravice,
nechť podají sanační plán lepší. .

Vitěsství křest. soc.ve Vídni. Přes všechny
nemilé stíny, které po smrti Luegrově do
lehly na stranu křest. sociální, získali opět
vídeň, křesí. sooiálové při užších volbách na
radu říšskou 28. října,V Hietzingu zvolen hned
při prvé volbě starosta vídeňský dr. Nou
mayer a v položidovském Leopoldově dosáhl
její kandidát Preyer nejvyšší počet hlasů a

oky se s posl. Sohuhmeierem do užší volby.ký kandidát Růžička dostal tu 417 hlas
v Hietžingu český kand. Veselý 144.

Mesi Poláky a jedná se. o dohodu.
usíni žádají do zem. sněmu 40 mandátů.

né polsk dy uveřejňujíprovolání, kterýmijest polský národ vyzýván, aby vzhledem na
pražské události byl uzavřen s Rusíny mír.

V. ojonil.soc.dem. odbor. organisací jednal
1. t. m. v Praze o. domonstraci proti zdrašo
vání potravin před zahájením říšské rady a o
zahájení aspoň jednodenní generální stávky.
Železniční zřízenci prohlásili, že ke generální
stávce se nemohou přidati, že ale mohou
zahájit passivní resistenci. Generální stávka
tedy povolena nebyla, dokud se k ní nepřidají |
všecky národnosti. NN .

Placení hotovými. Konečně dosažena do
hoda mezi oběma vládami v záležitosti hoto
vého placení zlatem. Podle této dohody má

oh podmínek státní zlatýpoklad|býti :
E dlopodici krýt rentu nejen uherskou, nýbrž,

i rakouskou, čímž jednostranné vyhovění U Dobrašíka. Dne 590.října £ r. přednášel

bude Jze zahájiti' placení zlatem, zůstaveno
Šlo tu tedy o to, aby

banka byla povinna předložené bankovky vy
platiti zistem. Dosud této povinnosti banka
byla sproštťěna,a to proto,že dokud byly
běhu státovky, bylo nutno dáti bankovkám nu

eený kura, jednak pak proto, aby zlatý pokladbanky, jenž jest zárukou za hodnotu bapko
vek, nebyl vydán útoku spokulantů soukro
mníků. .

Proti Briandovi. předsedovi ministerstva

stávce želežniční bouří socialisté francouzští.
Briand prohlášen za zpátečnického tyrana, klerý
zneuctil republiku a svobodu. Přes všecko bou
ření projevila však francouzská sněmovna vládě
důvěru. 388 proti 94 hlasům a vyslovila souhlas
s jejími opatřeními proti železniční stávce.
Ježto však tří ministři Viviani, Ruau a Bathou
vystoupili z vlády, podal Briand prosidentovi
žádost za propuštění celého ministerstva.

V Portugalsku zatýkají bývalé královské
ministry v bývalém kabinetě Franoově, Zatěen
Franco sám z toho důvodu. že prý za své dik
tatury zneužíval své úřední moci. Zatčení bylí
však na záruku propuštění na svobodu. — Za
tímní republikánská vláda přišla na stopu spik

n proti republice. Několikdůstojníků bylozatšeno.

, Mesi velkými křesťanyminulostibývalyvelmi
estetické (krasoumné) povahy, jel nosily špatný
oblek, aby rásně bojovaly se svojí estetickou přeci
Slivělosti. Lidé, jimě je ještě velmi bojovati s je
Šiíností, měli by se vyhýbati nápadnénu sevnějšku,

touha, j ve společnostipopornoshmea ej i
abychom: se jásotem

hlavní nebespečíspolečenského mevolnictví bylo t ome
seních sevnějších, kdežto ve skutečnostíbývá právě
v nepovědoméa nevidilelné diktatuře,jiš provádějí
úsmévlidskýchtváří a nálady i vsnětyspolečen
skéhookolí nadkašdým, který své pudyspolečenské
důkladně neprohlédi a nevychoval. Mnohý syn
ušlechtilé matky se domnívá, še se „emancipuje“,
samění-lépictu k ný sa poddanství heslům šejků

k poslulnosti nišší.
Universiiní prů,

opise „Jak Mii“ na sbr. 65

Zprávy organ. a spolkové.
Hradecko. Okrem!organisacemládešeod

bývale svoji valnou hromada 80. října v hostinci
p. Špryňara ne Slesském Předměstí. Po zahájení
schůse předaedou vdp. Konečaým předncal p. Jokl
správu jednatelskou; dle míčítá okresní
sace 15 skupin. Odbývámo přesBO schůsí, X tá
bory (Blešno, Librantice). Po schválení správy
jednatelské, promluveno o zakládání organisací
obvodních což po šivé debatě sobváleno. Prove
deny nová volby. Za předseda svolen opět vdp.
Konečný = Pouchora, místopředsedy p. Černý,
s Čeraožic, p. Jošt se Slezského Předměstí, dp.
Širůček s Opatovic, sapisovateli p. Filip s Buko
vioy, al. E. Vávrová. a Třebechovic, p.
ze Slatiny, okres. sekretářem p. Jukl ze Slezského
Předměstí. Člemy výboru p. Jukl z jlora,
Prokeš a Světlík s Librastic, Hojoý s Libnikovic,
Hošek = Blešna, Holanec « Baske, Koboatek
a Hradce Králové, Boháč = Velké Skalice, Mar
tinec s Třebechovic, al. Nováková ze Smiřic, Be
nelová z Pouchove, Hušková a Velké Skalice,
Matějíšková s Basku. Uaoeseno pořádatí okresní
věneček v lednu s dvě -větší manifestační schůze.
Zároveň notavila se I. obvodní organisace mládeše
Hradvs Král.—Pouchov. Další obvodní orgavisave
badou ustaveny do prošízce. Veškeré dotasy ří
seby boďte buď na předsedu vdp. Konečného, fa
ráře pa Pouchově, nebo na jednatele p. Jakla,
rol synka na Slesekém Předměstí. Bylo by«i jes
přáti, aby po vzora mládeže také ti staří ao
vzohopili, obnovili okregní organisaci a přehlídli
řadyb jojlejch. Nedělní valná hromada naplňoje
nás vůím právem uspokojením nad prací naší bu
jaré mládeže, věrné víře svých otců, zeboťs před
neseného je patrno, že okres hradecký patří k nej
čilejňím v našem bnutí. —tký.

Obradim. Všeodb.sdružení křest.dělnistva
pořádá v Cbradimi dne ©. listopada t. r. okresní
kosferenci dělnickou v průmyslovém Museu v. 10
bodin dopol., odpoledne pak opůl 2. hod. v týchž
místnostech koná odbočka Obrudimaká vořejnon

Král. o povianosti Orgamisace dělnické. Bratří «
i milé miádešil Nonechte ae odatrašítl.a
v týž dea všech jiných zálešitoatí a do

stavte 90 do jednoho všichni vyslechnoutipovzbuzení
ko další práci oa probouzesí a uvědomění děl

uietva | Po veřejné ochůzi konáOdbočka. vý
roční svou v hromadu a přijímá nové členy.

Fr. Šupas Hradee Králové o úkolech katolíků
v nynější době. Roš jeho, půl třetí kodény trvající,
byla věcná a zaaechala u vóech přítomných dobré
vůle mohutný dojem. Dej Báb, aby slova jeho po
slucbači uvodii v čín. Po předoááce uspořádán
obírka na slepé dírky v útalka na Kampé v Praze

avynenle 24 K 06 h. ješ odeslány ihned svémaúčelu. Dne 1. listopadu sebrána dírad. bra: „Tw
tiškův návrat“ od Lesnická. Tento Časový obrat
ze života mlavil posluchačůmk ardcí, jak hlu
Doké ticho při představení a bouřlivý potlesk na
konci každého Jednání svěděil. Vělehni účinkající
dle vloh svých zhostili se svých úkolů dobře. Ná
vštěra při pochmurném a deštivém počasí byle
velmi slušná. Při tomto představení poprvé se stalo,
Ze objednaná budha se nedostavila a p. t. obecen
stvo muselo v přestávkách 8e baviti mezí sebou.
Příčina byla v tom, že jeden hudebník de opil a
drahý, sociální demokrat, pro křesťanskou jednotu

účinkování odřekl. případ tea podal úpatoé vyověděení o kázni v budebním sboru a poškodil týš
do bodoncaa. Připravuje se veselobra „Terna“ od
Baláka.

Kolín. Jestliže div. představení křest. soc.
spolku těšila se velké návštěvě, jest třeba s tím
větším podivem konstatovati návštěvu div. před
stavení „Sbledání na hřbitově“, sehraného týmě
spolkem dne 80. října t r. Nepřeháníme, kdyg 1
vádíme, že tentokráte byl dům v pravém slora
emyslu přeplnén. Počet uárětěvníků přesahoval
číslo 800. Jest třeba uvésti, že s téhož Žímeckého
divadla oěkolik jen dní předtim odešla divadelní
společnost. O sebrání není třeba se pochvalné smi
Ďovati, kritiku pochvalnoupodali návštěvníci srou
Častou, až bonřlivě nadšenou pochvalou při 3
notlivých jednáních. Režiserem tentokráte opět byl
neúnavný a nadšený p. předseda Koudelka, jeně
vědy stará se o pečlivé vypravení kusu, neboť
spolku běží hlavně o mravoí úspěch. — Dne 6.
listopadu £ r. opět přednáška dp. Holase, kate

Zprávymístní a z kraje.
Jeho Exe mejůp. biskup Josefsa

příčinou dvou svátků aarital v « Chrasti
do Hradce Král. Na svátek Všech Svatých sloužil
v katbedrále pontifikální mši evatou a odpoledse
navštívil břbitov Ponchoveký a večer přítomenb
v kathedrále pobožnosti ss semřelé, — Ve a
na Dušičky aloušil slavné regniem. Po akosčených
bohoslužbách odejel do Chrasti, odkud sítra se
odebere do Vídně k bisk. konferencím.

Při valné hromadě Dlocósní Jedno
ty Oprillské ve středa dne26. říjnav Adalber
tina ustaven výbornásledovně: Předseda valp.
Dr. Josef arcidékan v Chradimi, míso
předseda vedp. Dr. Fraat. Šalc, kanovník. Říditeli
hadby dpp. Vl. Hornof, professor a Josef Cibulka,
vikarista; jednatel dp. Stanislav Beneš, vikarista
a prefekt Borromaecs; pokladník dp. Josef Horáň,

sekretář bisk. komsistoře,rovisoři účtůP. T.jeDr. Fr. Reyl, rektor kněžského somináře a Jiří
Sabula, redaktor. Do výbora P. T. pp. rada « a

hradníci P. T. pp. Josef Polák, strojmistr a Čen.
Trance, malíř pokojů. '

U Božborocké kaple. „OsvětaIida“

Holiůr. Na jedné stěně novostavby svého rodis
vého domku dal si red. Pořins ahotovit relief,
který sobrasuje mabého muže, jenž vstahuje ruce
k slasci, jež zakrývá jakýsi havran. Pod tim
olkví se nápis „modlitba syna Heliova.“ Nechosme
se dotýkati sochařskýchkvalit této výsdoby, která
je nechutoá ovojí byzantinskou tendencí, jíš cha
rakterisují se jistí lidé, kteří dovodom.saesrětit
všechno. Oo jim obybí v srdci a v hlavě, dají na
seď, protože jde jim blaveš © kabát.“ — Klomu
dodáváme: A to prý se stalodle návrhu Dra
Klumpara.

Oprava ohodníka. Při kathedrálním
ohrámu sv. Dacha opravaje se dláždění. Ponechá
vajíce úvaze ct. obecenstva, sdali vbodno tyto
práce podaikati v nejtemuéjších dnech, žádáme
v zájmu veřejné komeugikace, aby 00 nejrychleji
práce ta byla vykonána. — Do, kathodraly musí
pěbolíkrát denně kathedrální kapitola, do kostela

přijíšdějí ke křen, kúvodu věřich svatby i bys ý přeje ai, aby vá Late práce
60 nejdřívedokončesa.| P

Killeperove divadle. Týdnempráréab
solvovaným presentoval se divadelní soubor lépe
neš minulý týden. Pří přehlídce spěvoberní pro
dukce vyslovujeme rozhodné . us ní ned 60
betaím provedením „Troabadoara.“ | Uválíme-lí
obromné obtíže, jež toto dílo plná ailných dojmů
po stránce umělecké | tocbnícké aklédá a mímeli
na ařeteli nesnáze naší stóny, gratulujeme radastaů

jedootlivrýmčelným. pot apěvného dílaVerdiova. Milý hoat z Národ.dívadia brošnského
p. Alois Fiala byl očekáván s velikými nadějemi,
jak svědě:l do posledního místočka naplněný dám.
A neaklamaj. Paa Fiala jest nejenomdelikátním
pěvcem,výbrěi snamenitýmbudebaíkom.- Soog
uměleckou úlohu pojímá se vší vážností hlas
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ovládá a virtmoaní technikou; lakodiý, mladistvě
avišný blas,jistota intosace, vřelá s úšinná bra
svědčily o talenta. vynikajícím nad vysoko prů
měrnost. Dokázal, že dovede mistrvě vtělovati
v praksi i nejcitlivější pravidla operního spěvu.
JestJiže snad v Praze v obrovské dvoraně diva

menším Klicperově nesl se plmě, tak še nebylo
potřebí přáti si větší sytosti. jsté při svém
znamenitém nadání mistrný pěvec bude sklízetí
stále Četošjší vavříny. Pan Hrádek, jenž měl
čestvý večer, měl té) úťastoý večer pronikavého
úspěchu; technické obtíše svojí role překonával
s neobvyklou rutinou. Vyzoamenaly se tentokrát
i dámy solistky. Sbory svědčily o pilném atudiu,
ale ploě neuapokojily. Orchestr podal nový důkaz
své zdatnosti s inteligence p. dirigenta Wuršra. —
Nadmíru úspěšná dramatická šeponerie Pucciniova
„Madame Butterfly“, ješ se v úterý opskovale po
druhé, v pěveckém přednese i hereckém podání
i tentokráte se líbila. — Ve středu dáván We
brův nesmrtelný „Carostřelec“. ©Bohažel nutno
konetatovati, že provedení jeho nepovznešlose při
celkovém posouzení s mělčin prostřednosti. Sbory
byly vleklé, rozplislé a nevjasněné, ač skladatel
nemalon na ně klade váhu. Solisté se shostili
svých dosti nesnadných partií většinou dobře; p.
Vrba se nám v úloze velmi dobře zamlouval. Jen
hra jebo by měla býti méně omělkovanou. PI
Skálová(Lidunke)bylatrochuindisponována; odtud
Be dá vysvětliti, že výkon její byl méně depěšný
než Jindy. Nešťastným nápadem bylo zkrácení
opery ve LII. jednání. Takové chirorgické pvčiny
roxtrbnou děj tek, že nelze naprosto psycholo
gicky následující z předešléh: vyavětliti. —Čino
hra i tento týden jevila porozumění a pilné stu
dium. Oblíbená voselohra „Na letním bytě“ byla
v pátek provedena precisně. Též „Myška“ od Pail
lerona byla dobře sehrána. Nově anganžovená
naivke sl. Lída Sudová vzbudila svým prvním vy
stoupením oprávočné naděje nevšedního talentu.
Pí Hanna Vojtová representovala charakter Pepy
Rimbautové sice výstižně, ale daleko většího ú
spěchu dobyla v neděli v Bissonově dramatu „Be
sejmenuá.“ Její „Jacgaoliua“ byla mistrovsky po
dána a působila dojmem tak úchvatným, že sotva
byl někdo, kdo by nebyl stržen k slzám blubo
kého pohnutí. U p. Švebly jeví se pilná snaha,
ale výkonjeho ještě někdy působí dojmem za

ka. Pan řiditel Frýda v úlose Dac-Flen
rlota byl z počátku trochu ztrnulý. — Nejníže
stál repertoir operetní. Připoaštíme, fe v opere
tách, ješ obsabově a hudebně většinou jsou jen pro
středné, ne-li méně cemny, třeba býti mnohem shoví
vavějším, ale příliš na to nelze hřešiti. Nestačí
pouse dobrá provedení hlavních rolí; i ostatní části
musí býti náležitě propracovány a Bastudovány.
A platí to tentokráte, mlavíme-li o čtvrteční „Geiše“
1 0 „Kouslu valčíku“, jež bylo dáváno v neděli.

na operety rázu rozpustilejšího plno dětí; ty ne
stskají prospěšného nic. Ovšem nejlépe takové o
perety z repertoira vymýtit. Děti vůbec při všech
představeních svou neposedností jen mnoho vyru
tnjí ; to by se mělo zameziti. —- Beřie jeví po
většině dobron snabu a při nedostatcích po ruce
jeoucích prostředků cbatarává vnější úprava dobře.
Přestávky nemají býti zbytečně přetahovány.

Spořitelna Hralohradeeká. V měsíci
Hjnu 1910 bylo vloženo K 267.308:49, vybráno
K 508.20061. Stav vkladů koncem října korun
14,309.665-19. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 453.40204, splaceno 57.478-11. Na bypotékách

-kopcem říjen K 11,890.279 73. Zásoba cenových
papírů K 2,957600.—. Uložené přebytky korua

801.432-28.
Záležna v Hradci Králové. Výkazza

měste říjen 1910. Stav vkladů počátkem měsíceK
1,788.411-—. Vloženo K 117.201.—. Vybráco K
196.989-—. Star koncem měsíce K 1,709.223-—.
Pokladní obrat K 1,318.909-—

Česká banka filiálka v Hradel Král.
Bprávní radou přijat v uchůsi p. Frant.
Wolf. bývalý úředník filiálky Živnostenské banky

po Čechy a Moravu vo Vídni, za úředníka a al.serie Kvasničková, absolventka akademie obchod.
v Praze, sa aspirantku České banky filiálky
v Hradci Králové.

Občansko-šivnostonská beseda v
Kulklenéch pořádá v neděli dne 6 t. m.opůl
© bod. večer veřejnou přednášku v místnostech
besedních v hostinci pana Josefa Karze v Ku
Ilenách. Přednášeti bude P. T. pan J, Kálal, od
borný učitel sde. Thema: „Karel Hynek Mácha“.
Re přednášce recitace, čísla hudební a zpěvná.
Klavir
výbor.

Dobšenlcký farář Aug. Novák vlet.
u Dr. Janu Vrabcoví,profossoru dě

fepien ři ©.k. vyš. gymeansie v Hradci. (Opozd.) „Každý strom dobrý ovoce dobré
Bose:zlý pak strom zlé ovoce nese“. Tato slova
Páně jistě jsou Vám, p. professore. známa. Nuže,
jelé oroceměly. Vaše „bistorické“ přednášky?
Ubáselo se. to hned ma roshovoru, který ma vy
svání předsedy matičního odboru po nich se ros
viaal, sejména 24. dubna.. Sotra jste zodpověděl

dolas, beě
Shyhy kateké+mlonijoh.dob,opárnémŘíma
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věsk opečaš měři!, přihlásil se k slovu neznámý

bned také začal mlaviti proti Římu. Jak má bísto
rlcká vědomosti popletené, poznal i průměrně
vzdělaný člověk z toho, že uložené opatu
Bošetěchovi vykládal ironicky jako důkaz „lásky
Říma k českému národa.“ Vaším jednostranným
líčením katolického dachovenstva rosobníl se proti
kněžím nynějším a sačal vykládati své názory 8
vědomosti. Docela šádal ode mne vysvětlení, proč
představitelé olrkve nenaučili avět, aby se na pe
něžní otásky nekladia váha, Obráces jsa ke mně,
vykládal, že se prý ve středovéku prodávaly fary,
jsko bych se měl z toho zodpovídati já — po to
lika stoletích! ©Počal vytýkati nynějšímu ducho
veastra lakotu; prý na jedné chudé c!) faře našli
sloději hezkou bromádka dábelského mamonu. Kde
se to stalo, pověděti nevěděl. Vytasil sese Svato
václavskou záložnou a Drozdem. Počal také sne
mastnými vtipy, jak si myslil, že ke křtu je po
třebí milosti Boží, ale bába že mu řekla, než
nesla jebo dítě ke křtu, o 2 korany. Veřejně se
vysmival před celou společností, jak prý kněží
při zvonění umíráčku se ptají, kdo to je (to se
divím, vědyt to kněz vždycky dřív ví než zvonicí
kos'elník. Pozn. sazeče), aby něco káplo; s lásky
že nic nendělají. „Bůh jest láska“, tak končil
v divadelním naděsní, „ale představitelé Boba na
zemi jsou bez lásky.“ Tento člověk, popletený
četbou „protiklerikální“, trefil terč, na který Vy
Jste mířil. Pak se rozhovor stočil na papežskou
neomylnost. Bylo z Vašich slov viděti, še naprosto
nerozumíte učení katolickému o té neomylnosti a
že si přejete, aby přítomní katolíci přijali za svůj
Váš protestantský názor, že každý křesťan může
si Písmo av. a náboženství vykládati dle svého
rosumu. Německý dějepisec Wulfgang Mensel ve
evém díle Geschichte der Deutschen (6. vydání,
Stuttgart r. 1879 —3) napsal o tom názora: „Mí
sto jednoho papeže měli jich protestanté maoho,
u nich stal se papežem každý panovník“ — A
přovede-li se protestantský Váš názor důsledně,
bude tolik papežů, kolik křesťanů. Již v XVI.
stoleti bylo v Čechách přísloví: Kolik mlynářů,
tolik měr, kolik farářů, tolik věr. Tak to vyblí
šelo s „pravdou Boží“, když tu bylo pět velkých
sekt a maoho meoších. Víra se měnila ves ode
vsi. A každý ignorant oa základě „volného skou
mání“ výplody svého popleteného mozku odvážil
Se drze a roubavě problašovati sa „učení Kristovo“.
— Jiný účastník počal vytýkati, že katolické du
chovenstvo úečhce v uzavřeném území děti po
Česka (!!) křtíti. Povataly ve shromáždění strany
dvě, Vašo a moje. Někteří z Vašich počali mne
vyradovati v řeči. A kdo to vše zavinil? Vaše

převabou protestantské katolík a měl podobné
Jednostranné řeči proti mužům protestanty ctěným,
jako Vy o sv. Jana Nep., kdyby z dějin vytahoval
jen protestantské špinavé prádlo a věšel to ny
nějším protestantům před oči, kdyby vycbvaloval
svláště ty muže, kteří od protestantismu odpadli,
co by mu každý právem řekl? Proto nemějte mi
za slé, že, konče tato svou veřejnou kritiku Vašich
veřejných přednášek, musímprohlásiti: Pod názvem
blstorické přednášky měl jste miesie na thóma:
Pryč od Říma. '

Za j vdp. prof. Ph. Dr. Tomášem
KMouřilem. Bolestné roslétia se zvěst, če dno
24. Hjma přestalo navědy tlouci srdce Šlechetného
kněze. Než bohužel zdraví jeho bylo jen zdánlivé.
Urpotná choroba blodala sákkeřněpo delší již dobu
ne siloém jinak organismu, až přervala násilné
životní jeho nit Anděl amrti, bledý, rozestřel své
perutě nad trpitelem a sanosl jej v dálný, lepší
kraj. odkudě není návratu. Slavný pohřeb, který
odbýval so ve čtvrtek dne 27. října o 10. hod. na
břbitov rychnovský, dokamentoval nejlépe, jak
vřelým sympatiím se v Pánu zesnulý netoliko
v Rychnově, v místě svého blabodárného půso
biště, nýbrž i v dalekém okolí těšil. Nepřehledné
mavžství smutečních bostů: dostavilo se k pohřbu;
všechny vratvy obecenstva byly zastoupeny. Po vy
konaných obřadech a jímavé vložce v domé smatka
haul se průvod k děkanskému chráma Páocěsv.
Havla, kdež zesnulý po drabná léta. oběť pře
drahou Bohu přinášel a v dachovní správě obětavě
vypomáhal. Kondobt vedl v zastoupsní Jeho Excel

kathedrální kapitoly intimní přítel zesnulého vedp.
Megre Jan Barták, kanovník z Hradce Králové,
za aasistence 61 kněší s blízka i z dáli, kteří po
elední prokázali čest svému milovanému spolu
bratra. Průvod zahájili atadající c. k. gymoasie
Be svými pp. profeasory, žactvo o. k. tkalo. Školy
a obeo.i měšť. škol s pp. učiteli, po té násle
doval sbor pěvecký, duchovenstvo, pohřební vůz
s tělesnými pozůstatky drabého sesnuláho, četné
příbazenstvo z drůšné Moruvěnky, městské zastu
pitelstvo In oorpore v dele se slov. p. starostou
dr. Langrem, členové okresního výboru, zástup
cové úřadů, hraběcí rodina, zeměpanské úřednictvo
v čele a p. místodrž. radou Winschem, deputace
obec. zastupitelstva s besedy. v N..rém Městě n/M.
Be slov. p.Starostou dr. Vdetřebalemv čele, depu
tace Malé Čermé, představenstvo. městské -spoři
teloy, zástupcové vůkolních gymnasjí a reálek,
Jjekož i ©. k. paetlsgogis, všechny téměř místní
vlastenecké i jmé spolky, vděční žáci dr.
Koeřila,učiteletvo, okolaí. obsvláště.z novoměst

ského škol. okresu, jehož zesnulý po 4 léta apra
vedlivým inspektorem byl s m. j. Ná náměstí a
v lících, kady smuteční průvod se ubíral, hořely
elektrické lampy, zastřené černou rouškou. Od
pohřbu p. braběte nebyl Rychnov svědkem tak
imposaatoího pobřebního průvodu. Po zapění „Be
nedictns“ v chráma Páně vystoupil na kazatelau
vdp. professor Norotuý s v dojemné řeči líčil zá
slaby dr. Kouřila co učitele, kočze a vlastence.
Dr. Kouřil narodil se r. 1844. v Oderlicích na Mo
ravó. Studoval gymassiam v Kroměříži a fekaltu
theologickov v O.omoaci.P> ordinaci r. 1868 pů
sobil na aroib. gymnasia v Kroměříži. Na flos.
fakultě v Praze studoval goografii a historii, kdež
také promován na doktora filosofie. Od r. 1875 až
do r. 1890 byl profossorem gymoasis v Rychnově,
kdy stal se c. k. šk. inspektorem okresu Novo
městskóbo. R 1804 vrátil se na rychnovaké gy
mnasiam, které po LO letech opastil, vstoupiv do
výslužby. V roce 1890 jmonován byl c. k. kou
servátorem. Studentům byl netoliko učitelem, nýbrž
i otcovským rádcem a velikým dobrodiacem po
dobu studií gymaasijních i aniversitaloh. Vychoval
velikou legii iotelligsutů, z úichž přemaozí své
existenční postavení vděčí dobročínoosti dr. Kouřila.
Ješté za svého života založil nadaci (8000 K),
s kteréž mají býci střídavé podělováci studující a
žáci obec. i měšť škol rychnovských. Hle, láska
učitele k svému žactva| Jako c. k.inspoktor šk.
okreau novoměstského siskal ai veliké zásluhy o
rozkvět školství, takée byl jmenován čestným mě
šťanem v Novém Městě o./Mot. a čestným obča
Dom v Čermó;česká škola v Lomu ne národnost
ním rozhraní jest dílem dr. Konfila. Jako kněz
vykonával avěd )mitě savépovinnosti, nezapomenov
nikdy svého kněžského karaktera. Míletoí duch.
opráva nalezla v dr. Kouřilu vždy ochotného, obě
tavého a horlivého spolupracovníka; jeho talent
řečaloký byl daleko široko znám. Sunažil se, aby
na vzdáleném novém hřbitově postavena byla
kaple, než bohužel nepřísní okolností nevyplnila
se tužba šlechetaóho srdce jeho, Pomocí sbírek
dal postaviti na břbitové aspoň mohutný kříž
e balnstradou, ku ktorémuž účelu sám přispěl nó
kolika sty korao. Za své záslohy ne poli cir
kevním byl jmenován biskup. notářem, biskup.
konsistoraím radou a bisk. komisařem pro vyu
čování náboženství nejen na rychoovském gymnasiu,
nýbrž i ns několika jiných ústavech. — Dr. Kouřil
byl vlastencem sros nejčistšího. Obětavost jeho
byla příslovočnou. Nebylo podaiku vlasteneckého,
při kterémž by nebyl činným. Štědrá raka jeho
vědy byla otevřens. Byl předsedou muž. odboru
Ú. Matice $kolské, jednatelem řemeslnickébese dy,
odboru Národní Jednoty Severočecké, ochotnické
Jednoty „Tyla“ s přispívajícím členem všech
místních a dobročinných spolků. — Ač rodem
Moravan, byl tělem i duší rychnovanem, jak sám
v závěti so vyjádřil. Uvedldo precisního pořádku

y městského arcbiva a pracoval po mnoho
roků na dějináchměsta Rychnova; než neúprosaá
smrt vyrvala mu dovedné péro £ raky, takáe dílo
bobušel zůstalo nedokončena. Toto cenné dílo jest
výsledkem mravenčí píle dra Kouřila, který snesl
ta materiál nad míra bohatý. Byv povolán dů
věrou obecenstva rychnovského do můstského za
stapitelstva, staral so ge vší energií o roskvět
města, ješ tak vřele miloval a jemuž vómoval své

sřízena městská spořitelna, která zaamensls novou
etspa v dějinách zkvétajicího města. A aby dovršil
svou lidamilnost a lásku k milovanémuRychnova,
odkázal avůj dům v ceně 16600 K obci a bu
batou, několik tisle svazků čítající koibovan
městskému Pelzlova mosen. Mimo to vspomněl
většími odkasy všech hamaaních a vlasteneckých
spolků Hle, zářaý to vzor pravého vlastence a
šlechotnébo lidamila! — Jak bohabojné žil, tak
takó semřel; zaopatřen avátosmi umirajících od
avého kollegy vdp. bisk. vikáře a děkanu Jos.
Čížka, vypnstil s modlitbou 4a rtech šlecbetnou svou
daši. T.€ trosť smuteční řeči vdp. prof. Novotaého,
jež hluboký sanechala dojem v poslachačích. —
Na to sloužil vadp. kanovoík Msgre Barták slavné
regoiem, kteréž chrámový sbor sesilený spěvácký m
spolkem doprovázel precisná zazpívanými sklad
bami. Od oltáře promlavil vadp. kanovník několik
upřímných slov, jimiž v Pánu zesnulého odporu
čoval zbožným modlitbám. klada jej všem £a vzor.
Byl to učenec, filoavf, ale při všem tom kučs
Inoocí 82 synovskou láskou a oddanvstí k své
církevní vrcbnosti, kněz na sebe přísný a K jiným
shovívavý. Po obvyklých ceremooiích vložena rakev
ns pohřební vůz; průvod bral se náměstím a třídou
Palackého nanový htbitov, kdež vykonány poslední
modlitby. Když pak (sa jímavého zpěvu morav
ského chorálu „Kdof by tě. Moravěnko, nemi
loval“) spuštěna rakev v brobku, ujal ae slova
slov. p. starosta Dr. Langer a věnovalzesnaléma
čestnou vspomícka, v ulá líčil jebo neocenitelné
zásluhy o město Rychnov. Sliboval u otevřeného
rova, že památka dr. Kouřila bude vždy žíti

tenohlící neteře a ostatních pozůstalých poděkoval
místní děkan a bisk. vikát vdp. Čížek všem, kteří
posledaí prokázali čest Knési zlatého srdce. Zaro
silo 8e oko naše, když vdp. vikář loučil se av
svým vzácným přítílem, volaje mu v brob poslední
„8 Bohem.“ V todáto okamiiku dojemného loučení
pohrával si nychravý větřík a 'nechlým listím a



Mom dh řobky; sdálowenám, jakobysamaa ssl, „v
vzácných Kr Drabý Tomáli,
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P. Jos. Hčesler.

Osvěta lidu“ a hr. Sternberg. Par
dabský pokrolsářský orgis nemobi nikdy nálosti
ani dost ostrých a sprostých výrazů, kdykoli psal
o hr. Sterabergovi, Hr. Steraberg byl ancen už
dvakrát šalovati redaktore Hajna pro tiskovoa
urášku na cti, Najednou ale „Osvěta lida“ obrá
tila. Pan br. Stern Dapsal se svého osobního
stanoviska článek o klerikalismu v Portagalsku a
„Osvěta lidu“ popadla tento článok uveřejněný t
v N. W. Tagbisitu všemi čtyřmi a honem mo

dela místave svýchpokrokářskýchon Dle„Osvěty lidu“ má p. hr. Sternberg ou lu
cida intervaliu, kde jeho úsudek jestzcela správný
a přípedný. Tohle na; najednou „Osvěta lida“,
která před krátkým m hrab. Sternberga tolik
Špínila. Jame přesvědčení, že by „Osvěta lida“
byla botova popadaouti jej ihned do své náručí,
kdyby jim alíbil oěkolik článků protiklerikálních
A la W. Tagblatt.

Pokrokář donunesval pokrokáže.Prof. Šmejkal, bývalý sapleni má ;cálce v Pardu
bicíchanyníprofeski!nap"asia v Něm.Brodě
a zároveňvůdcete" | *krokářů,dostalno
dávno od svého přítelea soudraha MUDra Jiráská,
vůdce pokro v Hampolci, člstě soukromý dů
věrný dopis, ve kterém si pan doktor stě
ovel na organisovaného pokrokářeFr. Vosyka,

rof. na gymnasiu, který "dle domnění p. dra
jráska © jeho synem studojícím ma německo

brodském gymiasiu nemilosrdněv klasifikacijednal.
P. prof. Šmejlíál, sotva še dopis obdržel, běžel
ke kolegovi Vosykovi a čistě soukromý a přá
telský tento dopis dal mu k dispos:ci. Professor
Vosykašaloval dra Jiráska a dr. Jirásek byl pro
urážku na cti před okres. soudem v Něm: Brodě
odačuzen. Hlavní ovědek byl p. prof. Šmejkal.

podlejší mizersostí, kdyby se totiš jednalo o
některého jejíhósoupeře; talto vlak telé, protole
čistý pan profesor jest jejím dopisovatelem a
horlivým agitátotem.U „Osvěty lida“ platí ta
denunčiaci, jestliže jest šalován u představenstva
některý štváč, který tvrdodlině sabodbárá přes
sapom své povinnosti. snenžití důvěry
k dennaciaci — to už ale.

Uilechíllý projev pokrokářství.
V známém bostlhci na „Kopečku“v Pardabfefeh

jsou pen norinývěčeh litickýchstran. Jakoza předešlého, taki sa o ho bostidského p.
Štěpánka bylatu také „Obodra“. Nikomu ani ne

napadlo tim se pozastavovati. Nedírno pří
stěhoval se na „Kopeček“ klub svobodomysiných
a ze ním příšli také pokroláři, aby měli stranu
mladočeskou ve stálé evidenci. Některým polkro
kářám byla tu vyvěšená „Obsova“ trnem v oku;
aby dokázel svoji pokrokovóst, sábl jeden z nich
Ba cizí majetek, vytrhl „Obnovu“ s rámce a vná
vala svého nervového poboiření roztrhal ji na
kusy. Tento neurvalý útok varušeného pokrokář
ství vsbusuje lshis a jest dokladem pokrokáfské
nourvalosti. Dejme tomu, že by někdo s politic

odpůrců sáhlpodobným způsobem na „Osrětu
Hda“ |! Jeme přesvědčení, že by pokrokářský par
dubský orgán počastoval takorého opovážlivce tak
pěknými titaly, še by na něhned tak nezepomněl.
Podivno, že ten pokrokářský fanatik j.ví před
„Obnovou“ takový vsteklý strach! Snad proto, že
„Obnova“ tak účinně potírá židovako-pokrokářské
jší a basí obniště, na němé se vaří jen košero
vané maso. Což pokrokářetví stojí na tak slabých
nošičkách? Kde pak jsou pokrozářská hesla:
Svoboda svědomí a slova — Všechen pokrokl se
DS cestě rosumové a bes násilí nejlépe děje?
Mravní naučení: Nejen na Kopečku“ v Pardubi
tleb, ale věnde jinde žádejte řádně v rámci vy
věšenon „Obnovu“. V opačném případé vyruďte
s toho příslušné důsledky. To bade nejmoudřejší
odpověď na pokrokářskou neomalenost.

„Lidové Novisy“ v Pardublcieb.

dostal o až do Pardobie aPoudáváwo zde v jistém
obchodů v neděli acela zadarmo. Pokrokářské
„Lidové Noviby“ přinášejí nejpestřejší lži o kato
licích a překonávají v tom ohleda třebas i ledas=
jaký žurnál sociálně-demokratický. Jak se dostaly
aš do Pardabic, neviete. Soad jim doma ubývá
abonestů a chtějí v Pardnbicích dělati kop
reci „Osvětě lidu.“ Oběť to jbat zajisté, kdyš se
celé balíky toboto židovakého žeruálu sadarmo
v Pardubicích rozhodí mesi lid.

V mervese, J. Píša, obchodaík ne Bílém

r v Pardubicích, úilaou nervenou.o k dne 27. Hjna odešel= domu a nalezen.
byl lednetěšce zraněmpod mostem u NePietEmo rčá B

vy, úle rány y

nalňsleé a kule uvázly všecky vkosti lebočné.

mad j , dle sůstal
vlebce. ko A naptodé

Lauš Malá,alemřládědíákans 6
o brada LanšperkaStavělana le J.J.kaše

Janem s Liechtensteinů velkým nákladem své

mlédeti novou badovu školní, jejíž avěcesí Tienáso vneděli dne 30. Mjmasa velké účasti lída.
Slavnosti této sáčastnil se osoboč téš p. c.k. okr.

Leuškteiaský Alex. Hlava.Po slavnostní
, v míš vdp. ferář Suchomel objasnil výsnam

Svěcení Školy a po vlustemeckém proslovu p. c. k.
okr. škol. inepektora Ant. Hliveckého vykonal
obřad svěcení vdp. Dr. Hago Doskočil, prof. bo
bosloví s Hradce Král. sa aselstence vid. ducho
venstva fary dolnodobroučské a farmosti okolních.

Městské spořitelna ve Vysekéra

Mýtě vykazuje sa měsíc říjen 1910: Vloženona
knižky a lístky vkladní K 490.63994 h,veránoK 809 81680. vloženo na běžný účet K 12. 39,

bráno K 48.012-79, ststatek vkladů na knížky
5,869 8659-41,na běžný účet K 1,286.982 04; tedy

úbrnem vkladů K 7,146.44145. Hypotečních sá
půjček vyplaceno K 37.979-36, aplaceno 77.511 K
42 b, sůstatek hypotečních půjček K 4.604.234-16.
Směnek eskomptováno za K 6786370, splaceno
K 61.638-76, zůstatek K 423.259-44. Do jiných
ústavů vloženo K 385.645-71, vybráno426 534 K.
zůstatek K [,199.18689. Ceonýchpapírův zásobě
ze K 2,993.589-18. Aktivních záloh Jombardních
korun 10.070-—, passivních záloh lombardaích
K 2,687.999.99. Hotovost pokladní K 10.810-50.
Obratúčatní apokladníza čas od 1. lednado
80. září 1910 K 31,598.871'89.

Objednejte si Dra Reyla důkladný spis

Úkoly saeání oo
Nepostrádatelná příručka naše spolky a

svelálaí pracovuíky, jakožpro Vašdého,jedž hos
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení.

Spis nepo U 0 bes objednávkyma ukázku, Cenaa3 K. enty „Obnovy“ 10*/, slova a franko.

| Objednávky přijímáa vyříkůje
Biskupaká knihtis v Hradci Král.

Jed u Judey. Co revolecí a aáejlných
přovratů v novém věku provedeno.pří šádné anad
nescházel čid. Nojem p úoscházel. on dokvnce I
nitky přovratů spřádal áby) jejich duší. Vbalných
vodáchloril Takéo Portugalekndosvědčnjetak

bůrgerzeitesg“,aa -píše : „Sead není druhé země
na světě, v míš; by se židovstvo tak rostahovalo
jako u nás v Poregalsko. Jiš jod staletí působl
ta veliký početžidů, kteří se Bem svého času
přivtěhovají a na oko víra katolickou přijeli Změna

oa ani nejmenší,nezměnilangcharakterutěchto lidí, a tak apatřujome vu všech oborech,
v micbě las poctivým I nepoctivým způsobeny rychle

i peníze, křtěné | nekltěné sidy. Nejhůře
jest krvi šidovakouemišena šlechta. „Sangre mala“
— špatná krev, Híkaji tazovým čistokrovaí Luni
tanci. Váechny čelnéjší ulicea náměstí Porta a

mu se hemží židy, kteřík ho a drze naživoostalky a obchodníky křesťanskésblí
žejí. Nynější revoluce beze vší pochybnosti sosao
vána byla židy, kteří lid aoustavsé pobufovali a
btvali. Ošklivá ženské aféry a marnotratniotví se
vratděného král: (Carlose) byly těmto pobařova
telům vítanou pomůckou. Předol revoluční křik
louai, novináři a kavárenští podaěcovatelé byli
křtěcí i nekřtění židé. Za zavražděného krále dr
Beli se ještě trochu v pozadí, za Manuela jednali
jiš bez ostychu. Havoluce ovšem oepomýšlí na to,
aby portogalskémulidu pomohla. Bětí tu o od
vášný tab kliky spekulantů, kteří by. se rádi
k vjádním šlabům azadili. Hlavními vůdcijejich
jsou šidé. Venkov rovoludním není, jen ve starých
bafsdech odboje, Oportá a Lisaboně, pochodeň re
volace vzpála, dik přičipěnímezinárodní organisabe
idovstva „Alliance Iornelite“.

Rudá chvastavost a skutečnost. O
kritických poměrech v české s00. demokriicii sepsal
ceatraiístický „Proletář“ v č. 60.: „Očistu chceme
a nikdo nepověděl větší pravdy v zastupitelstva
stravy 25. září 1910 neš mistr krejčovský Kyteer
= Brma,jesí prohlásil: „To aviustvo,které ti lidé
ve strané páší, zuul býti se strany odstraněno|“

sledních
pomocí byrokratického o
sdělávaji a.sami so/avými lidmi

vkytrořili, byli považování se atřádalydo pokladen,

a simiš se bospedařilo tak, jak i Wranyedici ve výkonných výborech, za dobré i.
Pro neshody mezi nlei hantí epedalo. Ejble! Na
ojesda strany na Gmíchověbylo kometátováno,-Že
stranačítá180000příslošníků,stoho:vČechách
91.794. Lotos konána v květnu v senské

odhlasovali, hráli

-70 správěoní so konstatuje nasr.
18., že vyltosjí 51.281 příslešaíků otráhy.

o a půl roku klosxu!početpřísludníkůstragyjv o 40518. Tu chápeme, proč v saste

přřelevastrany v březaubylotak houšovnatědováno,šestrana musí mítiodborynebo med
problásiti poněvaděiz vykázaného poštu

příslušaíkůstrany pí Jen 28 pros příspěvkydopokladay strany. podařilí pánové a
vrbli se na „osamostetžování“ českého dělalotva

nlsací, které
měly jimplaiti. pokladny s tento fakt přiznaltaké

Němec na sjezdu v Kodani, když pro
, „odborová sdružení json ogémi organi

sacemi, jež roshodají o penězích, kdežt> politická
organisáce, alespoň u nás, nemá ládných pro
středků . . .“ Tedy o pealse se v bojí aotonami
stě jednalo, český dělaík měl býti vodboru „osa
mostatněn“, aby svými příspěvky ne hospodářeké
boje podporoval hazardování se svými nejblav
vějšími zájmy.“ — Ale centralistům se o pozíse
nejedná? Na obou stranách existenční boj dobře
placených pohlavárů, kteří různá odlišná bosla na
svůj prapor věsiti musí, aby nepřišli o fošácké
živobytí.

Boclální domokraté a márodnost.
Ve vídeňakém Leppoldové kaadidují Češi jak:
epološného kandidáta všech českých stran F. Rů

čku. Socialistické „Dělnické Listy“ vůsk dopo
ručují Schubmeiera, tébož německého uociáiního
demokrata, který vystoupil na říáské, radé společně

sodjalistických sjezdech v Kodani a ve Vídaí po

tíral nejušivěj českéautonomisty. Ve Vídai„Čeští“sociální demokraté ubíjejí Českou společnou kan
didatura a v Brně „čeští“ soc. demokrate A le
Vaněk zvolení proti „klerikálům“ hlasy národních
stran s Braenom a D'Elvertem ubíjejí m-ravsk
sněm a vynucují na něm obnovení némecké nad
vlády.

Židovské šmejdy v Bukovině. V Bo
kovíně mezi romunskými a rusloskými sed
Jest mnoho židů, kteří n jí vůbec nic a přece
dijí. Ale jak ? Takový šid potloukáse po kořalaách
mesi sodláky a ta vráží do nich neboJe obtážaje
svou dotěrností, až jej sedlák dosti rázně odstečí
mebo mu madá. Ale na to žid Čekal. Svědaů mé
i dosti a soud magí sakročiti. Bozamí sa, že

aka se hrozí nejpřísnbjšímitreaty, novyrovná-li
se atd. A sedlák tak očiní, neboť před pácy má
nehorázný respekt | Ovšem de did sa ústup svůj
dá ai zaplatiti aspoň 10 K — p tskových šalob

d. měsícedějpů K r noze. —o.d vádějí při placení. Kou

Bney a ida aěeo, poněradt jiných obchodatků

Vyplá se po straně na vaše jméno, váš stav, vaše
by a za čtyrt roka doslanpte účaš: „V mých

váš nevyrovnanýÚčetsa to pob

čilíte se s jedete doměsta snad 4neb Ďhod.
vyvoláte ui dela obchodu: „Přeco

jsem zaplatil!“ „Moě?“ „Vám ovšem sikoliv ale
vašemumiádeoci“ „Já otom nevím! Máte svědky
snad nebo důlkozy?“ Kdo by myslil na takové, a
tak co zbude? Zaplatit zase Bebo zaplatiti po

sosdníchppp: a Bi :„Moderní alemeomu. Bývalýprosideat
Burekérepubi:ky u. byl mužemvelicebystrým.
Jedaos dva Barové adědili dobromady větší kas

polaosti, ale nemohli „se shodnoati (Orozdělení:každý chtěl sparcelgce jvytěšití vlc než apolodědie,
Tadíž na koaec upéchali k Ohmn („strýčkovi“)
Krůgrovi, aby je rozsoadil. Když or obé

strany bil důkladnému výslecho,NA 6 rozsudkom hotov hved: „Ať jeden z vás určí brauičaí
čárua drahý nechf al pakvyvolí“ten díl, který
se mu nejlépe zalíbí l* Velmimoudře rosbudnáto,
protvše dělitel musil býti velice opatrný, abý ze

práva 3dělenímKood nšea úřad 4 raskýjleos. V Přasd začal úřadova :

konsblát. Bnalioujeho budesrát proud ruský
taristů do Praby a do Čech. Spujení spadal
Evropy e Ruskom má býti s pominutím Berlína
u Vídně nařázáno přes ja. — „Btabiliamesto
technico“ v Terstu, které staví rakomské draad
nougthy, zadalo parní kotly a chlaítny pražské
akelué'úpolečnosti strojovní dříve Bustou a spol.
a nyoi Brniporský, Šalo a pol. — Předsodajetvo:
spolku rakousko-uherskýchkaíbkupoů rytý své

aby aoretupovali ve opojení s
kteři pikantní a pod. literatura dodávají. Zároveů
prohlaáoje, še přesteno považovat kalbkapce s
obchodolky uměleckým: předměty, kteří Mti por
pografické díla, za své kolegy s Výloučí je ze
svých styků. — Dle budapestekých listů kalše
Mik. Esterbášy, Jtetý m4 450.000jiter. pozomiů,

(kra. vasdlí tJeeajt) s Be -„typasěnér U
brách. —Dle 'pesledního úředního mšténí perčteoo v Číně490 milienů obratel. — V
vionkých.dědinách-e. 1300- obyvatel
70—80 ketalen..

ové obrovské dělo

ských konají pokusy úželšě s vóréhodě'e“! vo

stoKure V De mápřiústíe13 mo
střelu100 kg. těškonus vadálosost9Ukiloánstrů.
Výbachem tohoto ohromného

k
“
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irová osada, vn vorizářskýpodaik!v" Evropě „Amalgbmated Prem“ vy
dává v koglii sa 40 Hetí a časopisů, založ
nedlosboa dobou a kmenovým kapitálem asi
milletů korus ohromnou továrnu ma papír na les
patěm ostrově Terramova v severní Americe, by

joins dodávala pepír. Továrna tato získalš.000 bekterů less a hydraulické mlýmy o
80.000 koňských sil, ješ mají býti v krátce svý

na 80.000 sil. Dra tisice ton pepíra, jež
stačí ku vytisknatí 40 milionů exemplářů dvanácti
strásových novin, bylo nedávno odesláno do Lon
dýna jakošto první náklad. Dle amerického oby
čeje povstalo blíže ohromné tosáray takměř přes
Boemalé město,ježčítá již 3000vsadaíků.

Česká banka v Praze. Zůstatekpeněž
ních vkladů koncem října činí K 12,740.082'65,
tadíž o K 280.620-15 více mně v měsíci září.

Přomý soud. V virkové továraě „Solo“
v Bašici těší se letos v sobotu před konoem ma

tu dělníci na spropitné, které od šéfa pod
niku již po lóta v tento den dostávali. V kance
Máříse však tentokrát při výplstě zapomnělo na

88 BU ovvyklost « tak se stalo, že spropitné
dáno k rozdělení oěkolika dělníkům, kteří ještě

s00. dem. strany p. Marc, ač sám v uplynulém
týdnu T jmenované partě nepracoval. Penize sice
rosdělil, ale ne všecky.Přes domlouvání úředníka
Štemberky nechtěl vydati sbytek uerozdělených

něz si členy panské pafty panovalo proti
Řaroovi napětí, jež propuklo“ při jisté zábavě
+ srpnu odbývané, Ta vyjádřil ea totiž člen „pan
ské“ party Em. Hoda o Marcovi,že „jecapart,
sloděj a okrádá dělníky“ Marc Hodu žaloval.
Hoda, který byl také soc. demokratem a sice
jedním = předáků místalob, z organisace vystoupil.
Na to bo soc. demokr. organisace ještě- „vylou
-čila“. Při líčení několikrát odročeném nabídl ob
žalovaný Hoda důkas pravdy. Ten se mu dle mí
nění soudce Waigla nezdařil a Hoda odsouzen ku
trestu třídenního vězení sostčenému jedním trrdým
láškem. Hodu bájil dr. Wellner, Marce zastopo
val dr. Beckmann, šid. Boda s timto neobvykle

příseým trostem nebyl spokůjen a odvolal ae. Přičení odvolacím v Písku due 26. t. m. bájil Hodu
dr. Jos, Myslivec, +. posl. Praby a Marce zaslu
poval dr. Bloch. Po provedeném líčení vynesl soud
rozendek, jímž 8e odsouzenému Hodovi mění tří

10 korun, pro případ nedobytnosti ve vězení 24
hod. bes tvrdého lůžka. Škrtnal tedy odvol. sond
s „krut*bo rozsudku“ (tak sám předseda senátu
se vyjádřil) dvě třetiny a zostření tvrdým lůžkem,
zbývající třetina pak proměnil v peněžitou ne

povýze pokutu. Nebude tedy Hoda k veliké žasvýchbývalých soudruhů ležeti na holé pryčně.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 29. říjne 1010,1bl

0000, vikve K 18:00—16:00, hrachu K 30-00—2800,

24-00—46-00, bramborů K 4*40—5-00, jetel. semene
červ. K 100-00—110:00, máku K 44'00—48-00, Inčn.
semene K 38-08—32-00, 100 kg šitných otrub K 12-00
až ——, plenič. otrub K 11-50—0000, 1 kg másla
K 240—2'80, sádla vepřového K 3-10—3-20,tvarohu
K 0-84—0*36, 1 vejce K 0-08—00-9. 1kopa salí K 6-00
„ži 900, 1 kopa kapasty K £00——3-00,1kóje drobné
seleniay K 1:00—1-20, 1 kopa osrele K 0*00—0-00
1 kopa petržele K 0-00—000, 1 pytel mrkve K 3-30
až 3-70, 1 hl cibule K 4-80—5-00, 1 hl jablek K 4-00
-88 15-00, 1 hl hrašek K 10-00—30*00. 1 bečka švestek
K000—000. — Na týhodní trh dne 39. října 1910
bylo přivozeno: pšenice bl 344, dita bl 79, ječmene
hl 208, ovsa hl 308, prosa hl 0, jahel bl 00, jetelového
semene hl 0, méka hl 00, selí kop 159, cerele kep 00,
kapnsty kop 36, drobné zeleniny kop 96, petržele
kop 000, mrkve pytlů 74, oibule bl 00, or bl
141, jablek hl 267, hrašek bl 54, švestek beček 000,
vepřů kusů 5, podavinčat kneů 536.
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Malinský křen

levně zasýlé

vývoz malínského křenu
v Kutné Hoře.

Sly boláčkypoštou freska.

| Koberce| Záclony |

W PRAZE, Jindřišeká ul. 1.

| Maveloky. — Plášťě do deště.M
První český katolický zárod ve Vldni.

František Ruber
Dílna kn vyšívání
a zhotovení ko

M“ stelníchrouch,
SN | korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

deň,

ESO

R. RICAo ,

pohřební ústav
: a zasílatelství:

K čáslu480/10. ta.
1910.

Konkurs.
PH jubilejním městs včím lyosu J. V.

claate6králeFrantiškao o kud,
lové obsadí se

místo řidlel
kvalifikovanou silou některé střední školy.

Žádosti, opatřené ověřenými doklady kvali
Úkačoími a alašebními,

zaslány baďtož nojdélodo 15, listopadu 1919

istrovp'.. .a úšeduv Hradci Králové, kte

o Potedtal (p:dá et toš u: informace:o čá
žebníck a platebních —© *'úch.

Parkmistrovský úřed král vaného města
Hradce Erálové,

dne 28. října 1910.

Za starostu:

Jul. Russ, m. p.UDO
Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpodlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve IK.J. Salbert.)
Tamtéž lze dostati: bobny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pougdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeřé hnd. drobné potřeby. Strany nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

—— =

T
Již přesídlila

imFejgl 4 Byčiště
do domu p. Bussa v Jiříkově třídě,

proti novému labskému mostu
a dovoluje si nabídnouti ve velmi levných
cenách veškeré zimní trikové prádlo, dámské
jupičky pletené, pánské vesty pletené s rukávy,

čepice, deštníky. pasy, šněrovačky a jiné.

— Kněžský kolárky.

Rozšiřujte | Ryjšeké gatoataíbezhéčků.

Časové úvahy!! MN |
| ' A

Fesvědčtese,kněžské E Sens"
"anne na KOláry 58 ron: nén oláry StanislavJirásek,||
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TOS)ů Ě v Hradci Králové.
Akciovýkapitál K 10,000,000-—, | Reservní fondy K 1400.000—. i

i Filiálky: PRAHA :: SEMILY. ;
Expositura v Turnově. š

:
| |

: i Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

; "Zúročíveškerévklady4“ dne vložení :i plcbe Vkladníknížkazdarma. do vybrání. :
: Obnosy složené ma VI. émissi záročí 4'/,/,. :

i :
i
i

Bursovní obchody tu-icizozemské,Pronajímálevně
safesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných papirů atd.

38 Velkoobchod uhlím. X
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VKLADY RA KRÍŽKYJ4—4)
na běžný účet a pokladniční poukázky

4 —4., i

| Česká' banka
= filiálka v Hradci Králové. =

Vkladní knížky zdarma.

——Ž. Pe o
Majitel:Polňišehé družstvo tiskové vIrněsi Králové —Yydevatelo zodpovědnýměaktor Antonín Porhmeu. —
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Zápisky mnicha Renina.
(BédžékiaKamóČémej.)

Z Japokiny češi Karel Jan, Hora Ing. koasult.

(Pokračování.)

Dlouho žil jsem v příjemném domečku,
zděděném po matce mého otce. Když jsem však
stratil svoji rodinu, přetrpěl jsem celou řada
neštěstí a seslábl na těle, že jsem byl nucen
vpustiti svůj rodný domek. Pak třicet let stár
jsa, ubytoval jsem se v osamělé chýši, sotva
desetinu tak veliké, jako mé dřívější bydliště.
Byl to malý domek o jedné světničce, obe
boaný plotem, ale bez dveří; podpory kolony
byly jen s bambusu. Za pradkých sněbových
bouří obával jsem se, že domex můj bude od
nesen neb rozdrcen velkou tíhou sněho. Stál
na břehu řeky a proto nebyl bezpečen proti
vlnám, které ho snadno odplaviti mohly.

Tak čil jsem v této nevlídné chýšicelých
třicet let a za ta dobu klesl jsem velice na mysli.
Mival jsem dosti času k rozjímání o nestálosti
Štěstí a po zralé úvaze odhodlal jsem se ve
stáří padesáti let*:) zříci se avé chýše i celého
světa. Nebyl jsem vázán svasky rodinnými a
retoužil Jsem po ničem, co jsem opustil. Nejsa
živ z důchodů, nebál jsem se opustiti své po
stavení a tak mnobo jar a podzimů přišlo a
přešlo od doby, kdy jsem 3e usídlil oa horách
a zbadoval svůj domov uprostřed mraků na
vršku Ohary.:) Nyní, ač rosa mého *ivota po
malu vysýchá, budují znova malé bydlo, menší
předešlého, bydlo to mé poslední; něco podo
bajícího se útolku, jejš sobě pozdní pocestný
hledá pro jedna noc, něco jako závitek, který
pro sebe přede přestárlá housenka bource.

vot můj pomalu sklání ee a malé moje
jměnís ním obývá...

Můj poslední domov není již ani obyčej
ným domkem; jest to jediná světnička, sotva
deset stop ve čtverci a Bedin stop vysoká;
místo podlaby mám opěchovanou půdu a střecha
je s rákosu. Všechny hlavní součásti spojeny
jsou krahy a skobami ka pohodlí při přesí

dleníjinam, v p že by mnezde něcosnepokojovalo. Jak lehká práce by to byla
převésti vše jinam. Byly by to sotva dva ná
klady na vozík u 7ýdaj by nepřesshoval obnos
převozného.

Od doby, kdy skryl jsem své šlépěje ve
výběžcích vrobu Hino,**) zřídil jsem si několik
věcí ku pohodlí. Na jižní straně vyvěsil jsem
přenosnou stříšku a pod mí položil jsem ru
hožko pletenou z bambusu. Na západní straně
jest moje domácí modlitebnička, v níž vyvěsil
jsem obraz Amidy'7) tak, aby na čelo jeho zá

řilo slupce západu; ň stranách zavěsil jsemobrazy Fugena a Fadó'*) Nade dváře ku se
verní strané připevnil jsem malý podace, oa
němž leží několik z černé kůže zhotovených
obálek, jež chovají rukopisy, básně, obřadní
knihy a nástroje. Poblíž o stěnu podepřeny
stojí koto a biva.**)U východní stěny rozestřel
jsem trocha suchých kapradin, které jsou mým
lůžkem. Vedle toho stojí u malého okénka můj
psací stolek a hibači“); krom těchto věcí a pol
Štáře nemám žádného nábytku,

Na sever od mé chýše leží malá zahrádka
obebnaná plátkem u osetá léčivými byliosnu,
na jib jest vodovod, vedoucí až k nádržce,
kterou jsem zbudoval z velkých kamenů. Les,
prostírající se kolem, zásoboje mne ovocem a
dřívím k topení. Úponkovitá masaki':) odděluje
mne ode všeho, co leží mimo mou samotu.
Údolí pode moou je hustě zalesněno a má
výhled jen na západs!), což jest výhodné pro
mé úvahy. Zde s jara vídám falové vlny květy
vistarie, vydechujících sladkou vůni do dálav

%)Státi má60 let,vestáří 30let šel Čómej do
bor,30 let tam pydlil, proto nemohl býti jen BŮlet
stár, kdyš odcházel. Chyba tato povstala snad při opi
sování Cómejova rukopwu v něktarém pozdějším +y
dání — aĎ není vyloučeno, že obybil Lómej ve výpočtu
svých let sám — neboť známo, še Japonci jsou velmi
špatnými počtáři; bes »Sorobann« (maléhoto kulidko

počítadla) sotva kdy se obejdou.
0) Ohara —hora na sorer od Klota.
*)Hino—vroh na jihovýchododKlota;jme

nuje ze také »Toyamac.
") Amida — Bedha.

*) Pagem a Fudó — Budha v růsných podobách.

Koto — hudební nástroj,podoba, harfe; biva—-hudeb, násiroj, podobný mandolině. ý

mak ty KILAbook 4e .

Jest top r mastupojicí mna, bos kterého by
nk Aosarodení evropský es, žádná ja

«) Masaki = Enanymus jepomicus, úponkovitá

N od: Japonska leží ráj Bu
(Gokureku) a Jde, vsé to Badhy. 3 Podhietů

západa; vlótě slýchám zpěv hototogisn“:), který
svým opětovaným voláním zdá se vyzývati mno
k drené cestě do podavětí; na podsim zpěv
elkád kolem se rozhléhá; zpěv ten zní jako
néřek nad marnostmi světa. V zimě snth při
vádí mne do emotné nálady; připomíná mi
břích, jenž se rychle hromadí, ale pomalu mizí.
Někdy jsem Špatně rospoložen k modlitbě a
k voustředění myšlenek na rozjímání ; nikdo mi
nebrání, chci-i si odpočinouti, neb nemám
žádného přítele, jenž by mně překážel; neza
vázal jsem se k mlčení, ale jsa samoten, ne
mém příčiny k mluvení. Nerozhodl jsem se žíti
dle přikázání, ale moje poměry jsou takové, že
nenalérám potřeby proti ním hřešiti. Když
z rána blížím se k vlnám jezera, zdá se mi,
že osvojil jsem si pocity Manšami*:), hledícího
na loďky hemžící se před Okanoya, Když za
večera pobrává si větřík loabím, ta myslím
na ústí řeky Džinyó a napodobují Gau Tótoku.cs)
Jsem-li dobré nálady, pak napodobím hru
podzimního větérku s doprovodem jebo zpěvu
ve vrcholcích sosen, nebo“ se Šamotem vody
pojím svoji chvála k hudbě tekoucího proudu.
Nechci se vychloabati svým uměním; hruji a
zpívám sám a jen pro utěšení svého ardce —
nikdy nehraji pro zábavo jiných... (Pokr.)
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Rozšiřujte “UM
spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.
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Věda a umění.
Památce Fr. Domecky věnuje Jaroslav

Kamper v 11. čísle „Lit. Rozbledů“ vřelé řádky,
s nichž vyjímáme: „V minulé jeseni nikdo ani
nevzpomněl, že uplynulo čtvrtstoletí ode dne, kdy
otibodný tento kněz, přední avé doby spisovatel
pro mládež, pokračovatel díla Jungmannova, pře
kladatel dramat Shakespearových a pilný tlamoč
ník tolika a tolika děl poesie světová, dotrpěl.
Teprve sté výročí dne, kdy v přívětivém starém
domě malostranském pod svaby Petřína František
Doucha se narodil, oživilo vzpomínku na muže
tak veliké životaí práce, vykonané nad to za
těžkého, neustálého zápasu proti dvěma urputvým,
savilým nepřátelům: nemoci a chudobě, Sudičky
nebyly ma přízaivy. Daly mu do vínku aejen
strádání a utrpení, které ho po celý život neopu
etilo, ale nad to ještě plachost a nesmělost, ktará
ma nedopřály, aby se uplatnil tak, jak bylo při
měřeno jeho práci a píli, jeho ušlechtilé anaso a
jeho vědomostem. Pamatuji 60, že jako studentík
sahlédl jsem jej na ulici, jak ve vyradlém, obno
Šeném plášti a seňlém, obmataném, hranatém klo
bonce šelpodél domů, jakoby co nejméně místa
chtěl zabrati, pokud možná zmizeti ve shona lidí
pospíchajících po chodníku, a tím mírným, bolest
ným úsměvem, který mívají lidé utištění a poní
žení a který jako by prosil za omluvu, že vůbec
jsou, že stojí snad v cestě jiným a zbytečně zabí
rají trochu prostoru. Tato skromnost, příznačná
pro mnobé naše starší pracovníky, snad je také
trochu příčinou, že tak brzo se zapomaělo na jeho
práci. Nebyl z těch, kdo duvadou Se inscenovati
a Bami včas sterají 80 o posmrtnou sláva svou.
Šel tiše životem, neblýskaje se svými vědomosti,
neupozorňuje sám na 8vou práci a nedovolávaje se
ani soucitu pro své etrádání, ani pochvaly pro své
dílo. A přece co energie, co nezdolné síly bylo

osud, jako by ch.ěl mu vzíti poslední možnost
skromné existence, ochromil jeho pravici pluafekoa
křečí, neskrušen a nezalekaut, naučil se paáti le
vlci a se stejným zápalem pokračoval v literárním
díle svém] A jak rozsáhlá a maohostranná to byla
činnost! Převody se Shakespeara zůstávají vrcho
lem jeho životního díla, jako památné a pro di
vadilo i plsemnictví naše důležité souborné vydání
překladů dramat Shakespsarových, podniknuté Ma
tiel českou, je v prvé řadé jeho velikou a nepo

«) Hototogisn (Caoulus Japonicus), japonská

44Kněs Maalami jmenovalse dříro Kasa m0

Karo, pri výtečný Japomaký,který žil okolo
+i)GemTótoku==snamenitýhudebníka mnaleo

Japoa. | šinských básní; šil vletech 1058—1070.

míjející záslahoa. Převedl vedle 'toho ještě tadu
děl poesie světové, buď úplných nebo alsspoň v u
kázkách, zmábaje v oolku šťastně obtíže, jež mu
při nesnadné prácí kladl Bevypracovaný ještě bás
nický jazyk i vlastní nedostatek pražnosti, síly a
elegance výrazu. Snažil se, aby útlé mládeží české
poskytl prvuí četbuvjazyce matefském. A stejně,
poněvadž potřeba kázala, pokračoval v díle, jež
Josef Jungmann svou „Historif literatury česká“
tuk důstojoě zabájil a k němuž iJustin V. Michl
svým „Literaturoým letopisem“ podle sil přispěl, a
bobatých vědomostí a výtěžků pilné aváratelské
Čianosti mnohaleté ušil ve svém „Koihopisném
slovníku“ (společně u Fr. A. Urbáakem), cenné a
vzácné pomůcce pro bibliografii staršího našeho
písemnictví. V paměti příštích ctihodný ten kněz,

pilný spisovatel pro mládež, 'neúmorné pilný bllicgraf, překladatel, jenž první uvedl k nám řada
velikých básníků cizích, a zasloužilý tlumočník
nesmrtelných dramat Shakespearových žíti bude
tak, jak viděl jej kdysi Jaroslav Vroblický: jako
chudičký kněz-proletář, jenž ařezával nu nároží
plakáty, aby z výtěžku jejich prodeje opatřil si
alespoň kua chleba, kterého mu neposkytla neú
morná a nadšená práce literární. A přece si ne
stěžoval, neobracel se k veřejnosti, skrývaje i své
utrpení před ní, jako ae jí nedovolával pro uznání
svých zásluh. Přes všechno bída radostné pracoval
dál v cele minoritského kláštera u av. Jakaba,
kde, chudý mezi chudými, nalezl alespoň bezpeč
ného útulku. Pracoval do posledního dechu. Mělo
by táto radostně a nadšeně za nejtěžších pod
mínek konané práce býti také ještě zapomenutí
údělem ?“ — Frant. Doucha narodil se 31. srpna
1810 a zemřel 3. listopadu 1884.

„Krátký přehled práce národně ©
světové vČerné Hoře od r. 1860 do
dmoška“ je název dila, jež chystá ee vydati Ni
kola R. Minič, sekretář ministerstva osvěty a du
chovních záležitosti na Cetini; v Glasn Crnogorca
ze dne 2. října 1910 (starý slob) píšeo tom takto:
„Touto prací učinil jsem pokus, abych v hlavním
vylíčil historický rozvoj našich národních kol
v naznačené periodě. V něm vyvodil jsem všechoy
důležitější fáse, kterými naše národní školy pro
cházely. V něm jsem poznamenal i všecky dů
ležitější momenty, které měly silný vliv na ná
rodní osvětu. Jedním slovem: tato práce podává
krátký, ale velmi jasný a přebledný obraz všeho
onoho, co 8e do dneška vykonalo na národní 0
avětě. Psána je lehkým srozumitelným slobem a
bude zajímavá pro každého poněkud vzdělanějšího
čtenáře. Konaje tuto práci, používal jsem výlučně
bezprostředních pramenů z archivu ministerstva
osvěty, i bade míti proto větší hodnověrnost než
všechny práce toboto druhu, které do dneška
vyšly. Dilo bude opatřeno zvláštolm: přílohami,
v nichž budou zevrubně vyvozovány statistické ú
daje o Školách, učitelích a žácích. Spolu s přílo
bami obnášeti bude allo 6 tištěných archův a
státi bude 1 K. Prosím všech svých drahů, přátel
a známých, aby se co nejvíce ujímali kupního
předplatného. Připravuje se český překlad tohoto
nového příspjvku k dějinám jihoslovanského
školství, jenž by vyšel baď samostatné neb v ně
které školaké revni.

Příležitost k výzdobě kostela. Ka
tolický umělec, jehož práce schválila o. k. ústřední
uměl. komise ve Vídni, král. ministerstvobavorské,
církevní úřady a jemuž Jeho cís. Výsost arcivé
vods Eugen svěřil výzdoba řádového chrámu, 0
oboten jest „vymalovati v roce 1911 jeden kostel
nebu oltářní obraz zdarma, pouze za obnos ra
žijí. Bližší adělí „Rozhledy v amění církevním"“,
Praha-Vinohrady 177.

Umělecké výrobky |

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce novýchvzorů levněa
solidně doporačoje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, atříkora třída
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Kulturní jiskry.
Poslední jiskry Haecklovy pod

vodné vědy dohasly. Samaneklerikálníschůze
německých monistů a „Keplerbundu“ odsoudila
podvody Haeoklovy v „Gormanionhausa“ důkladně,
Dr. Hugo Jůogst, který byl dříve borlivým hae



ckelovcem, ve zeláštoí brožařo provedl důkaz, že
svou krátkou sutoritu ve svězě vědeckém děkuj e
Haeckel jedině svým rafinovaným pcdvodům a
padělkům. Na schůzi pak dr. Jůsget líčil svůj
úd.v nad tím, Še sice Haeckel své padělky doznal,
ale vymlouval se, že jiní si počínali podobně.
Stkvostaé moderní hledání pravdy!) Monista dr.

chs na schůzi se noujel Haeckla ani slovem;
roblásil pouze, že spolek monistů není spolkem

Raecklovým a dodal: „Pedělkář s Jeny (dr. Hae
ckel) jest pro každého poctivého člověka mrtev“
A tak 80 nyní utydí za svého patriarchu sami
šáci, kteří nejhorlivěji Haecklovy aepravdy šířili.
Je-li padělkář z Jeny mrtev pro každého pocti
vébo člověka, co souditi o těch českých volno
myšlenkářích, kteří dále tau „vědu“ přežvykují?
Tu vidíme částečně tupou igaoranci, cástečně zů
myslné ohlupování. Pokud volnomyšlenkářští vše
vědové a nás noodvolají hrabé vědecké omyly,
které po Haecklovi nspapouškorali a po Čecbách
roznesli, potud bude zřejmo, že jim jde o něco
jiného než o pokrok védy a pravdu. Posud tak
neučinili a také neučiní. Jim jest posud německý
podrodník velikou kepacitou, poněvadž na základé
Haeoklova Švindlu dá se pohodlně štváti proti
církvi.

Před smrtí — blíže ko Krista. Jest
známo, jak četní nověrci vynikajících jmen před
emrtí se amířili 8 Bobem. K nim nově náleží i
bývalý president jihoamerické republiky Ecna
dorské a generál Ignác Yientimile, který proje
voval názory sednářeké a revolucionářské. Před
emrti vrátil se ke katolické církvi a vydal ve
řejné prohlášení: „Prosím za odpuštění pro po
boršení, které jsem dával svým životem. Jakkoli
„sem byl považován za nevěrce, nebyl jsem jím ze
záští, nýbrž ze slabosti jsem tak jednal, abych
tím vyhověl svým přátelům a rádcům, ale úÚmříti
chci v jednotě « Bohem svým a cfrkví.“

Celkovástatistika výmlavnější neš
lapání jednotlivých případá. Jdéte na
schůzi voloomyšlenkářskou oebo soc. demokra
tickou, na níž se poailejí blesky proti „klerikální
demoralisaci“ a uslyšíte, že knéžatvo jest nejhorší
apodinou lidské společnosti, že žádný stav tolik
zločinů nenapáchal jako stav duchovenský. Na
kněžstvo hází ao tolik bahna, jako by se připra
vovalo k svému povolání někde v kriminále nebo
ve společnosti pařížských Apačů. Každý nestranný
člověk při takých fanatických echůsích musí zvo
lati: „Zde vládne bezmezná vášeň, surový vztek
sde chrlí bomby uespravedlivosti; vždyť přece
katolický katechismus nevabádá k sločinům.“ Ale
mlurte 8 rozečtvanými fanatiky! Tu jest dobře
předlošiti klidně štváčům před oči nestranně u
úředně sestavensu statistiku. Co nám ta pravlí
Na antbropologickém (lidovědném) kongresu vŽe
nevě avobodomyslný profegsor Condi referoval, že
na 100.000 obyvatel připadá zločinců ze vaděla
ných stavů: 44 spisovatelů, 40 umělců, 38 lékár
níků, 28 právníků, 16 učitelů a jen 7 kněží. Tato
statistika, přednesená v učeném sboru, jest dů
kladnou sprchou na rozpálené anarchistické blavy.

Kšeft s mověrem. Volnomyčlenkářisnaží
se dokaxovati, še kněz hlásá katolickou víra vý
hradně k vůli savé kapse, k vůli dobré existenci.
Nevíme, zda by voloomyšlovkářeký kapitalista ži
dorský, který nasuší atatisice a poto dělaictva,
chtěl přijati to „kněřské vyssavačství“ záměnoa
za svou „obětavost“. Kněz jest akademickým ub
čanem, tak že po maturitě mohl snadno 80 věno
vati s oadějí na dobré postavení povolání jinému.
Zato však dobrá polovice volnomyůlenkářských ka
pacit bledá avon obživu v šíření nevěry proto, že
nemobla dostadovati nebo še se bojí řádné práce.
Nevěra za nynější doby šiví v Evropě tisíce ztra
cebých existencí, které musejí štváti, nemají-li
chodit žebrotou. Vytýká-li se kněžím vybírání
štóly, visme, jakou štólu vybírají volní myslitelé!
Poslední číslo anarchistické, tedy rozhodně proti
klerikální „Zádrahy“ adělilo: „Spolek besvěrců
severočeských potádal prostřednictvím Politického
epolku v Duchcově sekretariát Volné Myšlenky
v Praze o obstarání referátů na protiklerikální
schůze, které se konaly 11. sáří t. r. v Duchcové
a Mostě. Sekretariát slíbil ko schůzi vyslati řeč
nika, splní-li šadatrlé následující podmínky: 1. Za
placení cestovného referentovi. 2. Za každoa schůzi
referentovi na výlohách 10 K, 3. Za každou echůzi
5 K na agitační fond Volné Myšlenky. Poněradě
tím by byly vzrostly výlohy na 60 K, bylo ode
psáno Volné Myšlence, že spolek hradí výlohy ce
stovného 15 K na výlohy referentu sa obě schůze
— chtějí-li, aby poslali referenta. Volná Myšlenka
ma to roferenta — neposlala.“ Tudíž nevěra 8e
prodává nyní sa dobírku a objednávky snačně 80
zdrašily. Ale proč jenom anarchisté volali na po
sila své nevěry řočníka s Prahy? V oověře jsou
porní a pak — každý anarchista jest přecenej
osvicenějším člověkem, jakmile ne přiblásí do cechu.

Bratři bez bratrství. Plánický„Sokol“
vydal letos pamětní spis o svém desetiietém pů
eobení. V něm čtou se slova: „3 čím Ge až přes
míru u nás shledáváme? Se zkásonosnou povrch
ností, frázovitostí, křiklounstrím a pěstováním ne
demokratických sásad sokolských.“ — Pravda. Ale

pos jenom se tedy Sokolové tolik rozčilují, žeidé, jimž se tyto nepřístojnosti líbiti nemohou, za
kládejí „Orla“9 Vědyť sami upřímaí Sokolové již

častěji hodně rázně zaryli do slořádé pod sokol
ským praporem sahnísděných a — náprava se

potud nestala. Nemobononost a spátečnictví se zaryje vědy ne chvílí aspoň volnomyšlenkářským
pokřikem nebo revolucí, která zůstane jen proje
vem papírovým.

b
běhatě zásobený doporučaje ku zaklá

dání a doplňování knihoven

B. Melichar,
kaibkopectví, nakladatelství a závod

hudební
WHradci Králové.

Zal. r. 1808. Seznamy zdarma a frasko.

Hospodářská hlídka.
Provimolální jatky. Veškeré agrární

strany v pariameotě, české | německé, zabájí prý
společnou akci, jejíž účelem bude donutit vládu,
aby v úetředích, kde chován je dobytek, zříseny
byly provinciálaí jatky, ve kterých by byl dobytek
porážen a maso dopravováno do potřebných ústředí,
zejména do Vídaě. Agrárol předáci odůvodňají
akci tím, še velkou režif v jatkách zdražuje se
maso prodávané konsamontům. Kdyby však bylo
maso dopravováno s venkovských jatek na trh,
stali by se řesníci wieg. obcbodníky mež živnost
níky a dostávali by zboží lacíměji, pročež by
mohli také lacinéjí prodávat.

Chov dobytka ve stáji pro hospodáře
má maoohé přednosti, ale dobytku je na újma.
Cnová-li se dobytelr stále ve chlóvě, denně ale

epoň 2 hodiny na volném rejdisti za každého počasí se neproběhne ve sdravém, čistém vzduchu,
pak se obeví záhy různé choroby, svláště plicní
nákaza čili tuberkulosa Ve stájích, kde se d>
bytek drží stálo na řetězo a krmí výpalky, Hsky
a p. měrou hojnou, bývá so 100 dojnio 60—1009/,
plicním neduhem postižených. Kde nelze pořídit
pastvin, alespoň prostorné rejdišté na záhumní
dobytku opatřete, nechcete-li přes všechno zušlo
ohtování ve chlóvě míti samy souchotináře, jejichž
mlékem se ohrožaje adraví lidí. V doziraó době
bade potřeba pomýšleti všude mnasřízení druž
stevních pastvin, neboť jinak nezachováme aj zdravé
kmeny dobytka, byť bychom nebo lépe je krmili
a opatrovali. Ač-li i v dobytkářství záby nenastene
dělba práce v ten způsob, že v krajích hornatěj
ších se bude chovat. skot plemenaý, kterýž pak
úrodným ničinám a úralům dodá dobytek utitkový
k účelům mlékafským i na šír.

Banné anebo pozdní obilniny ©Vóude
jeví se saaba opatřiti si obilniny ranmé, co nejdříve
dozrávající, aby mohl a obilím na trh dříve, nežli
je sklizeň hlaval ukončena, že prý tím více získá
De peněsích. Nepřihlíšeje k tomu, že tržní ceny
neřídí Be podle časné mebopozdní aklizné, oěkolilr
metráků obilí na ceny obilnin vliva nemá, hospo
dáři se citelně poškozují tím, že ranné droby vždy
méně aypou, mají zrno lehčí a móně vynášejí, jak
bylo pokasy přesné zjištěno. Na jisté pokusné sta
bici pěstovali obilalou velmi rannou a prostředně
rannou. Rozdíl v usrání byl jenom 4—5 dní. A
přece výsledek byl pošorabodný. Baaná obilnina
dala po bektařte 20:57 g zrul, kdešto poloranná
sypala po bektáře 267 g, tedy o 6 g zrní v ceně
108 K získáno více za téch 4—8 dní, nehledě aní
k tomu, že jakost pozdnějšího obilí bylo daleko
lepší a pozadku ;o maoho méně, než při drobu
ramnějším. Z toho plyne, že hospodář lépe po
chodí, když seje obilninu pozdnější, ač-li avláštní
poměry místoí a povětrnostní nenutí k pěstování
drohů ranných :

Bezohledný boj proti králíkům byl
sahájen v Argentině. plemenili se tam tou
měrou, že vláda so rozhodla je úplně vyhladiti.
Poněvadž otravování jedem te však neosvědčila,
bude organisován vývos králíků ve zmralóm stavu.

Tím budou majitelé pozemků podnícení, aby krá
líky lntenaivněji chytali. Vyvážejí se už nymí do
Australie, Nov. Zelaudu a Francie, kde jsou ble
daným článkem spotřebním. V Paříži přijde jeden
smrzlý králík na pět franků, při kteréžto cené má
argentinský vývozce dost slušný výdělek. Vléda
obce výros králíků podnítiti ještě tím, že za kaž
dého vyvezeného králíka vyplatí premii20 ewnta
vosů (centavos — 475 hal.) a za každou králičí
kůši Ď centavosů. Továray ma konservy dostanou
ze každého sužitkovaného králíka prémii 10 cen
tavosů. Kdo vynajde účinný prostředek na potí
rání králíků, dostane cenu 20.000 pesosů (92.000
koruo). Naproti tomu ten, kdo podporuje jazkoli
chov králíků, budo potrestán vězením od 6 měsíců
do jednoho roku. Všechny zmíněné prémie budou
Be vyplácetl po doba pěti lot. Vláda doulá, še do
té doby budou králíci když ne úplaě vyhubeni,
tošaspoň obmezení na míru nejmenší a tedy ne
škodnou.

Popálíme-li se ma rmce, natřemespí
leninu ihned bílkem anebo ponořemepopálené místo
do mouky a obvažme. Po případě apáleninu na
třeme olivovým olejem a posypme solí. Také máslo
se stejným dílem žloutka smíchané působí tišivé

9?Óhcete 00výhodněošatiti
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zoláštěosorlátky»Palnira«)
odfy = ED. DOSKOČLLCHOCEŇ.=
Proní taský vasíletslský závod ©svubenného oboší
ss sal. r. 1876.

Sociální besídka.
Soc. demokraté jake zaměstnnva

telé. Křest. sa. odborový list „Die Solidari
tát“ přinesl nepříznivoa noticku o poměrech
v pekařské dílně soc. dem. pohlavára Frice
Gohmauna, který jest též členem rudého srazu
pekařů. Gohmann žalovala tak došlo vDissel

dorfa k soudnímu přelíčení, při němě vypotvrzeny od ovědků tyto nepřístojoosti:
Gohmanna nedodržovala se ani maximální pra
covní doba a rušil se nedělní klid. Gohmaon
častoval tovaryše nadávkemi. V světníci, kde
pomocníci spali, hemžilo se štěnicemi. Pekař
skóho vědra ažívalo 80 při čistění kanála. V pe
kařské díži poblhaly Štěnice. Kousky pečiva,
nakousnutá a pokálené od myší byly rogdroeny
a přimíšeny do pečiva. Za přítomnosti Goh
menne byl jednou nalezen v ohlebovém těsta
veliký slimák, ale přece tósto ku prodeji zpra
cováno. — Po krátké poradě pak goud vyřkl
na křesť. soc. redaktora roseudek osvobozojící.
— V pekárné radého konsumo „Hoffoang“
v Kolíně n. R. byly zaměstnání dělaíci proti
zákonné v nedělích před 13. hodinou v noci.
Správce pekárny z té příčiny byl odsouzen
pro přestapek proti ochraně dělnictva k pe
věžité pokutě. Když ae odvolal, by) rozsudek
pral. instance potvrzen. — D.e zprávy radého
„Zeltrada“ (z 20. října) ařízenci koosamů
krušnohborských na konferenci va Vejprtech
vložili správám rudých konsamů důrazně na
srdce, aby nezacházely 8 pracovníky jako 6 me
ohěnickýchipracovními stroji Jinsk tito radí
třízenci, kteří na jiné s .městnavatole honkají
z plaýoh plic, vyslovili poníženě naději, še
kolektivní emloava na kunforeoci ustanovené
bes odpora bude provedena. Tak již napově
děn>, že rudé konsamy leckde pevnou smloovu
ne zřízenci neuzaviraly. —Tak si počínají tedy
rudí prácedárci nyní v malém, kdy ještě ne
mobva dělnictvo úplně zotročiti. Jak ee zacho
vají k dělníkům v „ráji bodoucnsti“, až si
budou moci důrasněji poračiti? Pak bude pro
pracující lid hůře než v donucovací pracovně.

Kdo je ve službách kapitála9 So
ciálod demokratičtí vůdcové a továrníci brněnští
si brají dobře do karet. Vůdeové dělniotva
Vacók, Filipioský, Svoboda a Eldersoh umla
vili — jak sema „R>vnoat“ duznává — 8 ně
meckými továraíky demonstrace proti české
většině na sněmu zemském. Továrníci nejen
povolili, sby jejich dělnictvo šlo dělati Vaňkovi
a Eiderschovi štafáš, ale oni přímo komando
vali, že dělníci na demonstrace socialistické
jíti mosejt!! Neprohlédoou-li dělníci spojenectví
továrníků se soc. demokratickými vůdci, pak
už jsou — alepi !

Centralistický „Nazdar“ ©automo
muich vádcích na Ostravsku píše: „Člo
nům „Uuie" jest namlouváno : Přistapte k nám,
vaše plná práva nestratíte. Maskovaní horníci
na Ostravska jsou již v činnosti, jit se v kniné
vodě brodějí až po kolena. Horníci, nenechte
se klamati od lidí, kteří ai vás nikdy nevšl
mali; xdyž potřebovali peníze, ta vás vždycky
našli a právě o penízejim jde. — Na Ostraveka
nemobou v vém odbora nic olovit, každý
je již jednoduše prohlédl a proto máte býti
vy, horniei, posledním útočištěm a sáchranou



aby mohli idokáral, že dovedou ekotečně
jak. jim s Prahy nařízeno, pracovat“ A

« člénka „Nazdar píše: „Našemn horniotru ne
aváženou ce praví: Ob, vy vloi, v beránčí kůží
sašití a vy maskovaní horníci na Ostravoku,
U skuteční horníci vás co nejdříve poznají,
dovedete sice velmi dobře vaše nělechtilé vý
roky překrocovati, ale jek dlouho, to se ukáše.“
Z Jest zvláštní, jak dlouho soudruzi trpělivě
mlčeli o velikých vadách svých čelných pra
covníků. Všdyť je přece neznejí teprve od.vóe
rejška. Proč tedy centralisté dříve tytéž pra
covolky vychvalovali a vnucovali je za spasí

tele dělnébo lidu?
Věeodbor. sdružení křesťanského

dělnletva vlastní silou roste v Čecháchdále,
eč by mohlo prospívati daleko více, kdyby
povolaní strážcové Síoou snažili se veliký
výsnam jeho obápati. Příklad Franoje a Por
togalska přece jest nejvážnějším poplachem.
Zvláštní jest poatavení agrárníků v této pří
čině. Tito, sby neztratili punc pokroku, s ra
kema založenýma bledí na to, jak jejich děl
mlotvo vstapuje bovfné pod prapor rudý. Rádi
bychom věděli, jak za takových poměrů bnde
vyhlíšeti ta pstrierchální venkovská idylka,
Jakoo' „jednou rodinoa“ bude venkov, až ho
spodářovi dělníci skrz ua ekrs budou prossáti
sbrklými a rovolačními ideami rudými. Pro
rolnictvo značí soc. demokratický program ránu
emrtelnou. Co značí rodý karafiát pro katoli
cismus, to není potřebí vykládati, a přece sami
agrární koěží rudý kvas na venkově pledají
s toutéž Ihostejnosti jako laikové. Mají trocha
vřelého citu pro zájmy náboženské? — Nyní
svěstují listy naše potěšitelnou pro nás zvěst.
Nový nejdp. biskop litoměřický jeví největší
sájem o otásku dělnickou po příkladu velikého
papeže Lva XIIL Ví, že otázka dělnická jest
jednou z nejdůležitějších složek katolického
hnutí a programa. Ta v sápasech sítřka bade
mnoho roshodovati. Sám soc. demokratický
pomoc. výbor při teplickém obchodním gremiu
obrátil se oa Jeho Milost se žádostí, aby dal
své dobrozdání o nedělním klidu, resp. aby
snahy obchodních pomocníků podporoval s hle
diska náboženského. Osvícený arcipastýř, uzná
vající dle víry své uesmrtelnou duší v každém
člověku, kvítoval s díkem, jak interpelanti
uznávají, že sociální otázka jest ve svém jádru
otáskou nábožensko-mravní. Zaračil 800. dem.
pomocníkům součinnost ve snaze po dosažení
dělnického klidu; docela je vyzval, aby pama
tovali i na učně svého oboru, snašíce 6e jim
vymoci nedělní klid. Slíbil, še bode-li sněm
český dělný, pokusí se o interpelaci k vládě
se stoupenci stejně smýšlejícími, aby zavedla
nedělní klid cestou nařizovací, — Tento zájem

zajisté hodný vší chvály. Jest to však
jo nového? Církev od nejstarších časů pa
matovala na řešení otázky sociální. Již svatí
apoštolé činnost podpůrnoa tak rozvinuli, že
volili zvláštní úředníky (jáhoy), abyse pravi
delné podpory chuďasům rozdílely řádoč a
v pravý čas. Církev dobře si větípila v paměť
elova Kristova: „Chudým se evangelium zvě
stoje“ Vždyť právě z ohudých Kristas vybral
své apoštoly; mesi ohudými byla nejhojnější
deň pro nebeské království. A tito chudí veli
-kosti svojí mravní zvítězili nad mocnými tohoto

, evěta. — Máme snad trestuhodnoa nečinností
seviniti, aby dále celó zástopy zuboženéholidu
patovaly pod radý krov, kde o víra přijdou?
„Byla by to skutečná láska k bližnímu v ny
nějšítmčase tolik rosbáraném? Vždyť jest nutno
ekloniti sei k těm, kteří jdou cestou zvrácenou
a navrátiti jo na cestu bezpečnou. Tak přika
soje Ten, který knvta kouřícího neohasil a
"třtiny nalomené nedolomil. Aby získal símě
pro Bužísad, čivil dobře i hříšaíkům e napo
menatim: „Jdi a nehřeš vícel“ Tím větší
ovšem lásko jevil k tém, kteří Jeho učení
„poslašně přijímali. A oyní? Kněz vyučuje ná

oženství ve škole; jakmile žáci vyjdou ze
Školy, úč po nich sáhne raka rudá a udnsí
v nich květ víry — jestliže v místě nestává
takové dělnické organisace, Uterá si nábo
ženství váží. Mé to býti horlivému knězi Iho
stejno, jestliže 80c. demokratický domag G 80
-covým tiskem ničí v mládeží všecko to, 00 mo
bylo v náboženských hodinách tak dloaho větě
pováno? A kdyš celé hosté armády soc,demo
kratů kráčejí kolem far, má sl snad duchovaí
mysliti, še to všecko jest jen dílem zloby lidské
a — nikoli také pásledkom toho, že dachoven

"atvo na některých místech prostě to proudění
igooraje a mlčí? „Nemlčtel“ tak svolal dů
rasně náš nejd. arospastýř. Nechť tedy nemičí

kněžstvo, když vidí, jsk katolický dorost děl
vický se přebervoje na rado echůsemi a časo
plesy. I u lidí dobrého erdce jeví se ještě mnoho
neporozamění pro Všeodborové sdružení křest.
dělnictva, Na př. pozoruhodný jest šlechtický
výrok : „Maě to je jedno, vuzme-lí mi mé
statky křesť sociál či 800.demokrat.“ Nesvádí
takový výrok L podezření, še šlechtic ten Inul
ke konservatismu spíše k vůli sachování svých
pozemských privilejí vež z příčin nábožen=
ských? Kdo by pozoroval hootí dělnické jen
pod tím zorným úhlem, s takovým by byla
v nynějších poměrech těžká řeč. A pak: což
takový Blechtio nepozoruje, co se kolem něho
děje? Nemůže si dátiani trochu práce 8 pře
mýšlením, jak radikální jest rozdíl mesi zá
sadami soc. dem. a děloika katolického? Poznal
by, že ho náš dělník o nic. neoloupí, že se
pvuze snaží žíti jako člověk « nesmrtelnou
daší v těle. Ublížily snad neupravedlivě větším
pánům ty statisíce organisovaného katolického
dělnictva německého? Libují si ve vyjevených
randáleeh a surových nadávkách na poctivé
saméstnavatole jako 800. demokraté? Jak se
církev bděle starala o děloiotvo a rolniotvo —
vůbec o pracujíol třídu již v dávném středo
věku! Podnes markantní doklady evědčí, jak
udržovala starostlivě sociální rovnovábu. Proti
kněžským majitelům půdy dělnictvo se nebou
řilo, zato však proti protestantským a hasit
ským šlechticům, kteří statky duchovenské
napřed akonfiskovali a pak oa nich dělníky
trápili. Novodobý liberalismo3 zavinil znova
pohromy dělnictva a církev má natný úkol

meňme, jakou vadšenon armádu dělnickou
kolem sebe seskopil elovutný bískup Ketteler,
kardinál Maonig a jiní ofrkevní hodnostáři.
V radé organisaci na mnohých místech posud
dělnictvotrvá jen k vůli toma, aby'mělotřídaí
oporu. Kdyby ei tytéž dělníky kněz ovolal a
přátelsky jim vysvětlil program dělnictva na
šeho, polovice jich vstoupí v řady naše a pře
stane Be otravovati jedem v „Záři“ úloženým.
Katolíckému hnutí, cítění a života prospívá
křasť. soc. organisace vydatuě jiode, prospěje
1 v Čechách. Katolický dělník má nyní hořký
Jos z dvojího důvodu: jeho sociální poměry
nejsou řádně upraveny a zknsl v dílaó za sré
přesvědčení leckde horší mučednictví neš
v káznici. Nechcete-li takovému hrdinovi po
dati raku pomocnou, kola dějin ge nezastaví
žádoým jalovým lamentem aad Šířícím se
atbeismem. Vymizíkatoličtí prosebníci a přijdou
na kongervativce anarobističtí lupiči, kteří
seberou a vydrancují všecko beze všeho vy
jednávání. Neděje se tak jinde? Právě nyní
jest nejvhodnější doba pro organisování kon
servativních dělojků. Vizme vážné rozpory v té
borech dělnictva protikatolického| Máme dále
lhostejně přihlížeti, jak tisíce a tiaice dělníků
zanášejí těžce vydělané groše do pokladen
vašich odpůrců a jak Se-jim náhradou zs to
dostává do rukou literární jed? Jak postoopila
katolická Morava pravě -tím, že se tam pocho
pila důležitost dělnické otázky lépe neš u nás!
Všude se musí dokdsati dělnictvu, že ma sákladd

křesťanském se mu pomůše lépe než na sdhladě
Morrově.Křesťanstvíbudsčíti dále tím, dose
osvědčív praksi ato svláštěvláscekbližnímu.
Proto jest zapotřebí dělnickou otásku vášně
etudovat, pomáhat radon i skatkem, blásiti se
veřejně k našemu dělnictvu, zastávati se ho ve
schůzích, zakládati odbočky a tak čeliti pod
vratným proudům. AZnastane práce všeobecné,
bude radost z hojných plodů a mílovýmí kroky
dohoníme to, 00 sameškáno.
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FOTOGRAFIE

nejlepší při osnách nojpříznivějších dodává

cis. král. dvorní a komorní fotograf

J„ F. LANGHANS
== Hradec Králové, Adslbortínum.==

Velké obrazy od 10 korun výše.

Atupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Nkuplny svatebčanů.
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Doporučujeme

Kol

přijímá
vklady na 4'/,*/,úrok bezvýpovědi,

s 4% » 830denní výpovědí
„ 4%, „ s60denní výpovědí

a poskytuje
za výhodných podmínek,zápůjčky prodáváa kupuje i

cenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošnímssty pošt. spořitelny, které
zašlou 8e na požádání. — Záložna pod

léhá povinné revisi ednoty záložen.KbC
Veledůstejnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadůmdovolujesidepo
rměiti veškeré kostelní nádoby e
nášínía t: monstrance,kalichy,

olbáře,nádobky, ARkRKY,pachpactfkály,svícny, y ce enky
ad. db © ?předpis

církevním vyhovující. Stkré před
opravuje vpůvodní intenci avohni slatí astříbří nebo proti do

platku aa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bex závsznosti koupě.
Vše sa posílá posvěcené. Prdce ruční.

Sklad Sa ých stříbrnýchklenotů,jako: řetězůmadonek, kříšků, prvtýnků,náramků atd. 2:Metáňské

proste tabsí odolné náčinízestříbrapravéhoný, čínského vždy na akladě.

Stará slato, stříbro a drahokamy bupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
. pasiř a olseleur

Praha I. ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Bisku konsistorium
v ci Králové ověřilo mne dodávati

p přírodní vína k obětem mše sv.vámpak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská
vínaza 1litr po 68, 72,80, 90hal a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

O Žádejte obšírné osnníky. ,

Přesídlení!
WB-Sklady JN

ly KV. Skuherský=
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
| Máslodkom těbování cenymačně smíšené.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
n (protokolovaná firms) - |

5 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
E (bratr P, Z. Noškudiy, faráře ve Týpraehticle)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |f

ji svůj osvědčený a často vyznamenaný
výrobní závod

Ívšech kostelních paramentů,|
Ej spolkových praporů a kovového náčiní ji

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma dacho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uzmání po race a hromrová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORBP*>Závod založen r. 1698. "Be
...

Kupte si poučný epis

BlahoslavenýJán Sarkander.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 82. Cena pouze 8 hal.

ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=
tiskárna v Hradoi Králové.

V úvěrníspolečnostzapsané Bpolečenstvo s ručením obmezeným

wHradolKrálové,
2 (proti Grandhotelu) ::

| přijímá vklady mnakníšky— za 4,9 až 59,=
úrok a to dle výpovědi.

689“Složnílístkynapošádázízdarma."UB

Uhlí zoe jakoo“co nejlevněji. s

Průtržní pasy
vyrábí a na ekladě chová

Arnošl ÚVOĎÁK,
rakeričkář a bandašist,

přísežný znalec c. k. krajského
a okresního soudu

v Hradci Králové.
Jediný závod toho drabu na

českém severovýchodě.
Balešžem r. 1998.

>
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ae

Cestujíci
so ufirmy MarešA Šplísbal, TÝ0BtO
Morava, vývozní R na šicí ele

gramofony a velocipedy.
n

683 XGB3X EBI X BI XCBDX

Jan Horák, f
soukenník ý

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy „x

dle roční A on kollekcinejmovějšíchdruhů pravých

wiměnýchlátek- čÝ„Ssvé vlastní výroby, jakož i tu
zemských.

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
m=e důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než tfice'iletého působení.

Učiňte, prosím, melou objednávku na
zkoušku.

Velejemnélátky na taláry x
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XGE 660XP X663 XGO3
*-»=———————>

Odebírejte školním dětem

KVÍTKY,
Vycházejí desetkrát za rok od října počínajíc.

Předplatitelé obdrší zdarma dětský
kalendářík ma školní rok 19010—1911

Předplácí se na celý rok a na jednu adresm:

P|
X

SDNGDKO8BKEE3

X

ní-T5172PNÍ .Evak ©kaledáa 1 osEná
Rozšiřovatelé»Kvítků« obdrší:
1. Splnomocenství, abybez obavypředúřad

dovoleně mohli „Kvrítky“ odběratelům dodávat
2. Za každých předplacených 20 ročníků

vedle nádavků i po 1 výtisku kalendáře a zápis
míku křesť. šen a dívek českých „Šťastné Domác

Rostifujle,
| dách oblíbená dětské

každé katol.rodiny.

Administrace „Kvítků“ v Praze-li,
Lipová ul. č. 5.

ma všech farníchosa
„Kvítky“, at vniknou do



Zápisky mnicha Renina.
(Bódžákia Kamé Čmej.)

Z japonštiny sfeštil konan, ora, Ing. koasult.v

(Pokračování.)

Na patě hory, na níž bydlím, stojí ještě
jedna chýše; v ní bydlí lesník, jehož syn mne
někdy navštěvoje a jsem-li ematen, chodí se
mnou procházkou. Naša obapolné stáří se
hrozvě liší; on jest šestnácte a já čedesáte let.
Á přece se radujeme vespolek: trháme velké
květy sítin a sbíráme mechynky. Plnítne své
košíky stroly divokých brambor, nebo trháme
petržel. Ně«dy sestopojeme až do údolí k rý
žovým polím, ležícím dole pod vrchem a sbí
ráme olámané klasy. Za jasných dol vystupu
jeme na vrch hory a zíráme do dálky nad
mým rodištěm; odtud vidíme Kobata, Fošimi,
Toba a Hadzukaši.“) Dobře, že nádherná ona
vyblídka není vlastnictvím jednotlivce a že mi
mikdo nemůže zabraňovati jí se pokochati, Bez
únavy letí dach můj do dálky podél řady vr
cholků. Přelétnu+?) bravě Sumi-yama, zajdu až
na Kasatori, putuji do Ivama a klaním 86 v Iši
yamě, razím si cesta do roviny Avadzu“) a
klaním se pozůstatkům Semimarn“s), překro
čuji řeku Tegami a navštěvojí hrob Samu
rama Tayn.“)

Na zpáteční cestě lámeme květy sakary,e)
ebíráme červeň podzimního listí, nebo trháme
výhonky rostlin a hledáme ořechy. Z těchto
věcí některé obětoji Budhovi, Jiné přinášímdomů.

Když za klidných nocí měsíc avítí do
mého okénka, tu myslím na muže T
s ta vlhne rakáv můj slzami; světlušky po
letojící zdají se mi býti lampičkami rybářů na
ostrově ©Magino-Šima. Když červený bažant
křičí „ho-re-ho-re“, ta přemítám, novolá-li to
matka má či otec můj, a když jelen z kopců
přišlý se bez bázně ke mně blíží, pak si ově
domoji, jak oddělen jsem od ostatního uvěla;
jen radá sáře rozhrabaného uhlí je za nočního
bdění mým přítelem. Vrch, na němě bydlím,
není etrašide-ným, ale přece křik 80vy v noci
badí v erdci mém ematok. Nikdo sem nepřijde

hokoohat se krásami přírody, ač poskytla by
ověko cítícímu neobmezené zábavy.

Když poprvé jsem rozbil svůj stánek na
tomto místě, myslil jsem, že to bude jen na
krátký čas; ale již pět let oplynulo a má chýše
Jchátrala. Pod okapem leží kopa snehého listí
a mechový koberec přikryl moji hliněnoa po
dlaku. Když dojdou náhodou zprávy z hlav
ního města eluchu mého, dovídám se vždy o
smrti mužů vysoce postavených; těch pak,
kteří zemřeli v nižším postavení, je tolik, še
nemožno si jich zapamatovat, Slýchám také
o mnoha domech zničených požáry; jenmoje
chýše zůstává klidna, bez pohromy. Jest ma
ličzá, ta moje chýše a přece mé vše ka po
hodlí jedné osoby. Krab Jest také spokojen se
svým těsným domečkem, an žije na neobydle
ných březích moře, poněvadž se bojí lidí, Po
dobně i já miluji samota bez přátelství. Mým
jediným přáním jest klid šivota a zapomenutístarostí.

Lidé, stavilí domy, oeslavi Jieh jen pro
Bebe, ale též pro ženu, děti, služebníka, přítele,
učitele, sboží neb domácí zvířata. Já postavil
si chýši pro sebe, nemaje přítele ani společníka,

by.se mnou žil. Co znamená
více, než úctu k bohatství
Dávist ka přímosti a dobru? Nejlepšími přáteli
jsou: hudba, květ a měsíc, Služebníci starají
Se o odměny a cení svoji úcta k nám podle
výše mady, kterou jim dáváme, Plýtráme la
skavostí, prokasujíce ji těm, kteří jí nepotře
bojí a kteří i nedovedoa oceniti. Buďme vlastními oložebníky! Jest to síce způsob žití zprvu
nepohodlný, ale p.sléze přese vžd oky lepší
než se služebníkem. Použ vejme úplně svého
těla; ruce nechť jscu našimi sluhy a nohy na
šimi přístroji ku pohybu.

ch náš nechť v souladu pracuje s tělem,
ať jedná moudře s tělem a nepřemáhá ho, slo
nechť ho zdršuje od náklonnosti k lenosti.
Pohyb jest zdravým těla, proč tedy býti De

Folimi, Toba py aHnámkaši==jména
dka Bi
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4 několikbásní, ješ vlastnoručně ponoí

Avadzu==nížinana břeh Bivs;Semi“ na bonasa s Enaru rménovýtečného hudebníka
Nobel, jem , byl pohšen

činoým? Žádati pomoci jiných jest hříchem;
ale proč jest nám sapotření cizí Pomoci? Pu
dobnými pravidly řídím se ve výběru svých
potravin a šatů. 2 vláken kmene vistariepleta
si šat a konopná přikrývka zahřívá v noci mé
tělo. Dovedu se nživiti rostlinami a ovocem
srajícím na stráních. Chadé tyto potraviny
pojídám s chotí a hubené tělo moje a lehce
oblečené není nikoma předmětem posměchuv této samotě.

Tyto poznámky nejsou určeny za kázaní
pro bohaté; jsou to jen pouhá přirovnání mého
dřívějšího šivota a nynějším. Vdobě, kdy zřekl
jsem se všech světských radostí, zbavil jsem
zároveň erdce své závisti a strachu. Bez od
poro kráčím tam, kam Prozřetelnost kroky
moje řídí a sám sobě zdám se býti obláčkem
po nebi plovoucím, na nějž nelze spolehnonti
a jemuž nelze také zazlívati, Pomíjející radosti
rozplývají ee nad polštářem mých anů v niveč
a mojí životní snahou jest jen nalézti spoko
jenost a klii pozorováním krás přírody. Jen
jeden dach panuje ve všech třech světech.5t)
Čím jsou mi poklady, paláce, zámky, koně a
dobytek, nejsem-li spokojen? V tomto malém
koutku opuštěného kraje ušívám duševního
klida. Kdybych žil v sldelním městě, mřel
bych beabou, že atávám se žebrákem, ale zde
litaji ty nebožáky, kteří lopotí se v pracho
ulic světa; kdo nevěří mým slovům, ten nechť
podívá se ne obyvatele vody a vzduchu. Rybě
se voda nikdy neznechutí — a proč? To jen
ryba sama říci může. Ptáci radají se tichu lesů
a jen jich se ptejte proč? Totéž platí o sa
motě. Ten, kdo nikdy nežil život samotáře, ten
nikdy jejího kouzla nepozná. Dokoně.

Óhcefe 20výhodněošatií LE
Vyšádejte sí ilmed vsory pánských látek

knahlédnutí. (Zvláštěvsorlátky »Palmira«)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
První český sasllatelský udeod soukonnáho zboží
ss sal. r. 1876.

Sokolskéretrospektivy.
Z let 1871—1802,x doby to Tyrševy.

Starším generacím oživuji pouze vzpo
mínky na doby, ve kterých „Sokol“ žil v har
mouii ae všemi spolky v národě našem a kdy
zvláště k náboženatrí a úkonům církevním za
ujímal zcela jiné stanovisko, než na jaké by
některé živly Sokolstvo nyní rády svedly.

1. V Pardobicích usnesl se „Bokol“ vlivem
advokáta p. JUDra Lipělka nepřipustiti, aby
kněz stal se členem. Stalo eo tak enad i jinde,
avšak bylo to proti duchu a intencímFůgoera
i Tyrše, neboť v roce 1871 prohlašoje „Sokos“:
„Řečeno jednou, že naše snaha Po rozvoji za
dovršenou se pokládati nemůže, pokud každý,
kdo Čech, též Sokolem se nestal — — — Věc
Sokolská však, jak ke všem stavům a vratvám
se obrací, snamená prozatím tolik, co tělesné
a z části i mravní vychování a šlechtění“
(Str. 2.) Proto také statistika Sokolstva če
ského z téhož roku 1871 uvádí: „Ve 106 jed
notách s 10.473 členy čítáme dle zaměstnání
56 kněží čili 059/,= (Btr. 76.) Téhož roku při
bylo ještě kněší Sokolů: 3 v Kuklenách, 2
v Kouřimi a 2 v Dačicích (na Moravě). (Str. 186.)
Další ročníky „Sokola“ nepřinášejí statistiky
Sokoletva dle povolání. Přece však ve správě
o Slavnosti 10letého trvání „Sokola“ Kutno
borského z r. 1873 dočítáme 8e, že milovaným
jednatelem byl kaplan P. Václav Hrdlička od
r. 1867, který současně s drem Mir. Tyršem a
Janem Karáskem jednoblasně byl jmenován
čestným členem. (1878, atr. 6.) K roku psk
1876 připomíná jednatelská správa „Sokola“
Hompoleckého ve statistice členstva, že členem
byl též 1 kněs. (Str. 30.)

Méně ovšem záleží na sympatiích ke knězi

než na cítění a prževech náboženských. A tupodává nám „Sokol“ Přehojné doklady toho,
Jak Sokolstvo české aúčastňetalo 6e a vášilo
sobě úkonů nábošenských, od kterých odvá
děno jest nyní živly, ktéré stojí v příkrém od
poru s duchem er a Tyršovým. Tato
předkládáme čtenářetvu chronologickým po
stapem, pokad saznamenáno o účastí Sokol
stva českého Da. náboženských a církevních
úkonech. x

R je Ze „Sokola“kartisského čteme
ložení drahého křesťanského chrámu v

TH : 1“mrětdada a vůl vědě een jou: věthmaty

na Proseku — „coš ovšem a tělocvikem ne
souvisí.“ (Str. 85.) A ovšem tělocviku také Deuškodilo.

Ve správě o svěcení praporu „Sokola“
brněnského píše se z Pardabio o účasti 22
členů na téže církevní slavnosti: „Zúčastnivše
Seslavnosti avěcení Prapora Sokola brněnského,
byli jsme mile překvapeni, epatřivše tak hojný
počet spolubratrů, jeně so dostavili, aby pů
sobili u věci Sokolské.“* (Str. 106.) — Pražský
„Sokol“ adělaje o + členu Frant. Havlíčkovi,
vylíčiv jeho zásluhy o věc vokolskou: „Poslední
doy svého šítí trávil v Koodraticích, kdež
31. července v Páno zesnul. Bratří Sokolové
dostavivší se ku pobřbu, okrášlili rakev 3 věnci
a odnesli tělesnou schránku jeho na tamější
hřbitov a a vřelým pohnotím uložili do lůna
země. Pokoj popeli jeho.“ (Str. 182.)

Neobyčejně statečně vedl si „Sokol“ da
čický (Morava), který sáčastniv se oslavy pa
pežského jabilea, nesl pochodně při slavnostním
průvodu. (Str. 146) Když pak dopisovatel „So
kola“ křižanovského (Morava) bratřím dačic
kým se vysmíval, tu náčelník „Sokola“ da
čického ve své odpovědi se ohradil: „Co se
dále týče naší oslavy papežského jubilea, tož
jsme povně přesvědčeni, že jsme si tím co So
kolové docela ničeho nezadali, dadouce tím
příležitostně savé náboženské přesvědčení na
Jevo.“ (Str. 168.)

Člena „Sokola“ kundratického Frant, Ha
vltěkovi (viz výše) byl postaven ©Kuadraticích
pomník, k jehožto odhalení vyslal „Sokol“
pražský 60 členů, vršovický 20. Ve zprávě o
slavnostním svěcení pomníku čteme: „U po
molku měl farář koundratický přiměřenou,
dachem vlasteneckým prodchnotou řeč.“ A pic
nepohoršili se Sokolíci řečí kněsovoo, poněvadě
zpráva dále přichvalaje: .. . tím skončila 80
jednoduchá slavnost, která však v každém
z účastníků dojemnou upomínka na bratra ne
zapomenatelného zanechala“ (Str. 163.)

R. 1872. Lomnický „Sokol“ (v Jičínsku)
pozval si sa řečníka „důstojného“ pána pro
fessora Jana Karla Škodu, slovatného paeda
Gcga z Praby, který doe 18. února přednášel:
„0 pokroku, jakého nynější doba a vychování
požadoje.“ Ku poctě vzácného hosta odbývána
večer téhož dne volná zábava.“ (Str. 39).

R. 1878. V Doubravce konán byl dne 19.
června pohřeb bratra dr4 Altmana, o jehoš
oírkevním ráza čte se: „Na Doubravce vykrc=
peny byly pozůstatky zvěčnělého.“

Roku 1876 referaje „Sokol“v Mladé Bo
leslavi o velavě úmrtního dne Jindř. Fůgnera
(T 16./11. 1865).„Úmrtní den nesapomenatelného
Jindř. Fůgnera oslavili jsme smnteční mší av.
Diky buďtež všem, kdož se přičinili o důstojné
oslavení památky Fůgnerovy, zejména důstoj
nému panu P. Popelkovi atd.“ (Str. 20.)

Z Českého Broda. „Dne 20. června 1876
zúčastnila se jednota naše svěcení praporu vo
Jenských vysloužilců českobrodských. Dne 15.
listopadu oslavena památka úmrtí prvního sta
rosty „Sokola“ pražského Jindř. Fůgoera rekvi
emi v zdejším hlavním chráma.* (Str. 36.)

„Sokolpražský“ zúčastnil se církevních
pohřbů: c. k. geometra Edy. Horáčka dne 15.
května 1876 a JUDra Josefa Friče, professora
dne 21. května 1876. (Str. 44.)

O „Sokola“ pražském dovídáme 60 dále,
če se záčastnil církevního pohřboBedřicha
Hancke-ho, městského rady král.hlav. města
Prahy, rytíře řádu železné korany 3. třídy atd.
Pohřeb „odbýval se z kostela Týnského způ
sobem velmi slavným dna 10. května. Kolem
rakve kráčelo též 94 členů „Sokola“ v kroji
spolkovém a vyprovodili mrtvola etěnéhočlena
k hroba.“ (Str. 86.)

V Hořovicích „sdčastnila se mimo jiné
pohřbu ovíčitele bratra Žaluda Václava dne
6. června 1876 badba „Sokola“ a 2 silné čety
„Sokola“ se umntečními odznaky, dále zdejší
zpěv. spolek „Slavík“ a velebné duchovenstvo,
Kol rakve kráčelo 24 členů „Sokola“ se svicemi.“

V Jilemnici „konány rekvie za + Jindř.
Fiigaera a pěvce Porohttgota dne 16. listopadu.
Dne 16. a 16. dubna zúčastnil se apolek alav
ností velikonočních. Dne 38. června apolečně
s vlasteneckými spolky adejšími smatečních
služeb Božích, které slouženy na počest pa

mátce + dra Frant. lete. S v 04 ojickémtr. .
Rok 1882. V Opočně „dne 7. srpna 1881

zúčastnila ce jednota 1s praporem olevnosti
svěcení hřbitova v Semechnicich.“ (Str. 14.)

„Sokol“ ve Velké Bystřici uveřejňuje pro
gram slavnosti na památku l0letého trvání
„Sokola“, položené na den 5. července: N„l.Do

1/,9. hod. uvítání otěných spolků. 2. O09. bod.seřadění spolků a zahájení slavnosti příleži
tostným sborem a uvítací řečí. 9. Pochod ko
ohrámu a slavné služby Loží atd“ (Str. 70.)



V reierátě o průběhu téže olavnosti čteme na
str. 78: „Slavnost zabájeca réno slavoými služ
bami Božími za účastenství spolků do té doby
došlých“

„Sokol“ lomnický osvěděil svoje loyální
smýšlení dynastické tím, že „se zúčastnil due
10. května slavnostních služsb Božích na počest
eňistku koronního prince Rodolfa 6 arcikněžnou
Štěpánkoo.“ (Str. 96.) Pozn. Také odjinud víme,
že Sokoulstvo české bylo i dynasticky loyální
e že t. zv. radikalism byl řadám sokolekým
naprosto cizím. Tak ko př. v 1/letní zprávě
Sokola kolínského z r. 1873 doslovně stojí:
„Někteří z oněch radikálů (jak ee nazývali) i
čestné svá slovo Sokolské porušili.“ A redakce
„Sokola“ pod čarou žádá: „O vysvětlení tobo
jména, jež ve spolku „Sokol“ nepochopojeme,
prosili bychom v dopise přištím.“ (Str. 70)
V odpovědi pak vykládá se „radikál“ jako „ne
šetrný“ (Btr. 95.) Bylo tedy Sokolstvo ten
kráte výlučně a ideálně českým živlem bez
příchutí jakékoliv stranickosti politické“ —
Sokol jilemnický zcela loyálně vítal J. J. korun
ního priace Radolfa dne 7. července 1878.
(Str. 94)

Pardubická zpráva o avěcení tělocvičny
přichvaluje, že „budova tato všestranně jest
spůsobilá ku provozování tělocviku a zpráva
c. k. škol reálných i jednota „Sokol“, chtějíce
důstojně oslaviti den, kdy stala se badova ta
téměř majetkem jejich, 8 okázalostí nemalou
vykonaly posvátnou slavnost posvěcení.“(Btr.107)

Jednatelská zpráva ze dne 19. září 1888
o valné hrumadě „Sokola“ v Benešové vypo
čítává, že ce jednota aúčastnila svěcení praporu
apolku obuvnického, 10letého jubilea svěcení
prapora řezníků. (Str. 107.) — Pozn. Viděti, še
Sokolstvo české nezhrdalo spolky jinými, ba
zaznamenáno pro některé nynější spolky 80
koleké písmem palčivým, že Sokolstvo nenrá
želo se místem po boku ani c. k. vojenských
vysloužilců! A byli tenkráto veteráni rázu
značně jiného. Tak r. 1876 „Sokol“ etrako
nický přichvaloje si, že „a příležitosti veřej
ného cvičení „Sokola“ súčastnili se mimo jiné
i epolek vojenských vysloužilců.“ (Str. 82.)
R. 1884 eúčastnil se „Sokol“ březnický alav
nosti svěcení praporu vojenských vysloušilců
v Tochovicích. (Str. 10.)

Téhož roku 1884 súčastnil se „Sokol“
českobrodský slavnosti svěcení základního
kamene dne 10. června a byl přítomen slavné
mši sv. (Str. 78.), a dae 6. aerpoa dává sobě
Sokol“ v Novém Bydžově evětiti prapor, při

kterémšto posvátném aktu spívánu píseň „Svatý
Václave.“ (Str. 86.)

Rok 1885. Pro poznání přísnivého poměra
Sokolstva k náboženským úkonům zajímavý
doklad podává nelibost, kterou dal na jevo
„Bokol“ litomyšlský v tomto roce. Kdyš totiž
dal sloužiti reguiem za + Dra Mir. Tyrše
(zemřel 18./8. 1884), vytýká s trpkostí, že „se
pesůčastvil smuteční této elavnosti ani jeden
člen obecního zastapitelstva neb městské rady.“
(8tr. 17.)

„Sokol“ plzeňský sáčastnil se 29. prosince
1884 smutečních složeb Božích za + starostu
J. Kesslera. „V chrámě byl pustaven nádherný
katafalk, podle něhož „Sokolové“ čestnou stráž
tvořili. Četně shromášděný „Sokol“ stál v předu.
Ohrám byl naplněn vlasteneckým obecenstvem.“
(Str. 18.)

„Sokol“ pardubický pohřbíval 21. dubna
1865 svého člena Ferdinanda Wernera, který
vylíčen jest ve zprávě takto: „Z tělocvičny,
ve které po celá léta činným byl, vystrojen
byl předčasně zesnulému tamějším vděčným
„Sokolem“ elavný, dojemný pohřeb. Na nád
herném, mezi exotiokými květinami ostianém
loži odpočívala rakev a kolem ní a tasenými
rapíry 8 obou stran měli Sokolové čestnou
stráž... Po obřadech olrkovních promluvil
nad rakví etarosta „Sokola“ pardobského, br.
JUDr. Hiabuček.“ (tr. 62.)

„Sokol“ mělnický súčastnil se rekvil za
Smetanu Bedřicha, sa J. V. oísařovnu Marii
Annu.“ (Str. 70.)

Program olavnosti svěcení praporu „S0
kola“ v Chlumci n. Cidlinou sní takto: „a)
V předvečer slavnosti 14. srpna 1885: 1. Seřa
dění spolků v městské radnici v 7 hod. večer.
2. Zastaveníčko matce a kmotrám praporu.
8. Rozchod před radnicí. V sobotu dne 1Ď.erpna :
1. O 6. hod. ranní budíček. 2. Uvítání hostí,
Rozdání lístků do bostinců. 8. O 1,11. seřa
dění všech epolků na „Torovska“. 4. Pochod
k tribuně na náměstí. b. Svěcení praporu: a)
Slavná měče 8v., při niž zspěje mužský zpě
vácký spolek „Klicpera“ „Čeakou mši“ od A.
Valenty. Posvěcení prapora. b) Řeč slavnostní.
Řečník: říš. poslanec Č. Hevera, c) Slavnostní
ebor „Probození“ od K. Bendla. d) Zatlonkání
břebů. e) Odevzdání praporu matkou starostovi
a starostou praporečoíkovi. f) Chorál: „Hospo
dine, pomiluj ny . . .“ 6. Pochod k radnici, kde
se veškeré prapory uloží. Rozchod.“ (Str. 81.)
— V referátu o průběhu elavnosti samé čteme:
„Průvod byl velkolepý a poskytoval obras pře
krásný. Zahájila jej kapela sbora atřeleokého(!).
Jakmile se tito spolkové seřadilí ve čtverhran

před tribnoou, pří níž zřízen byl oltář, a matka
praporu s kmotrami, drašicemi a hodnostáři
sasedli na místa připravená, počalo eloužiti ve
Jebné duchovenstvu mši ovatou...“ (Str. 90.)

(Dokonč.)

ow-Právě vyšel důležitý spls. us

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a v ustaričným zřetelem k nověj
ším a nejpovějším církevním i otátním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanornik-strášce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.
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Velice cennou tuto Bnihu redakce „Obnovy“ 00
nejořelní odporučuje.

Expedici obstaráváBiskupská knihtiskárna
wHradoi Králové.
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Věda a uměni.
Nejdokomalejší hvězdárna těchtočasů

nachází se v papežském Vatikáně. Proslulý učenec
Jesnita P. Hegen ustanoveo ředitelem této hvěz
dároy, restaurované v rozměrech velikolepých r.
1908. P. Hagen za nejčilejší pomoci Pis X. opatřil
ústav nejlepšími bvězdářskými přístroji. První
místo zaujímá mesi nimi dotad nevídaný dalekohled,
vynález to P. Hagena. Co P. Hagen po pečlivém
stadiu vyzkoumal? Oběžnice Venuše ae nachází
Ještě ve stavu rozžbavoném a tekutém, takže od
ní ustavičně odlétají kusy hmoty, které potom
probíhají částečně prostorem světovým jako po
větroně. Tak zv. létavice (padající hvězdy) patří
ke zvláštní soustavě slunečné, jejíž střed však jiš
jest úplně vychladlý a proto temný, takže ho již
okem nelze epatřiti. Jeho místo však ae dá vy
počíst a stanovit pomocí jeho oběšnic. P. Hagen
Problásil těž, še oa Marsu jsou skutečně bytosti
Živé. 8 jejich velikostí a ústrojím všsk nedá 6e
porovnati nic, co žije na zemi. Hvězdárna vati
kánská nesnaží se získati si slávu pronášením
sensačních domněnek; přece však mezi skutečnými
odborníky těší ee veliké úcté. Vzpomeňme, jak se
blamovali růsní bvěsdáří svými fantastickými před
povědmí před příchodem komety Halleyovy| Ani
tentokráte nedala 80 strhnouti hvězdárna vatikánská
k nějakému zbrklému tvrzení ; zato sdělovala světa
to, co se jevilu po pilných výzkumech jeko vě
decky dokázané f=ktum.

Technická věda dra Hýbla. Z krabů
dobře informovaných se nám sděluje, že posudek
„Přehledu“ o knize dra Hýbla, Jejš Jeme krátce
konstatovali, nebyl spravedlivý a plynul spíše
z osobní zaujatosti než £o zájmu vědeckého. Ostatně
nyní se ujímejí vědecké sdatnosti dra Hýbia
v témže „Přehledu“ korporace v přední fadě po
volené: sbor professorský c. k. vysoké školy
technické v Prase, professoři odboru strojního
inženýrství a professořichemie. Posudek problásili
sa zlomyslný. Sám dr. Hýbl uveřejnil ne svou
obranu věoný článek. Také významno, že ostrý
článek dra Bašosa uveřejněn právě v okamějku,
kdy dr. Hýbl má povýšiti. Malé naučení, še po
krokářské kritiky a odeuzování nutno přijímati
esnejvětší reservou.

Kulturní jiskry.
Přece republikánská reforma. Fran

couzský flosoční oiniste Cochery vydal nařízení,
aby na škatulky se sirkami byly namalovény růsné
výjevy z dějin „veliké repobliky.“ Sirky jsou ve
Francii státním monopolem -a proto 4 nařízení
státního bned začnou roznášeti umění. Jenže nád
herných výjevů s dějin republikánských bude na
malováno velice málo; ochází k tomu létka. Apak
— ani ty škatulky nepomohou oyní v lido udržetí
vlastenecké nadšení. U nás také „vlastenectví na
uměleckém postu>u.“ Zčernalé saby 8e čistí „Li
buší“, umouačné ruce mýdlem „Palacký“ nebo
„Havlíček“ atd Nesniřujte velkých jmen, protože
při takových praktických potřebách málo kdo 86
pad podobou národních velikánů zamyslí.

Němel čipermější. Bismarksém řekl dle
sdělení „Nenes Wiener Tagblatta“(z 8. listopadu):
„Krade-li Ras, ukradne toliko, co potřebuje na
jeden den. Ale krade-lí Němec, ukradne tolik, že
j dětem adatano a také na druhý den.“ — Pravda.
Pobleďmu do Pozňsnská a do smíšených území.
Zde se loupí půda i slovanské děti. Zato všsk
v Rusku vede se německým kolonilm stálo lépe.

am Kupie ol za K 1-70důkladnýople mms=
| »ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

ObjednávkyvyřizujeBlak.knihtiskárna vHradci. Králové

Hospodářská hlídka
Výkup haličských židů výčopníků.

Na rok má býti zrušeno tak sv. výčepníprávo
(propinace), oa sémě vydělávala země, statkáři,
Jihovarníci a jejich šídkové. Hospody měli skoro
všude oni v rukou. Teď, kdyšvýčepní právo libo
varníků pomine a hostince jeko u nás budou se
dávat na komcessí, bojí se židé, že o právo výčepu
přijdou. Koncessí baď nebode tolik, co dnešních
hospod, a budou ae dávati novým lidem. Nechoť
úředů, obcí a lidu k fidům se tu uplatof. Zvláště
venkov se obystá, že se teď vyčisti od tidovských
Šenkoven! A tak stát má dáti nábrada — země
Ji nedá, ta už 8 odřekla. Stát zadává koncesse,
tedy stát, nedá-li koncessí daešaímu hospodskému,
ať bo vykoapí B jeho šivoostí. Stát ee přirozeně
brání takové povinnosti.

Na zvelebení dobytkářství = řšské
dotace 5 milllonů K obdrší ročně: Čechy
1,187.000 K; Morava 416.000 K; Štýrsko 978.000
K; Dolal Rakousy 319.000 K, Horní Rakousy
809.000 K; Tyroly 223.000 K ; Korutany 135.000;
Kraňsko 193.000 K; Bukovina 197.000 K ; Slezako
107000 K; Solnobrady 74.00 K; Daimatsko
57000 K; Gorice a Gradisko 40.000 K ; Vurarl
berk 38000 K; Přímoří31000 K; Terst s okolím
25.000 K. Podíly vyměřeny v poměru k počtu
dobytka dle posledního očítání.

Družstovaí zpeoněžení dobytka ve
Virtemberka r. 1908, prováděné ústřednou horno
Švábských spolků hoapodářekých, docílilo výsledků
dobrých. Celkem prodáno přímo 4436 kasů do
bytka za 412.000 M, čímž docíleno u drobného
dobytka o 4—65 M více, u hrabého dobytka 0
10—12 M více za kus. Čistý výnos činil 40.000 M.
V celém obvodě družstva prodejního ceny dobytka
se svýšily, aniž by cena mass byla postoupila.
Rolnictvo získalo výtěžek, kterýž před tím měli
překupníci.

Více drůbeže a méně vepřevého
masa l A proč? 1. Slepice a vejce vydají zdra
vější potrava než vepřové maso. 2. 1 hl zraa po
daný drůbeži vydá větší váha potravin, nežli kdyby
byl dán prasatům. 3. Spočítáme-li veškerou po
travu, již jsme předlošíli drůbeži a vepřovémudo
bytku, jakož i obsluhu, přijdeme ktoma výsledku,
že kg vepřového masa přijde nám třikrát tak vy
8oko jsko kg slepičího masa.

Praní vlačných látek způsobemoby
čejným je nepřípastno, poněvadě by se látka ska
ails. Jak tedy látky vločné vyčistíme? Koupíme
u drogisty guillayovov kůru. Vřeloa vodou ji
dva- až třikráte polijeme, necháme přes noc uetáti,
odvar se pak scedí a látka bes mýdla se v aěm
vypere. Potom Ho látke v čisté vodě opláchae a
nevykroncená ve stínu osaší. Poloruchá 5e na rubu
vyžeblí. Také látky hedvábné se takto náleži tě
vyperou, aniž by se barva nebo tkanivo porušily.
Menší ekvroy se odstraní, pakli odvaremků ry
guillayovy znečištěné místo vykartáčujeme.

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidaě doporačuje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jiříkova třída.

90000000 O0000000

Školský obzor.
Ruch školský v Haliči. Polskýkato

cheta dr. Golba horuje pro umravnění mládelo
tělesnou prací; za tím účelem koapil v Krakově
sa 30000 K dům na cvičiště a dílnu pro žáky
středoškolské, — Spolek paní katolických v Kra
kově sbírá příspěvky ma zřízení studentské bursy
(interaátu) katolické pro utfedoškolské studeatatvo
+ Krakově, Ve Lvovó mají sestry sv. Voršily již
třeti rok dobře prosperující internát pro univer
ejtní studentky.

Horavské střední školy české a mě
miecké. R. 1900 napočteno na Moravě 1,797.270
Čechů- a 675.492 Němoů. Ovšem měítání se dálo
dle „obcovací řeči“, telkte Němeám přibylo značné
procento, rekratované s rodilých Čechů, kteří

tedy mošno tvrditi, že Němel tvoří akoro jen tře:
tinu moravského obyvatelstva. A jek jest poste
ráno o střední školství obou adrodnosti? Dle Ú
řední otatistiky jest na Moravěčeských gymnasi
16, německých 14. Na českých gymaasiích zapsáv!

letos 4839žáků, na ně ch 4430žáků (meť



nost českých ústavů). Průměrně připadá ns 1 české
gymnasium 9268 žáků, na 1 německé pouze245
žáků. — Reálek českých jest 17 (z nicbž 3 utátní
a 14 zemukých), německých 16 (s níchš 4 státní,
1 semekých).. Ne českých reálkách jeat počet
žactva 4880, oa německých 4038. Průměrně při
padá na katdou českoa reálku 287 "šáků, va ně
meckou 252 žáků. Dívčích lycel jest D, české
pouse 1! Vesnino v Brmě s302 dákyněmi. Na
německých 4 lyceích jsou všeho všudy 643 čá
kyně. — Poučný obraz! A pak Němci za aněma
moravském brají ci na ut:skovanéberánky, ns
nichž prý náš várod cbce pacbáti útisk|

Význam středoškolské keednkace,
totiž společné školské výchovy dírek s chlapci,
stále méně odpovídá přemrštěným nadějím moder
ních pnedagrgů. Ve Švédsku, Badepsko, ba i
v samé Americe paedagogové s rodiče ozývají 56
proti koedukoi s důvodů mravních. V 1. čísle
«Věstníku českých profeesorů“ V. Holík sám praví,
že dívky a chlapci ve věku 10—16 let by se
měli vyučovati odděleně. Dokládá: „Celkem tedy
nemůže vyzniti náš soud 0 neobmesené koedukací
s blediska ethiky (mravouky) jinak, nešli že
v našem klimaté (podaebí), při naší rase (plemeni)
s při našem přepinění tříd nelze očekávati blaho
dáruých otbických účípků koedukace na středních
školách, neosvědčuje-li se koedukace po stránce

etbiky plně aci v klimatech severních, a ras ro
zamovějších a při sřízení školském vhodnějším.s

Objednejte si Dra Reyla důkladný spis

Úkoly sociální Doly,
Nepostrádatelnápříročkapro naše Uh) a

suciální pracovníky, jakož pro každého, jenž chce
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení,
Spis neposýlá se bez objednávky na ukázku. Cena
3 K. Pro abonenty „Obnovy“ 100/, sleva a frenko.

Objednávky přijímá a vyřizuje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.
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Již přesídlila
trnFejgl 4 Byčiště
dodemup.Ruszav Jiříkovětřídě,

proti novémulabskému mostu
a dovoluje si nabídnouti ve velmi levných
cenách veškeré zimní trikové prádlo, dámské
japičky pletené, pánaké vesty pletené s rukávy,

čepice, d S, pasy, šuěrovačky a jiné.

—— Balžské kolárky.
Kněžskénáprsonkypatentníbezbášků.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí he z.v HradciKrálové.

ř

u F. T. dnohovemstvazvláštnívyhody. U

JESLE,
KŘÍŽOVÉ CESTY, ŠKOLNÍ

KŘÍŽE, OLTÁŘE, SOGEY
A KAZATELNY

levně provádí abe. c, k. odb. školy zochař a řezbář

BOHUMILBEKYHOŘEKUTNÉ,

SINGEROVY
šicí stroje

dodávápravé jen

Singer (0, akciová společnost
pro šicl stroje

w
Usnaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal paramenů
prádle, praporů. přikrovů, koborců a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly|
v Jablonném n. Ori. č. 86.

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

stolní a desertní, čistá přírodní koupíte nejépo
— — — — anejlevmějiu — —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařetví a zastupitelství předních vinařských

rem v Novém Městě n. Met.
Zasílám 'iranko na každon stanici za cenu

dle jakosti červené a bílé, 1 litr se 60 h, 66 b, /
70 hal.

= HRADECKBALOVÉ,=;
U labského mosta 279.

Rozšiřujte “N
spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.

ud
PSPSE Ne C:sa CDG .Š

ť RICHTER
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

KOBPG kb se VD DS NA
Je

LM
%

Za elegantní a vkusné provedení
dlouboletá prakse jsko dělníka a střihače

K službám oocbotný

pro dámy
0,ráTEMAUONBL

A900008000001020200005

veškerého damského oděru račí moje
ve velkozávodech velkoměst ta- i iso

že nejlepší koláry :
X

4



V.
Doporučujěme

a sa výhodných podmínekzáp ůjčky prodáváa kupuje "
oenné papíry. Z venkovamožnočiniti
vklady slošnímé listy pošt. spořitelny, která
zašlou 68 napožádání. — Zálošna pod

Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
rměití veškeré kostelní nádoby a

čibáře, nádobky, -alénky, paciákály, obky, Ů ň

svícny,lam y Zaaitelaic,kruponkyatd. své vlastní výroby, pledpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí a
v ohnizlatí 8stíbří neboproti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bes závsznosti konpá.
Vše ve posílá posvěcené. Prdce ruční.

madenek, „Prhaků, náramkůstd. z Nolářeképrateny náčiní stříbra prav
' I ěínakéhů vědyns akladě. P

Staréulelo,stříbroadrahokamykupujeaanejvyššíceny

JAN STANĚK,pasiřaciselour
PrahaL,ul.KarelinySvětlé,čís.10.=.

X Ko tojn Biskupské ©konsistoriumv i ové ověřilo mne dodávati
ravá přírodní vína k obětem mše sv.

vám pak a zasílám v soudkách od
26 litrů výše: Lissánská, uherská a rakouská
vínaza 1litr po 68, 72,80, 90hal a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

| V HUMPOLOt!.
Mnoho pochralných dopisů po race.

Přesídilení!
WE“Sklady "B

ty K. V. Skuherský
vKrál. Hradci

nyní jen v továrně.
Háslodkom stěhování 00nyznačněsníšené.

M dnatr P, J. Hoškadiy, faráře vo Týprachtieich)
M doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva (i
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

U výrobní závod
8všech kostelních paramentů,f

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

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, Jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

tlacení písma a různých předmětů venku se nale
tajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.

a roz zhotovují úplsě bezplajně a
He jednací dostavím se na požádánítatáž

ber nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bromsová
státní e = výstavy v Pardabicích.

ONP*>Závod založen r. 1898. “

=== Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkandeř.
Napaal Vilém Tihelks. Stran 32. Cena pouze 6 hal.

ObjednávkyvyřídíEBlskupoká kníh=
tiskárna v HradoilKrálové.

zapsaná úpolečenstvo 8 ručením obmezeným
w Hradol Králové,
2 (proti Granfhobsia)

UT

Průtržní pasy
vyrábí a na skladě chová

Arnoší VODÁK,
rukavičkář « bandažist,

přísežný znalec c. k. krajského
a okresního soudu

v Hradci Králové.

Jediný závod toho drobu na
českém severovýchodě.

Založen r. 1888.

a he
Bod0000000dddPDA-00B000000DobekS
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Cestujíci
na vysokou provisí a fixní plat přijmou
se u firmy Mareš 4 Šplíchal, Třobiě,

vývozní dům na Šicí stroje,Morava,
gramofony a velocipedy.

„E
ESDX BIXCEXEBDXEBD

Jan Horák, É
ú soukenník £
E v Rychnově nad Kněžnou X

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

: zemských.

dobu více než třiceiletého působení.

$ Učte, prosm, malou objednávku na

Též na splátky bez zvýšení cen!

X G8DG8DXG0) XG8DXCSDĚ>

Předplatitelé obdrží udarma dětský
kalendářik maškolní rok 1010-1011

Předplácí se na celý rok a na Jednu adressa ::

©63XGOLD

: zasílá na požádání vždy "x

Četné uznámí zvlště z kruhůvele

Odebírejte školním dětem

dle roční kolickol
nejno

€2 důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

zkousku.

vějšíchdruků pravých

K Dluze mého ryze křesťanského závodu za

Volojemnélátky na taléry. x

Vycházejí desetkrát za rok od říjes počínajíc.

“ VímnádavkomP
5 skalondáříky- z6

1. Splnomocenství, aby bez , úřad
dovoleně d : dry čb velmohli „Erftky“ od

mel Za„Kakdýchp ených20Pee.tádav po a :
níku křesí.en a dív K Stastné Done.
nosti“ na rok 1911, jež v Netopada.

Rosšiřujée, doporučují wa slech Jamajehosedáchobičonédětské„Koléby“,skvaliikeude
každé katel. rodiny.

Aiministrace „Kviků“ v Praze=ll,,
i- Lipovául č.5. “
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Velkolepá katol. protestní schůze
ve vídeňské radnici.

(Původ. správa „Obnovy“ z Vídně.)
Hrebé urážky, jimiž dne 20. září t. r.

římský starosta, semita a svobodný sednář
Nathan nejen naši nejvyšší hlavu církve, nýbrž
i články víry slehčoval, vyvolaly rozhořčení
nejeo o katolíků, nýbrž i u všech slušných

lidí. — Hatolíci však obtěli též veřejné ukázati, že nedovolí, aby byl papež od svobodných
zednářů urážen, a že ei přejí, by 1 jinověrec
a nepřítel zachoval slušnost k tomu, 60 tisícům
katoliků je svatým.

"Proto ntvořilo se ve Vídní svláštní pro
testní komité, v jehož čelo postaven byl ře
ditel P. Maof, které vykonalo všechny pří

vné práce k cné velkolepé protestní schůzi.
Ke nake. v neděli dne-6,- listopadu v lidové
dvoraně radnice vídejšské byla, odbývána.

Na schůsi dostavilo se 15 tisíc účastníků,
takměř výhradně mulů a četné apolky s pra
pory; a co dodalo této velkolepé manifestaci
zvláštního rázu, byla přítomnost našich arci
pastýřů, kteří právě nyní dil ve Vídoi na
biskopských poradách. Přítomni byli: Jeho
Em. kardinál Grusecha a kardinál Skrbenský,
kuže aroibiskop dr. Bager s Olomouce a dr.
Sedej z Gorice, arcibiskup dr. Nagl z Vídně,
areibiskop mechitaristů dr. Goorik,kníže biskap
dr. Napotnik (Maribor) a dr. Earici (Trident),
J. Exo. dr. Doubrave, dále biskup dr. Růsaler
(sv. Hyppolit), dr. Thoodorovice a dr. Bilcseweki
„se Lvova a macho jiných hodnostářů církev
(ních. Četná byla též účast ovětských vynika
jících osobnosti. Dostaviliť ee oba bývalí mi

FEUILLETON
n Hercegovskýfilosol.

Bylo to v letech osmdesátých, kdy naše voj
sko zakoušelo ještě v Bosně a Hercegovině veli
kého strádání a soužení. Okkupované země sice
pacifikovány, ale v obyvatelstvu na mnohých mí
stech plsnula protirakouská zášť dále, tak že naši
vojáci nemohli se ojediněle na vycházku odvážit.
Každou chvíli jim hrozil zákeřný přepad; po
vatalci sni po svých porážkách nezapomněli střílet.

Ze takých okolností nebyl v drsných těch
krajích medem ani pobyt pro polního kaplana.
Ten musil čssto v zimě v létě konati na koni delší
cesty po roztroušených četéch za svou povinaostí.

Ale polní kaplen Vránek byl ještě mladý a
proto konal vojenské missie rád.

Jednou v létě byla polní mše sv. s kásaním
u Gačka. Při promluvě pozoroval Vránek, jsk v
uctivé vzdálenosti sedí statně dýmající Mohame
dán s fezem na hlavě, klerý se potutelně usmívá,

Všecko skončeno v pěkném pořádku. Kněs
chystal se k další jízdě, ale cynický úsměv roz
brázděné tváře | mohamedánské | nemizel mu

. z hlavy. S tím člověkem si musí jednou promlu=
vit! Přání to se vyplnilo, sotva že sto kroků ujel.
Mohamedán kráčel proti němu, tvář se mu znovu
Mřila v úsměv.

"Co se směješ, brato?a ptal se s koně kněz.
»Ještě se ptáš, pope? Snad myslíš,že si tady

bevšimnetne, že jsi horší než bajduk. Proto při
jíždíšsmélenepomínatjiné. Pověz,pope, upřímně,
co jsi provedl, še tě oholili.«

Obcbed
* anne.

pistři dr. Gessemann a Ebenhoocb, první ná
městek starosty dr. Porser, poslanci: rytíř
Troll, hrabě Piatti, Andrle, Panoschb,Nepustil,
sástopce učitelstva Důrport. Rovněž se núčast
nily katolické spolky studentské a 500 členů
říšského svesu katol, dělniotva.

Řeč dra Porzera.
Schůsi zahájil ředitel P. Mau, navrhnuv

sa předsedu poslance dr. z Baechle, jenž také
volba přijal. Prvním řečníkem byl první ná
tměstek starosty dr. Porser. Řeč jeho, prová
sená stálým souhlesem, byla tak klidná a věcně
promyšlená, že nováháme podati Širší její obsah :

Účelem schůze Jest protestovati proti ne
olýchané urážce nejvyšší hlavy křesťanstva,
kterou dovolil ai eemita, svobodný zednář
Natban, starosta římoký, dne 20, září t. r. Onoho
dne konána byla památka na ono bezpráví, jež
spácháno bylo před 40 lety na stolici apoštolské,
kdy totiž vojsko italské do věčného města
vtrblo a je zabralo. Čín tento zůstane skvrnou
v moderních dějinách, ale nejen pro ty, kteří
k činu tomu podnět dali, nýbrž i pro ty, kteří
toto bezpráví trpěli. Papež se mohl odvolatí
spíše než kterýkoliv jiný panovník na své ne
sadajné právo, jímž pánem byl ve svém státě.
Založení státu církevního spočívá na vznešené
a dosud ještě platné idei, že totiž muž, jehož
duchovní moocna celý evět se vztahuje, nemůže
býti poddaným některého vladaře, jelikož by
tak pozbyl oné neodvislosti a svobody, jíš mu
třeba u vykonávání jeho tak vznešeného úřada.
V Římě koná se kaÉdoročně památka na tento
nespravedlivý čin. Za této příležitosti urážel
letos Nathan nejsa papoře, nýdrů 1 víru naší
slahčoval, serměšňovav článek o neomylnosti pa
ppežské,učenío PanněMarii a jinévěci, kterénám
jsou svaty. Jednání toto mosllo vyvolati nevoli
a sděšení nejen u katolíků, nýbrž i a každého
jen průměrně vzdělaného člověka. — Jsem pro
svobodu, avěsk nikdy jsem se nevysmíval
článkům víry jiného vyznání, nikdy jsem ne
tupil vrchní hlavy některé konfesse, k níž tiel
cové s úctou pohlížejí. Nathan však tak ačinil
a tim prohřešil se nejen proti svým povin
nostem politika, nýbrž i starosty Říma a vůbec
vzdělaného člověka. Vůdyť Nathan není jen
starostou svých stoupenců, nýbrž i všech
ostatních obyvatel Říma.

Nathan zapomněl, že město Řím, jehož
jest starostou, nestalo se velikým zásluhou
zednářů reb jeho sonvěrců, nýbrž záslohou

sJá že jsem něco zlého spáchal? Proč, brate,
podezříváě ř«

*Boga mi, ty že jsi nic nezavinil? To že
bys byl oholenfa

»Nerozumíš zvykům římské církve, neviděl
jsi jiných katolických popů. Jak můžešposuzovat?
U nás oholení neznamená veliký trest jako u vás,
Naši popi nenosí dlouhé brady jako srbětí.«

»Dobro, gospodine, dobro«, mávl žilnatou
pravicí Mohemedán, »rozumím švabskému vykra=
cování a lhaní. Jsi v Hercegovině ; proč se ne
můžeš přizpůsobiti, víš-li, co zde holá tvář značí?
Protože nejsi daleko od šibenice, Vyhoali tě na
hory jako hejduka.«

"A proč ty zase nejíš vepřového mass, ačkoli
žiješ mezi křesťany? Vidíš, taky se nechceš při
způsobiti«, sekl Vránek.

Hercegovec se rozčilil. Ale js nedovedu
lbát jako daurové, rozumíš. Mobamedán neselže,
křesťanská ráje každou chvíli.«

»Protože byla od Turků tak vyssávána a
tolik pronásledována, že v hrozných úskostech
o svůj život měla větší pokušení ke lhaní
než vy.« .

»Dost, pope, dost, nehněvejí Jei čistý pop;
ženu nechá doma v kuči, jezdí si sám, aby ne
viděla, že se mu líbí naše hercegovské děvojky,
mladice.«:

sAle, brate, žádné ženy nemám. Katoličtí
popi se nežení jsko orbětí.«

sZase, pope, vidím, jak umíš lhát. Neřeknel,
že máš doma babulu starou, lerednou, slostnou.
A o s ní nejezdíš, Já jsem v tvých letech už
m“ ženy dvě a jsem chudý ubožák. Jdi, lacma

papežů. Půda města Říma napájena byla krví
mačedolků, amělecké památky, jež zdobí město,
byly — poknd nespadají do antiky — zbudo
vány jedině uměnimilovpými papeži. Nathan
zapomněl, že většina jeho občanů jsou dobrými
katolíky, zapomněl, že většivu příjmů má město
od poutníků, kteří sem nepřicházejí proto, aby
se podívali na Nathana a jeho soukmenovce,
nýbrž proto, že Řím jest dosud sídlem papežů.

Štvavá řeč Natbanove vyvolala zděšení u
všech lidí, kteří dovedoo ještě správně mysoliti.
Generál,jeněprvní dal povelkpalběna Řím
(v r. 1870), podal sám interpelaci v senátě, jak
mohla to dopustili ialská vláda, aby ve zdech
Říma takový okandál as odehrál. Na to ovšem
vláda ital. neodpoví, pondvaděby musilaukásati,
jak besmoenajest oproti sednářům, kteří kdysi
na troskách panství papežského založili trůn
italský. Událost z 20. září dokázala, že ga
ranční zákon, jímž vláda italská po zabrání
Říma svobodu a neodvislost papežů zaračovala,
byl jen bezcanným hadrem papíru.

Sv. Otec protestoval slavnostně proti řečí
Nathbanově,a protest svůj také ostatním vládám
zaslal. Tášu se však našeho ministra sahraničních
sálebitostí,00stalo se stémprotestemP — Ovšem,
naši páni mihistři a diplomati mají jiné ata
roeti; oni třesou se před mocí, která mů dnes
děla v race, zapomínají však na ona moc, které
Jest mnohem mocnější a účinnější, která bez
kanonů dovede zachovati pořádek ve státech,
která dovede bez boje chrániti antoritu i
trůny. — Kam podobná politika vede, masvěd
čají události posledních dnů.

——Bobodík však, žijeme v době všeobecného
hlasovacího práva; čím více vniká politíka
mezi lid, tím bezmocnější jsou ministři, kteří
kdysi řídili osady národů. Dnes dělá se poli
tika od národa k národa, návštěvami, kongressy
interoacionálními projevují národové svou vůli.
Prostředkem, dělati i u nás novou politika,
jest dnešní schůze: projeviti vůli, nkázati cesta
těm, kteří jsou bez vesla, Chceme, aby otázka
neudvialosti a samostatnostipapeže, Jehoochrana
proti výpadům a urážkám nebyla již projedná
vána jako pouhá otázka italská, nýbrž jako
otáska mezinárodní, týkající se veškerého katol.
světa, neboť vláda italská ukázala se negchop
nou zachovati pořádek ve svóm státě. Přejeme
ei, by očiněna byla opatření, jimiž by pouhá
nominelní souverenita (svrchovaná svéprávnost)
pape*ů 8e stala offektivní (skutečnou, účinnou),-===
ne, svým švabským jazykem obelbávat někoho
jiného« ,

Vránek se"trochu rozčilil nad tvrdohlavým
soudcem, ale za chvili se té prostomyslnosti smál,
Ano — kde ten zapadlý Mohamedán posud viděl
katolického kněze, kde o nich slyšel? Ostetně teké
na jiných místech domácí obyvatelstvo udiveně si
šeptulo, když vidělo „popa« s tváří oholenou.
Vránkovi to nebylo lhostejno s proto se rozhodl,
že ponechá vousům svobodný vývin — jako pravý
missionář. Do Gačka přijel podruhé, když mu
brada bustě zarostla.

Tentokráte bo tam čekalo milé shledání.
Jeho teta z Čech zajela si před týdnem do Kotoru
a tézala se ho dopisem, kde by se s ním mohla
sejíti. Byla to rázná cestovatelka. Prohblédla si kus
Černé Hory a hajdy do Gačka. Vítání bylo velice
srdečné, ale do číše radosti skanula přece kapka
pelyňku. Zase před Vránkem se postavil onen
Mobamedán s rozbrázdělou tvéří. Ovšem že se
obstarožní dámě ani nepředstevil a bned začal:
»Vidiš, pope, kdo lhal, kdo? ©Namlouval jsi mi,
že jsi nic neprovedl, že jest u vás oholená tvář
zvykem. Proč teď nosíš dlouhou bradu, proč?
Protože už máš po trestu, Také jsi lbal, že jsi
svoboden, že nemáš starou babulu. Ale teď za
tebou přijela,aby tě špehovale, abys byl pořád

nější. Možná, že jsi se jí ani neukázal, pokud jsi
byl za trest oholen. Teď vítáš a usmíváš se
Da ni.«

Těžko bylo hromotluka opravovat. Ten si
ješté na cestě bručel do vousů o švabské ničem
nosti a lecmanské prolbanosti daurů, Z—.



opatření, která by se těžila ochraně vlád civi
lisovaného světa. Přejeme si dále, aby hlas
katolílků i v našem státě budononě nejen slyšán,
nýbrž i respektován byl. Vědyť my tvoříme
valnou většinu tohoto státu, my platíme z velké
části krvavé daně, my Ineme láskou nejen
k panojícímu rodu, nýbrž i k mocnářství na
šemu. Jemeproto elementem, jenž stát održoje
e jenž musí býti chráněn proti podvratným
živlům. — Zítra nám budou vytýkati, še jeme
klerikály, tmáři, zpátočníky a oltramontány.
To však jest jen přežilá fráse.

Těší mne včak vspomínka, že kdyby náš
velký a nezapomenutelný Lueger byl živ, on
sám by na tomto místě stál a tytéš city vy
jádřil, jež jsem právě já projevil. Pak nechť
el mlaví o vás i o mně cokoliv, snesu to lehce,
těše se, že ukásal jsem zde své přesvědčení a
vystoupil pro pravda a spravedinost.“ — (Tito
řeč vyvolala nesmírný ohlas a dlouhotrvající

potlesk.) .
Poté přečetl ředitel P. Mauf tuto

roesoluoli:
„Tisíce katol. mužů říšského a sídelního

města Vídně protestují slavně a nejrozhodněji

pel sprostým a neslýchanýmpotopám,jimižebe, Sv. Otče, a naši církov zástapce hlavního
města Italie, semitský starosta Nathan, orasil.

Považujeme tyto výpady, jimž nejvyšší hlavanaší církve bobužel bez ochrany a zastání vy
asana byla, za svou vlastní potapu. — S dě
tinnou a neobmeozenou věrností voláme k Tobě
s těhož srdce a s plnó daše: Tvé nářky jsou
naše nářky, Tvó utrpení jest naše utrpení.
Třeba opuštěn od mocných toboto světa, nejsi
přece osamocen v tomto boji! S Tebou bojují
biskupové a kněží, e Tebou vystapuje za Tvá
práva celé katol. Rakousko. V dětinné odda
nosti a nehynoucí věrnosti voláme k Tobě nad
šeně: Krista jedině následojeme| Proto spojení
jsme s Tebou, t. j. s nástupcem Petra a učen
níkem kříže aš na smrti“

Tato resoluce přijata byla s velikým nad
čením. Jen dva hlasy Schonererovců, kteří
podloudně se vedrali do sálu, žádaly protihla
ování. Rozhořčení nadšeného katol. lida bylo
tak mocné, že nebylo možno dlouho je aklid
niti. 8 doprovodem orchestra zapěna byla píseň
k Bož. Srdci Páně. Nadšení jsme byli, vidouce,
jak oba bývalí ministři pěli tuto píseň ee sbož
ným zápalem.

Že tato schůze nebyla jen protestem katol.
mužů vídeňských, dokázala nesmírná řada te
legramů, zaslaných se všech končin katolického
Rakouska, mozi nimiž bylo též mnoho od nás
z Čech.

Nato ujal se slova poslanec Anderle, jeně
příčinu vystoupení Nathanova vidí v jeho ná
sorech zednářských. Kam zednářství vede, pc
znáváme z jeho ovoce v zemích, kde uzráti
mohlo. Je to v první řadě Francie. Zde pro
vedlo zednářství ve jménu svobody rosloku
cirkve od státo, vyhnalo koze a jeptišky, ne
mocným odňalo násilně pečlivé ošetřovatelky,
katolické mládeži vyrvalo ze škol kato!. vy
chovatele a církevní statky i zbošné fandace
pokradlo. Poukazaje dále na španělského zed
náře Ferrera a jeho oslavy. Ovoce štvanic Fer
rerovských ukázalo se nejdříve v Portugalsku,
kde dokázáno, že nejednalo 60 pouze o krále
Mannela a jeho rod, nýbrž hlavně šlo zde re
volucionářůmo zničení církve katol. A to, co
stalo se v Portogalsku, může čef státi vbřska
ve Španělích, nebudo-li míti katol. lid španěl
eký dosti síly.

My, katolíci rakouští máme kromě toho
ještě jiné nepřátely: židovský tisk, hlasatele
hesla „pryč od Říma“ a sociální demokracii,
kteřížto nepřátelé jsou 2a jedno se sednáři
v otázce volné školy a roszloky manšélské.
Tím ničí se ovšem křesťanství v z-rodko a

připravoje se dorost potřebný zednářům a 800.emokratům, dorost, který aahá bez ostychu
po vražedné zbrani. Dnešní uchůze katolíků
vídeňských jest důkazem tcho, že nepodaří se
našim nepřátelům zničiti křesťanskou rodina
v Rakousku a 8 ni veškerý epolečenský řád.

Katolíci rak. musejí vystoopiti svorně —
bez rozdílu národnvsti — proti společnéma
nepřítelil V resoluci pak vybízí všechny kato
Jiky Rakouska k jednotě v boji pro Boha,
císeře a právo. Za tím účelem konána bade
v neděli doe 4.pros. přípravná porada, k niš
zvou se zástupoové katol. Rakooska, zvláště
kat. žapnalistů a organisací. Přihlášky zasílají
se na adresa: Katolickému protestnímu kormi=
téta Vídeň I., Seitenstottengásne 6.

" Dojemná byla slova stařičkého kardindla
Gruschy, jimiž vyzýval k jednotě s biskupy a
k modlitbě. Uděliv pak vrohnopastýřeké fu

slovným nadšením pozdravováh.
Zemský poslanec Nepustil vzpomíná. na

nelidské strýsnění katyl. utudentů při ibaaga

p reŘtora' svěrolékařskéakadymie. Je'-toemiitné, še Katolické stadehtstro je- pronásle
do ve školáob, které katolíci založili a
+ eré dodnes ještě větším dílem katolíci vy

dršají. Těmto rtogalským“ poměrům ma

našichvypokýchIolách musí býtiudělánkoneca sice vládou samou, jelikož úřady akademické
již častěji ukázaly, še jsou meschopny učiniti

jek. V tomto umyslu zaslána pak resolece
předšedovi ministerstva, barona Blenerthovi.

Na konec pak vystnpuje k řečnickému
stolu Dr. Gestmann, jakožto zástnpce knížete
Liecbtenateina, vůdce křesť. soc. strany. Upo
zorňoje na jediný, účinný ek
strouchnivělým poměrům, totiž na katolický
tisk. Od dobrého katol. tisku odrážeti se budou
atřely nepřátel. — Bobůsí asavírá pak předseda

Baeche, vysývaje patolky, by ae sáúčastnilívějobai pouti mošů do Klosterneaborga ku
hrobu sv. patrona dolno-rak. ev. Leopolda, jež
konati se bude za vůdcovství apoštola mužů
vídeňských P. Abela, 3. J. — Po zupění prvé
sloky národní bymay ubíraly se nesčetné 6
stopy nadšených Vídeňáků domů. Poznamenati
dlažno, že prostranný aál lidový vídeňské rad
nice nemohl pojati všechny účastníky sohůze.
Proto improvisována byla schůze venku mesi
arkádami, kde přítomno bylo ještě na 5 tislo
účastníků. Jak imposautní byl to zástup katol.
lidu, jenž hájí svého nejvyššího pastýře a váží
ei své ev. víryl Ovšem i sde mosilí akázati
nedospělí stonpenci snámého brdiny Schóne
rera, jak dovedou si vážiti svobody svěd
čení! Asi 200 rytířů smutné postavy příhnalo
60 s kyji před radnici vídeňskou, by vítalo —
ovšem svým způsobem — katolický lid, který
nepřišel protestovat „pro Nathana“, nýbrž
„proti Nathanovi“. Tito stoupenci Nathanoví

byli však brzy nálešitě„povčení a mosili apustiti od svých „kulturních“ snah.

Dopis z Prahy.
Strana staročeská mísí s radnice Staroměstské.

Následky osudné taktiky staročeské při lon
ských doplňovacích volbách do obeoního za
stapiteletva pražského ukázuly se také letos,
a sice co nejosodnější pro stranu staročeskou,
která takměř mizí ve sboru obsoních starších,
jsouo proskribována v pravém smyslu slova a
jsouc odkázána z milosti Mladočechů přijati 6
místa v městské radě královského města Prahy.

Neslavné jsou to konce velké kdysi strany
národní, která pod vůdcovstvím nezapomenu
tolného Riegra snamenala v Čechách skutečnou
stranu vlasteneckou a kulturní. Zosmenala. —
dnes náleží minulosti, dík různým těm hro
bařům z vlastních její řad. Byla by dlouhá
řada stesků, kdyby posledních několik oprav
dových. Staročechů (se Sásročechy nemožno po
važovati růsné ony osobičky, které k národní
straně přešly za oílem vlastního prospěchu)
chtělo je vytknouti a shrnouti na hlavy těch,

kdož vinni jsou dnešním politickým emstrany a osudným její rozkladem. — Hi
příští doby stěší pochopiti bude moci, še strana
na nejširším základě zbudovaná, mající oprav
dovou moc finaoční i nejširší řady intelligence,
mobla tak rapidně klesati, nehledě sni k tomu,
že vládla takořka veřejným míněním, majío
v rokou a ke svým olužbám list nejrosšíře
nější mezi čtenářatvem českým.

Badiš. tuto veřejné prohlášeno, že velikou
vinu na úpadku strany staročeské nese někdejší
starosta pražeký JUDr. Vladimír Srb. Muž
tento; jen- -mehi-o sobě říci: „Ovládámatranu
národní“ — mož, který měl sympatie jako
málo kdo, a k oěmož pohlíženo jako k miláčku
lidu, který za knždé sympatické slovo, jež kdy
pronesl, byl stále výše a brději stavěn, muž
tento zklamal v příčině záležitosti strany. Ne
opravdovost, váhavost byly vlastnosti, které
tak mnobý výborný talent strhly v propast
zapomenutí, če nebyl pohřešen.

Dr. Vladimír Srb nebyl letos poprve po
21 letech zvolen do obecního sastoyiteletva
pražského — a eož jest podivná — nikdo ho
nepohřešil, nikdo proti vypuštění jeho jména
z kandidátní listiny do obora neprotestoval;
a nikdo ani veřejoč eo netázal, proč takovým
opomenutím má býti zneusnán ženiální muž,
jehož prsa přece zdobí řády nejvyšší, jenž
přece zaujímal po celých šest let stolec pri
matorů pražských !?

Po velkých zápasech a s velikými nadě
jemi avedli Staročeši dra Srba vhodnost sta
rosty pražských měst. Upravili mu vše, po
starali se o jeho slávu, pořádali ka pootě jeho
slavnosti a hostiny a čekali, až započne obro
zovati stranu. Čekali náramně trpělivě a ná
ramně dlouho, ale činů od dra Srbaae nedo
čekali. Krah dobrovolsých otitelů, kteří stůj
co stůj chtěli :s oěbo.míti vůdce národa, stálo
řidnul, menšil se, až zbyjo jen několik přátal,
kteří poznali; v čem a kým. ;byli sklamáni.
Dobře vzpomenouti, s jakým nadšením byl.dr.

VL.Szby,vyslán,do, hr nhy69.stalsvědomím
české delegane,Ahy nadohl zápáspílkysa českouvšo,

entBoa dagnáete,po, jo Je zz

příliš časte, baM pe čím utraně staročeské por a v hoitiché obvíli
spdsodlí osadnoa blamáš: vadal 60 říšského

mapdáto,jenžprostranubylstracen.Atake...
Ti, kdož jevu blízcí krabům vodoncím

staročeským, dobře postřebují, že jsou jediaci,
kteří kopali straně hrob přes všechay výstrahy,
přes voškore námahu ondob, kteří uposorišo
valj © čau, ale kterým nebylo věřeno.

Dr. Vl. Srb nebyl aní kandidovám do
sbora obecních starších — jméno jeho ted

nebylo usnáno hodným, aby stálo naplakátechvedle Otty Slavíka a Jana Císlera, Staročechů,
kteří pomábali dra Karlu Černoborekému agi
torati při „volbě doplňovací do obec
ního zastapitelstva|! Nikdo proto nediv se, co
ještě překvapením bude české veřejnosti, když
má takoréto mnže strana, která šila odkazem
Palackéhoa Biegra|

Nenípeněz. Chrám Svatojirský ještě přede

2 lety„Apravonkní DyDÍnení peněz. Ani státaní semě se nestará oovatyní tolik tnou.
A chrám uv. Václava na Zderaze? Také osad
bude ponechán svému osada. Na dostihy a re
presentační dům bylo pends dost.

Obrana.
foo. demokrat ©kremateriích. Soc.

dem. beletristický spisovatel Ant. Maceknepsal
v listě „Plastik“ o krematoriích a spalování
mrtvol: „Krematoriajsou dobrá jen po stránce
hygienické s Wób musi záležeti na tom, by
mrtví neohrožovali živé. Kde toho není, je lépe,
aby velké pontse, jež opálení mrtvoly stojí,
byly obráceny ve prospěch živých. Tak ařiso
vati krematoriom v krajině mělo obydlené,
kde je svolena pro hřbitůvek půda, v níž
rosklad rychle pokračuje-s kde malé rozměry
obce vylučují, še nekoupíse mrtvola na mrtvole,
kde břbitůvek je hodně odleblý od obytných,
stavení —tam je krematorium akoro zbytečným.
luxem. Raději pamatujme na živé; při palivu,
které ae k vůli mrtvole propálí, ať 80 raději
chuďasové v zimě obřejí a uvarojí se nemool
vsniknovších ze zimy a nedostatečné výšivy.,
Estetika je sde vlastně tuze problematická věc,
tlení a rozpadávání vidíme denně před araky |
svými na povrchu země, kde rozpadává ce a
tlí spadané listí. Proto nelze pořád působit ne
cít estetický. Spálení mrtvoly připomíná také
přilíš moderní tální fabriku, strašné tutě
a ani dost mélo.není estetické. Nedělám kre
matoriím reklamou, budiš jim dáno jen což
jejich jest ; kde jsoa pokrokem. buďtež zříseny,
kde jsou zbytečné, starejme se raději o tivé,
když je vyloučeno, že mrtví'by ohrožovali naše
sdraví. Vícohrožuje zdraví dělnictva taková
moderní fabrika, pracující s jedovatými látkami,
vadochem jedovatými chomikaliemi otráveným
a prací životu nebezpečnou, neš nějaký odlehlý |
venkovský hřbitůvek. Nejsem pro vládnoucí
bohuželsentimentálnoat sesesnalými,živí potře«
bují větší póče a kdyby pár set koraa, ješ
spálení stojí, bylo věnováno ua. zachránění
člověka, na př. na vyléčení vyléčitdiného sou
chotináře, bylo by to lepší neš pochybná pocta
mrtvole. O krematoriiob potno říci také pravdy,
které se nepovídají, jako o mnobých moderníchtetišck©

Co s toho nepřímo vysvítá? Že zarytí
odpůrcové církve si něco vymyslili,
čím by mohli proti církvi štvéti — a pak
teprve shánělí hořečnů“pror:své „vásady“ dů
vody. To jest věra čistě moderní vědecký
postup. Aš by církev poručila mrtvoly Šmahem
spalovati, ta by všichni volní myalitelé zase
žádali svorně, aby ce těla pouze pochovávala
na hřbitovy. 900 demokrat bezděčně posvítil
oa „vědecké stanovisko“ přátel kromatorií
velice důkladně.

O vědecky mrtvém muňi Haecklovi
docházejí déle tyto správy. Brožura dra Jůvgsta
o podvodech Haecklových vsbadila velikou 662
saci, ačkoli se již dříve vědélo, že popularitu
Haeocklova spočívá v nenévistném fanatiemu 0
rafinovaném podvádění. Ovšem tate brožuru
bývalého přívršence Haecklova čeští volní
myslitelé nepřeloží, protože potřebují jako soli,,
aby jejich čtenáři dále proti křesťanství věřili
to, co Ihal Haeckel, Na berlisském shromášdění
v domě „Gormanie“ sa velikého „napětí vy
kládal dr. Jůogst, jak se jeho učitelHaeckel
čachrářským způsobembránil. proti kritikám
učených odborstků. Velikýmpah- překvapením
bylopro Jiogata,kdyšce muHaseklkonečně
sám přiznal, že podváděl:a své jedmání:bes
charakterní omlonvalvolnomyšlenkářskyý:„Dni“
jiní dopouštějí se podvodů, aby svérdomoční
do 1.5 Tak tedyrosamněb patrisecby volno

K o radámaě,entedy“ prohlásí-dr.vogoty „vy ntšer
věJasno - vědy 1nábeženobrí:-v -káššdé
formě, satim 00 upoliniovabodinásmabyskom
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věřili které si Haeckel ei
n vt

+ jů Haeha,
nešenakého citu o Němeoku.“

Pláč ko české. Jen si poplačme,
uleví se nám| An se nám snovusovřesrdce
bolem sad nynější politickou situací, zaplačme
ei sas. Nijo tím sice necokášeme, ale prýštící
elsy mérní poněkad žal. Proto 8. listopada vědy
ne Bílou Hora! Fr. Palacký napsal: „Jako hla
daří nechodí oslavovat Vilagoš, jako Francousi
vyhýbsjí se Sedano, tak já nikdy jsem ne
vstoupil oa Bílou Hora, místo to porážky a
hanby českého národa.“ Mělose plakati vlastně
dávno dřív před Bíloa Horou. A ještě lépe:
dřív než německý marnotratník :Friedrich
Falcký vstoupil na českou půdu, měli opatrní

rotestantští páni direktoří pevně e -ním vy
ednati, co smí a nesmí žádati, co národa mosí

dáti a jak se má chovati k slarobylým českým

tradicím. popr pak sačalo malomooné bědování, když kalvínskýFriedrich začal docela
nrážeti i náboženský cit českých lotberánů.

Nyní místo demonstrací «„piš nejlíp jesthluboce se semysliti nad příčinami, které vedly
ke katastrofé rakou železnou.

BRozháranost — zvláště náboženská —
semohla býti větší. Kastovnictví, velkopanský
dach vládnoacích stavů nikdy se předtím do
té výše nevyvinul. Nemilosrdné vysaávání rol
pictva a měšťanů, rychlý postop germanisace,
úžasná pověrečnost protestantská, ohamtivá
hrabivoet šlechty, bezradnost revolaoionářů —
to byly jisté předzvěstí katastrofy.

Aspoň jakýs takýs pořádekjednoa nastati
maosil — at již zdravým reformoím vývojem
či náhlým trestem.

U aás se nyní hlavně pláče a bezpláno
vítě vaderuje. A tolikrát ož jsme byli drsně
potčení, še to nvní reelní cesta k faktické ná
pravě. Pláče se nad tím, še PřemyslOtakar |I.
v bitvě padl, že Braniboři naší semi pustošili,
že byl zabit Václav III, u Lipan 80 oslabil
národ bratrovrašedným bojem, že Švédské roty
drancovaly a zabíjely, že byl náš jazyk v době
josefinské atiskován. Ale málokdo povzbudí
národ připomenntím elunnějších ohvil. Málokdy
slyšíte od radikálních státoprávníků, že za
Karlo IV. byl sedlák mužem volným a sámož=
ným, že tehdy samo Braniborsko poddalo se
dobrovolně česlu krále českého, že tehdy na
základě velepamátné Z.até bully byl český stát
úplně svrohovarým a samostatným, še v Praze

A přece by to bylo jinší povzbuzení k povi
tivní práci, než naříkání a demonstrace. A
uíkdo £našich oxtravlasteneckých odpůrců .c0
čekne: „Otec vlasti ukázal cestu reálnou,

níž se bezpečně kráčí k síle, mohutoosti.
akta to stvrzojí ;Alezároveň dějiny potvreují

Vš, že následající »trašné náboženské třenice
jenom národ náš (pro radost cizinců oslubovaly
a ke skutečné šigší reformaci nevedly. Nynější
pak protikřesťanské štvanice, pořádané u nás

pomoci volofomyšlenkářekých židů vídeň
ských, také čeejké občany v svorností a úspěš
ném vzestapo moposilí.“Na to jest potřebí uka
sovati a ze vědch sil podporovati národohospo
dářčský rozvojá To pomůže vío, než když při
každoročním femutečním návrata z Bílé Hory
několik manifestantů bývá zatčeno.

Pro ujme hromadně! Kdo jen
trochu sledujše překotné adálosti duby přítomné
a nezavírá násilně zraku před bouřlivými vl
nami protikŠatolického fanatismu, musi uznati,
Ze proti štvŘavým demonstracím zavilých našich
vepřátel jedkt nutno vzchopiti se k častým da
vovým proftestům proti slomyslné zlobě. Vzpo
Wómaei jak bylo štváno české stadentstvo
proti církvi k vůli záchraně pamílstářakého
opisovače, výdělečného Němce Wabrmanda!
Tenkrát hned se začali stavěti do jednoho Šiku
čeští akademikové s německými baršáky jako
přátelé k apolečnéma boji proti nám. Buršáci ae
pak odměnili provokativními bamly za pomoc,
která byla věnována 8 moohou obětí na české
etraně jejich vypočítavémo krajanovi. Uspo
řádány hlučné demonstrace pro „volnost vědy“;
a zatím aranžóři dobře věděli, že mají demon=
strace účel jiný, protože Wabrmuadovo opiso
vácí protikatolických nepravdivých unekdot
bylo něčím jiným oež akutečnou vědou.

K vůli záchraně semity Dreyfosa rozví
řili sednáří vloy v celé Evropě, protestovalí
hřímavě a ožívalí nejnepoctivéjších a násilaých
prostředků. A oově podvodník Ferrer! Posud

vyka nu všech stranách — i v Čechách,
o by ten vycbytralý podvodník Španělský

byl zachranitolem naší země |
Evaogelíci spustili ohlušující rámaa, še

papež pověděl plnou pravdu 0 evangelicích,
kteří žili před čtyřmi stoletími. A my si mámo
nechat líbiti atále orášky a lži, která se me
tají v tvář katoliotva nynějšíma ?

. Coš kdyby místo Mathosa byl v Lisaboně
tak příšerným způsobem zavražděn a po uli
eloh potupně vlečen některý zednářský re
daktor? Haed by bylo pořádáno na tisíce
štvavých schůzí proti katolíkům v celé Evropě,

i še čla spáchali „klariEEE sean 1 se
Kdyby se zodnářům dávala taková (ee

boda“, kdyby byli tak berbersky pronásledo

vání jako jsou katolíci, pak by sednáří otřá
sell dipemi, Proto dejme průchod hromadným
P m proti obnově barbarství, probi surovým výpadům na naše přesvědčení. Jesttoho
nutná potřeba netoliko v sájmu náboženství
a epořádeného čáda, ale i v zájmu lidekosti.

Politický přehled.
„Českoněmecké smi pomalu dodělává

bez prospěchu. Poslední týden byl vlastně ve
seamení porad o taktickém postopu, porada
stíbala porada, jak obě strany přiměti ik dal
šímu vyjednávání, v čemž zvlášť jest neúnavný
br. Frt. Than, jejž napadají české radikální
listy proto, še jeho vlivem mladošeši aagrár
níci dávají se prý stále znova slskávat pro
jedcání o německých požadavcích. Situace
shoršila se tím, že Němci zamítli ujednanou
už dohodu v otázce jazykové u samosprávných
úřadů a žádají, by sněm vyřídil pouse novela
k zemskému zřízení. Naproti tomu z české
strany usneseno, rozhodně hájiti názor, aby
všechen materiál vyrovoací, ať vyřízený Či ne
vyřízený, byl předložen plenu sněmu, a aby
sněm sám se roshodl, jak 8 jednotlivými
částmi materiálu tobo naložit.

Poráška česká v Poštorné. České osada Po
štorná jako předoí české stráž na branicích
dolnorakouských jest odzbrojena. Právě pro
vedenými obecními volbami vyražena 8 rakou
českých vláda v obci, a dostala se do rukon
německých, vlastně českých, ale ovládaných
Němci. Ve čtvrtém sboru zvítězili sice kandi
dáti čeští, ale ve 3., 2. a 1. odrodilcí. Nejsmat
nějším jest, že se tak stalo pomocí vlastních
naších lidí, kteří ve své nenvědomělosti za
blt piva nebo kořalky a za lesklý kov zapro
dali své apolnoběsny. C- se dělo v Poštorné,
nelze popsati. Jen kdo v Maďarii prodělal
volby, očiní si úsudek o poštorenských vol
bách. Hlavní slovo při těchto volbách měl žid
Rosenbaum, jenž pomocí Němců ovládl všecko,
tid jest tu pánem situace. Slováci v Poštorné
drželi se síce statně, ale Slováci z okolních
osad sehnání Rosenbaamem rozhodli porážku
vlastních bratří. Žid Rosenbaum a nenvědo
mělost zvítězili nad poctivými Ulováky. Ně
mecké listy jásají a vítají ve výstedku voleb
poštorenských nastolení Němcům| přátelské
většiny.

Dohodnutí meri Poláky a Rusíny stran vo
lební opravy pro sněm zmařeno. Raslni vrátili
se opět k boařlivé obstrokoi.

Rakouská delegace pokračaje v debatě o
rozpočtu ministerstva zahraničních záležitostí.

Volby v Chorvátsku znamenají Sice nesla
bení koalice chorvátsko-srbské, ale přes to
pro vládu uherskou a bana Tomašiče není vý
sledek příznivý. Sněm má celkem 88 členů a
z těch jest banovi oddaných ponze 18. Volby
tyto konaly se po maďarském způsobu. Tak
na př. volba banova přívržence br. Pejačeviče
stála prý nad 100.000 K.

V belgické směmovně rpůsobili socialisté
bouřlivé demonstrace proti králi, který Ani
nemohl čísti trůaní řeč. Na krále volali soci
alisté: Vaše vláda zastapoje Vatikán, nikoli
belgický jidl Cnoeme všeobeoné hlasovací
právo! Na krále bázeno lístky. Socialisté vy
hrošají povstáním.

Schůse cara a císařem Vilémem v Postu
pimi měla ráz čistě rodianý, vedle toho však
prý mezi Raskom u Německemnastalo sblížení.

V Portugalsku zatčeno 8 ganerálů, 17 vyš
ších důstojot«ů a větší počet důstojníků, ježto
jsou prý obviněni, že měli účastenství ve spik
nutí na svržení nynější vlády. Jisto tedy, že
republikánská vláda netěší se všeobecné přízni.

Zprávy organ. a spolkové.
Černilov. V neděli dne 13. t. m. přednáší

© avé cestě do Sv. země dp. Jan Lad. Petrásek
a sice ve 8 hod. odpoledne v hostioci p. Václava
Jindry. Zajímavost látky povabazuje k hojné účasti.

Okres. organisncc „České strany
křesť. sociální“ ma Hampolecka pořádá
©. listopadu v Humpolci v sále „Na Koconrka“
o 10. hod. dopolední veřejné přednášky. O poli
tické nituaci promluví vadp. kanovník dr. Frant.
Šule, o časových potřebách naší strany bude řeč
niti vdp. farař Gilbert Křikava z MI. Břišť.
Křesťanský lídol Vážně světové ndálosti, v nicbě
veliká zloba suří proti učení Kristovu jakoži
emutné poměry v naší říši i zemi České, při nichž
trpime hospodářsky, národaě i nábožensky, donu
cnjí nás, abychom Be do jednoho vzcbopili k roz
hodné obraně vlastních nezadatelných práv. Přijďte
tadíš v počtu co největším vyslechnout řečnízy,

kteří vás důkladsě o nynější cituaci poučí a
k sdárné práci povsbadí! V Humpolcina shledenou'l

Do Nové Vol u. Pop. a okolí. V no
děli 18. listopada po 3. bod. odpol. katol.
jednota v Noré Vaš n. Pop. svojí spolkovou schůzi,
ma níž bude přednášeti vidp. Ant. Lál, farář z Lom
nice n. Pop., o svojí cestě do Svaté země. Tímto
se šádají naši stoupenci, aby tuto schůzi co aej
četněji navštívili a pro volikou účasť dle možnosti
agitovali.

Bystré u Nov. Hěsta m. E. Sdružení
mládeže křest. soc. v Bystrém koná v neděli doc
18. listop. o 2. hod. odp. v hostinci p. J. Šintáka
8. 30. v Bystrém veřejnou schůzi, na kteréž před
nášeti bude p. Vincenc Reichelt = Prahy o důle
žitosti a významu org. mládeže. O hojnou úšast
pros! výbor.

Zábeř m. L. „Lidový spolek křest. soci
dlní pro Záboř n. L. a okolí“ koná svoji měsíční
členskou scbůzi v neděli dne 18. listop. t. r. od
poledne o 4:/, hod. v místnosti p. V. Kopáčka,
bostinského, s tímto programem: 1. Zahájení schůze
p. předsedou V. Charvátem. 2. Přednáška vdp.
faráře Ad. Čenského s Konárovic o jeho cestě po
Italii, provázená obrazy (bioskopem). 3. Solové
výstapy. 4. Přihlešování nových členů a placení
příspěvků. 6. Volné návrhy. K této schůzi mají
přístup hosté uvedení pp. členy. K hojné účasti
ave sa spolek V. Charvát, t. č. předseda, P. F.
Herman, t. č. jednatel.

Úpice. Mistoí katolické spolky pořádaly
v neděli dne 6. £. m. velice zdařilou schůsi, při
které předoášel p. Fr. Šupka, redaktor z Hradce
Králové. Byla dosud v živé paměti poslední jeho
přednáška; proto jméno jeho přivábilo přes ne
přísaivá počasí tolik účastníků, že obě místnosti
hostince p. J. Hlaváčka byly napločny. Naděje
v řečníka nezklamala. Téměř v dvouhodinové,
krásné a láskou k věci nadšené řeči své tak
upoutal posluchače své, že se jim tyto dvě hodiny
zdály malou ohvílí. Litovali všichni a i sám p.
řečník, že doba k odjezdu nutí k ukončení.

KKolím. Křesť. soc. spolek konal v neděli
due 6. t. m. opět zdařilou schůzi, ua níž referoval
dp. Holas, zdejší katecheta, o velice Časové otázce:
„0 domnělém úpadku katolických států.“ Dp.
tečník jako vždy i tentokráte vyvrátil hluboce pro
myšlenou řečí danou námitku a pádnými argu
menty přesvědčil poslachačstvo o její lichosti.
— V neděli 13. t m. jest přednáška dp. dra
Hrachovského „O bitvě bělohorské.“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecósmí. Jmenovánjest: veled.

pán Dr. Frant. Šalc, čestný kanovník, konsist.
rade, professor bohosloví ordineristalm komisarem
ua ©. k. gymnasiu v Hradci Králové. Ustanovení

do Josefova, Jan Snížek, farář ve Valtořicích, za
faráře do Jamného, P. Lohel Prchal, O. Praem.
Bložil kanonickou sponsi ne faru Vojelavickou,
Josef Havel, kaplan v Kostelci n. 0., za proz.
katechetu v Novém Bydžově, Jiudřich Laš, defi
cient,za proz. kaplana do Chvalče, Jarosl. Těšitel,
katecheta ve Vys. Mýtě, za definit. katechetu do
Skutče. Josef Svata, deficient, za kaplana do Te
plio (Wekelsdorf), P. Coelest. Jiřík, Ord. Praem.,
konventual v Želivě, za kaplana do MI. Bříště,
Josef Kulda, kaplan v Bystrém, za zám. kaplana
do Větrného Jeníkova, Jarosl. Hrdý, kaplan v
Něm Brodě, za kaplana do Bystréhu u Poličky,
Josef Bičiště, administr. v Kunvaldé, sa kaplana
do Deštného, Josef Kojan, kaplan na Veliši, za
pťoz. katecheta do Chrudimě, P. Jos. Zatloukal,
kněz řádu kapucínského, za výpam. kaplana v
Opočně, P. Jůn Laogaer, z řádu Tovaryástva Je
žišova, za výpom. kaplana v Borové (a Přiby
slavi), P. Váel. Vaněk, O. Praem., neomysta, za
kaplana do Humpolce, Joa. Aster, neomysia, za
III kaplana do Vrchlabí. — Na odpočinek vatou
pil p. Václ. Spurný, b. notář, děkan a farář
v Suchdole. — V Pána sesnuli: Dr. Tom. Kouřil,
konsist. rada, b. notář, gymaas. profesavr n. 0.
v Rychnově, + 24. října (nar. 1844, vysv. 1868);
P. Cyriil Kaněra, 0.8.B., vil. sekretář, k. a notář,
děkan v Polici n. M., + 7. listopxdu (nar. 1840,
prof. 1866, vysv. 1867). — Uprazdnéná mista:
Lukavice, fara, patron. hrab. Kolovrat-Krakovský,
od 1. října; Suchdol, fara, patron. barona Dal
berga, Nová Ves (u Chotěboře) fara, partvn. Al.
Mizy (po drahé), Valtetice, (Neudorf), fara, patr.
nábož. matice, Iujčno, fara, patron. usboženské
matice, vesměs od 1. listopadu 1910.

Společnost sdrasených měst vý
chudocéeských. Repertvir uplynaléhotýdne vy
kazoval tyto hry: Ve Čtvrtek: Zkušební kandidat.
Drama ve 4 jednáních od M. Dr-yera. — V pá
tek: Miguon. Opera o 3 jeda. od Ambr. Thomasa.
— V sobota: Láska bdí. Komedie o 4 dějstvích.
Napsali Rob. do Flers a J, Cuillavet. — V neděli
odpoledne: Jan Výrava. Drama o Ď dějetvíco od
Fr. Ad. Šubrte. Večer: Mamzeile Nitouche. Ope
retta ve 3 jedn. u proměnou od Milhaue-a a
Miland-a. — V pondělí: Kaňka v r.dině Vese
lobra od Kadelbarga. — V úterý: Prodaná ne
věsta od Smetany. — Ve středu odpoledne pro
Bkolní mládež: Perníková chaloupka. Pohádka ve



4 jeda. od Lva Bucks. Večer: Klub mládenců.
Veaelobra od M. Baluckého. Co se týče omělec
kého provedení, byli jeme celkem apokojení. Po
mérně vejslaběl byla opera. Mátťsice spěroherní
eosemble nadané s me všední telenty, Jež svoji
sdatoost i tentokráte podršely a připravily nám
vzácný umělecký požitek, na př. krásný byl výkon
al. Nory Saldini, jež v titulní roli páteční opery
nás velmi míle překvapila. Též pí Skálová v ú
lose Mařenky v úterý snamevitě vynikala; i pam
Balke podal Kecala krásně. Nicméně nutno téš
amutooo pověděti pravdu, še některé síly sólové
jsou jen velmi prostřední, ať nedím nedostatočné.
Jmenovitě pan Vondrák by si měl avědomiti, že
jeho orgán blasový i oadání herecké daleko jsou
od pošadavků. jež na aolistu klade os příklad
„Mignon“. Úmyslně zdržovali jsme se dostd ú
sudku o něm, nechtějíce předčasně aouditi; sle
Jeho Vilém Meister v „Migoona“ zdisgastovaltak,
že mu radíme, by na sebe nebral tak obtížných
partií. Pan Tlučboř, jenž vystoupil pohostinsky
v „Prodané nevěstě“ jako Jeník, relativně vsato,
t j. vzhledem k tomu, že vlastně svoji drábu u
měleckou teprve zečíná, se dosti pěkně praeten
toval. Sborové zpěvy jeví stále tu a tam značné
slabiny. Pan dirigent snaží se sice obtíže, 8 ja
kými musí u sboru počítati, odstraňovati škrtáním
svlášť nesnadných míst, ale — nepřiblížejíc ku
škodě, jakou tím skladba trpl — nedaří seto
úplně. V neúplném orchestru se někdynelibě
nese přílišné fortissimo tympanů. — Soubor čino
herní udršel se tentokráte na své výši. P. Čonský
— Jinak výborný — počínáni pěkdy tuze le
žérně. Pí Záhoříková bysi měla počínati trochu
živěji. Hra p Baťby jest dosud umělkovaná.Pro
některé členy Činohry máme praktický pokyn:
Neškodilo by časem méně spolóbsti na uspověda.
Máme-li se vysloviti o kvalitě obsahové jednotli
vých kusů, vypadne bilance dosti smutně. Těžko
klidně mlčeti k tomu, že na naši scénu se uvádějí
dramata, v nichž nabražují autoři své umělecké
nedostatky paprikovým cynismem, peomaleně 80
směšňujíce nejevětější věci a ideály. Ani Sofokles
ani Shakespeare sni Bozděch nepotřebovali se u
tíkati k hes.ům podvratným, aby vynikli. Bešie si
má býti věd.ma sodpovědného postavení, jské
dramatické omění zaujímá. Toto má povsnášeti 4
sloba mírniti, Vědyť i idea Boba byla vystavena
cynické posnámce. Chtějí-li se podobným „Dmě
ním“ baviti někteří cynikové, nelse jim brániti,
ale nechť si to zaplatí se svých vlastních pro
středků a nerefiektují na placení lidí jiného ná
soro, kteří s pfekvapením aří, co zo jim za za
koupený lístek pod pseudonymem uměnípodává.
— Nově příbyla do operetního soubora slč K.
Hůuslerová místo subrety slč. Mickové. Vyslou
poní její v „Mamzelle Nitonche“ bylo velmi sda
Hilé.

Modlitební knihacísaře Maxmiliana
E, ozdobená kresbami A. Důrera, jejíš jednotlivé

v nádberné reprodakci Jsou vystavony od
18.—9.listopaduvčítáračmusejní,jestzajimava
umělecky i svým pestrým osudem Tisk její ukon
čen r. 1513. Slavný Důrer pak vyploil prásdně
plochy okolo texta stkvostnými kresbami. Knihs
po amrti Marmilisnově dostala se až doMadridu.
Pak převezena do Besanconu. Nato nejcennější
listy prodány vévodovibarorskéma Maxmiliaou I,
část těch listů nyní se nalézá „ve dvor. knihovně
v Maichově, zbytek po růsných příhodách octl se
v městekó knihovně v Besaoconu. Výstava ote
vřena jest denně od 10—13 bod. ráno a od 2—6,
v neděli do 4 hodin odpol. Vetup volný.

Emilsse Zálošního úvérního ústavu
v Hradei Králové. Dle informacínás došlých
upedna jest jiš většina akcií k subskripci vylo
žených, takže avýšení kapitálu s 10 na 16 millionů
Jest okorem provedeno. Důsledkem toho pomýšlí
se dobu sabekripční, jež původně byla stanovena
do konce t.m., podstatně skrátiti, neboťdle stavu

ihlášek udar její jest dnes plně zaručes. —
Zájem o novóakcie Záložního úvěrního ústavu jeví
ee nejen v kruzích starých pp. akcionářů, ale i
se strany neakcionářů, tekže pravdě podobně
těmto nebude mošno v plné míře akcie přidělití.
Pánům upisovatelům neakcioaářám, kteří hodlají
ještě nové emisne akcií so nůčastnití, obstará Zá

šní úvěrní ústav právo přednostnína nové akcie
sa původních podmínek.

Záložní úvěrní ústav v Hiradel
Králové. Stav veškerých vkladů činil koncem
Hjna E 35,699.214.

Dar ma Matiel. Přitanečnízábavěv Adal
bertina vybráno 8 K 60 h, ješ odevzdány pro
Matici admlojstraci £. L

Český kroušek v Sofiiv Balbarsku
vybral ochotou p. dvor. kapelníka Macáke, hra
deckého krajsna, při svých stolových neseních
obnos 144 K, ježmístnímu odboru prostředaictrím
p. Macáka, šéfavelkosklada tabáku, na drabý mi
lion Ú. M. Š. odvedeny byly. Tento důkas národní
obětavosti v dálné cizině by měl povsbudíti četné
Mknavce ve vlastí.

Pravidelné vyučovánína udejším
e k.gymnasiu vpoadělí14.£ m.08.
bodině ranní.

Přednáška p. inep. L. Weolgnerao zá
Jesdu do zemí norských, provázená200 promíta
nými obrasy, od so bude počátkom prosinos.

C. k. místedrž. kone. pěvocko-hu
Gobní škola Ladv. Imepra a konces.
klavírní ókola Ferd. Rmepra v Hradel
Králové pořádají v neděli dne 18. listopada
1910 ve dvoraně Mášťasské besedy za laskavého
spolapůsobení pp. prof. G. Čeruušáka, prof. J.
Ledna a uč. J. Bartoše páté hudební matinée,
Začátek určitě v 10 hodio dopoledne. Vstup volný.
Elaviry „Petrof." !

Konference © pojišťování šivnost
mletva a učňů v Zemském pojišťovacím
fondu císaře Františka Josefa I. koná
8e 27. listop. 1910 o 10 hod. v místnosti zasedací
síně okres. výbora v Hradci Králové. Podle po
sledního výkazu pojištěno je úyní celkem 7.156
českých divnostaíků, nepočíťaje příslušníky jich
rodia, 8.904 učedníci tedy celkem 186.059osob.
Účelem kouference, na níž referovati bude zá
stupce toho kemekého Ústava, bude především
podati zprávu o výsledcích celó akce a zároveň
vyložiti cenu pravidelošjšího placení premil, bes
oěhož účelu pojišťovacího dosaženo býti oemůže
a jež podmiňuje tádné a účelné vyušitkování zem
ského fonda bonilikačního.

Valný sjezd krajimeký pořádáokresní
organisace samosprávné policejní stráže bespeč
noství pro kraj Královébradecký v neděli dne 4.
prosince 1010 o 1:/, hod. odpol. v Hradci Králové
v Živoost.-čtenář. Jedootě, Malé náměstí 1396.
Program: 1. Zahájení schůze předsedou organi
sace. 9. O významu účelu a prospěchu organisace
std. promluví p. Ang. Jung, policejní komisař
s Pardabic, t. č. předseda zomaké organisace E88
mosprávné polic. stráže pro království České. 8.
Zpráva jednatele okresní organisace. 4. Zpráva
pokladníka okresní organisace. 5. Volba výboru a
sice: 6 členů výboru, 6 nábradníků a 2 revisorů účtů.
6. Volné návrhy. — Jde námo to, abychom volbou
do výboru a na vedoucí místa v organisaci posta
vili si své nejlepál muže, kteří mesi příslušníky
našeho stavn náležejí a jest nutno, aby to byli
muží, již mají zkušenosti ve službě i v životě,
jakož i opřavdovoa choť a ochota ku plodné práci.
Ježto pak organisace naše založena jest ua zá
sadách demokratických, rádi bychom, aby kandi
dáti na členství výboru byli jmenování ze středu
členstva samého, neboť ono nejlépe ví, koho by
do výboru mělo vyalati. Důležitost programu vy
daduje, by účast na sobůzi byla co nejhojnější;
protož se každý echůze zúčastněte a vezměte i
nečleny s sebou na schůzi a dokažte tím, še si
vážíme našebo neúnavného pracovníka pro věc
dobrou p. Aug. Janka, t. č. předsedu. Kdo by 6e
pak záčastniti nemobl, oznam to ihned podepsá
ným zároveň 8 návrhem, koho si přeje míti ve
výboru okresní organisace. Za okresní organicaci
samosprávné policejní stráže bezpečnostní pro kraj
Králověhradecký: Václav Nepokoj, t. č. jednatel,
Jan Aug. Masák, t. č. přednoda.

Pedpůrná a vudělávací jednota
státních uřízemeů pro HradecKrálovés okolí
pořádá v neděli dne 20. listopadu t r. Kateřin
skou zábavu taneční v sále „Měšťanské Besedy“
a sve milovníky tence k bojné účasti. Zvlášiní
posvánky se nerozesílají. Vstupné pán 1 K, dáma
50 b. Čistý zisk ve prospěch vdovakého a sirotčího
fondu. Účinkuje chvaloě známá budba paca ka
pelníka Jirouta. Začátek v 7 bod. večer.

Tak jiš 15. listopadu
Hlavní výhru K 240.000—
Hlavní výhru E 90.000—
Hlavní výbru K 40.00—

sobě zajistíte zakoupenímPromessy
na 1/1 Uher. stát. premiový los za K 165—
» 1/2 » » 3 > a.
» 30/, Pozemkový lbe z r. 1880 » » =» 49/, Uherský hypoteční los » »

K tahu 15. prosince
Hlavní výhra K 200.000— na losy

Rakouské státní loterie, oena losu K £—
ři koupi více losů dáme přiměřenou slevu.
šechny kupony splatné od 1.prosince vyplá

címe již počínaje 16. t m. beze urážky.Česiká banka,
filiálka Hradec Králové.

Expesitara České banky maSmí

ehově. Napřáníprojevená mistalmikraby obchodními a výrobními sřídí a otevře á banka
v nejkratál době na Smíchově expositaru. Vyboví
tim i pohodlí ct. obscenstva, které pro vzdálenost
uemohlo udržovsti častějšího opojení s českým
ústavem bankovním. Místnosti nové expositery
nalésati se budou na křižovatce Schwarsenbergovy
a Plzeňské třídy v domě „U ulatéhu anděla.“

„Bankovní správy“ vydávané Českou
bankou v Prase jí ve svém 11. čísle (za
měsíc listopad) pro každého Čtenáře velmi Zu

ke pojednání časová, s nichž uvádimo zejménaky: „Rskogeko-aheraká banka a placení hoto
mi, Také jubilenm, Jižní drábs, Barwovní pře

hled za měsíc říjen, Nepřetržité úřadování ban
koraí, Růsné zprávy atd.“ List tento vydárá se

ve aměnárnách a Prase a filiálky
hh + Hradci Králové a zdarma a Danceest ocbotna sasílati jej pravideloě ma pošádání

sdarma a frasko interossentům na danou Jimi
adreseu. Tímw způsobem může také požadovat
kaidý majitel slosoratelných cenných papírů eb
losů po každém tabu zvláštní „Slosovací list“,
vydávaný jako příloba „Baakovních apráv“.

Řecko, kohébke vzdělaností lidstva, vlast
krásného umění v eteré době, poznatí Ise se řady
vystavených obrasů Národní Jedaoty Sererodoslké
v Hradci Králová zu Bílou věží od 13. do 18.
Jistopadu 1910. — Přítté: Cesta Sibiřakoudrahou.

Koncert Českého pěveckéhokra
tetta uspořádán bade v Hradci Králové v sobotu.
dne 26. listopadu večer. Velice effsktní program
tohoto koncertu slíbaje vybranými akískami ko

Rorho zpěvu umělecký požitek prrého řádu.eské pěvecké kvarteito jest známé umělecké
sdružení čtyř vynikajících pěvců,kteří v Evropě,
Americe a Japonsku docílili uznání světového a
sjednali nadšení pro českou a slovanskou pleeň.
v cizině. Záznamy ne ssdadla přijímá z laskavé
ochoty knihkupec p. F. Píša. Ceny mist operní,

Divadel. ochotaici v Plotlštich a. L.

pořádají v sobotu dno 12. listopadu 1910 v aáloostince „Na Velké“ pěveckou a hndebníakademii.
Program velice pestrý a vybraný. Začátek o 8.
bod večerní. Čistý sisk určen ve prospěch Úatř.
Matice Školské. Po programu věnečsk při hudbé
p.Sekyry.Vstupnédoakademiei věnečku: osoba
1 K, rodina 2 K, galerie 40 b. Piano zapůjčila
laskavě firme Ant Petrof v Hradci Králové.

Čermilev. Srdce radostí bije a prsa pýchou
hrdě se pnou s tebe, milý Černilove! Jak mílo
vými kroky spěješ ku předu! Hle, co jsi vykonal
a vykonati chceš| Potoky své jsí rozšířils splav
nými ačinil a tím © mořem ae spojil; tyto pře
klenul jsi nerozbornými (aspoň maji býti) mosty
betonovými, nádrškami velikými jsi opatřil sebe
(snad ku stavbě lodí)! Ta o Divce se k tomu
nejlépe hodí! V brala drahou železnou spojíš ss
se všemi velkými městy evropskými. Co nejdříve
budeš osvěcovati elektřinou temnoty své. Postavíš
velikou nádhernou budovu školní a repropentační
dům, kterým velkoměsta drase konkurovati bu
deň. Z vemnice ma měatya jsi povýšil a £ nedát
ného starosty „svóho, chalapníka p. Váci. Medka,
velkovtatkáře jsi učinil (jak v údivu čteme). —
A jak rychle spěješ ku předu! Jen dbej toho,
de každá koiha má poslední list; taki kniha
kam se dluby vtělají. A poučsvého Karla, še
otec a syn mohon býti v obecním zastupitelstvu;
ale otec a syn nesmí býti sárovómv dozorčí radě
obě. sálošny. (A Karle, Vyjůte byl! Tenkráte ještě
nebyli jsme u mety pokroku; toakráte byla výtka

na místé!) Ale jen kapředů, aťto jde jak tu jde,vedle zákona, po zákona nebo mimo sákon, jea
když ném to slouží a jde k dobu! —k—. .

Eatelická jedmota paní a dívok
v Pardubicích připravilanám v neděli dne G.
t m. odpol. několik příjemných chvílí, kterých
jsme v našem spolku posad nesašily. Přijela
k nám pí M. Gotliebová, předsedkyně spolku ia
tolických psal a dívek pro král.české a pl A.
KHžková z Liboce a svými pělkaými přednáškami
síakaly si srdce nás všech adad to ještě i těch,

které nebyly posad čleokamiAb spolku, alepo řeších našich milých hostůs jimi staly. Obě
dámy přednášely v prostorné místuosti bosední a
přivábily neobyčejně mnoho úěňstaíků, tak že
jeme byly opravdu hojnou účastí spokojeny. Pí M.
Gotlisbová pronesla důkladnou i
úkolech působení sociál. ženy a .
Křížková s Liboce svým jímavým gpůsobem pro
mlovila: „O působení ženy a dívky v rodině“.
Obě přednášky vyslechnaty byly přítomnými že
pami a dívkami = takovým napětím 'a pozornosti,
že obě přednášející dámy mohoa si
Ku konci schůze velice účinsě proml
Norotný, sdejší kaplan, ku povzbuzoňí 8 Yyirva=
losti všech přítomných a okořeniícóřóu“ schůzí
svým příjemným homorem. Přibylo několik nových
členek a reliká část přihlásila ne za odběratele
„Jitřeaky“. Na brskou sbledanou| Zdař Bůh!

Osvěta lidn donmncuje. Pokrokátský
orgán v Pardabicích rozhorluje se potouchlenad
Jistým katechotou, še ve škole křičí, častuje děti
padávkami s ranami a konečně če mnoho ukládá
na paměť. Kdo sná jistou školní mládež v Par
dubících, pranic by se tomu nedivil, i kdyby snad
něco z pokrokářského farisejského nářko bylo
pravda. Danes všichni nčitelové bes rozdílu poli
tickébo vyznání jednomyslně lomí rukama mad
nezdárným chováním jisté Školní mládeše v Par
dubících. A to zrovna přívrženci „Osvěty
lidu*, kteří nabyli toho přesvědčení, še bez pruž
ného kárného prostředí při nejlepší vůlí a svě
domí to rosbodoě ve Škole nejde. Titéž pánové
pevyhledávají zrovna v nesthetice příslušných vý
razů na označení spormého a draého počínání té
jeté školní „drobotiny“. Každý nepředpojatý člověk
est přesvědčen, že i přísný učitel myslí to s mlá

deží školní dobře. Ale „Osvěte. lidu“ chose dle
svého způsobu učitele katolického náboženství dá
muacovat,o to ji jedině jde. Proto blahovolsě pře
blížejíc kárné prostředky pokrokářských učitelů,
vrhla se ms katechetu. Čí chce „Osvěta lidu“

oP Nápadné jest, že redakoo pokro
řakéhoorgánu stopuje tak detektivnímpobem čianost . Má snad také i vo Škole

svého špicla, který doredakce zanášíP



'Akelový pivovar v Pardnbicich koná
Hdaou valoou hromadu v neděřidno 20. Hetopadu
1910 o 9. hodině odpoledne v zasedací alní pivo
varu v Pardubicích, Vedle běžných sáložitostí bude
ee v této valné bromadě jednati, jak nalošiti
2 istým ziskem za rok 1910. Loni platil pávovar
velmialašnou dividendu a proto Ise odekávati,že
i letos bude dividenda aspoň taková, jako rokn
loakého, ne-li ještě větší. Mluví se v příslošných
brazích o 7 až 80/,.

Kaklosy. „Občansko-živoostenskébeseda“
u příležitosti stých uarozenio K. H. Máchy po
řádals dne 6. lestopadu t. r. „Máchův večer“, O
Jirotě a významu básaíkové velmi případně a in
stroktivně promlovil Jan J. Kálal, odborný učitel.
Následoval pečlivě vybraný program pěvecko-he
dební. S jemně procítěným uměleckým vkusem
spíraly sl. M. Weidnerová a J. Raková a pp.A.
Doležel a V. Jarkorič. Oktetto zpěvné velmi se
tamlonvalo. Pam F. Bradáč e +yspělou rutinou
brál na bousles sl. Raková na klavír. Mezijedno
livými čísly recitovala el. M. Kálelová ukázky
s děl Máchových. — Celý večer byl velmi snimo
vaný. Na Matici vybráno přes 20 K.

Tenkrát jsem dosedlačil! Kolečkose
mi sice n o, ale chytl jsem se všemide
vati agrární strany a proto jsem nechal sedlačení,
sbych ukázal, jak si má rolnictvo počínati, sby
9 na svých usedlostech uživilo. — Tak může
nyní prohlásiti mnoho agrárníků, kteří opustivše
teokov, čivi ce znemenitě a při velmi snadné
práci u generálního štábu velkoměstsko-agrárně
venkovského. A odkud se těm lidem v Prate
plati? Od skutečných rolníků, kteří raději do ů
moru 6e namabejí, než by sedlačina opnatilí. Teď
sase přibude nová kapacita z venkova do Prahy,
která bude provomovati rolnictví pohodlně na
pražské dlašbě a v „Orientu.“ Jest to evangelický
rolník pan Jan Dvořák ze Sán. Evangelíci mají
fotit u štábu vždycky přednost. Skutečným rolní
kem na jeho usediosti byl jeho otec, který do své
warti vedl hospodářetví za svého syna. Jakmile
pečlivý stařec zemřel, přestslo i sedlačení synovo.
A tak statkář Dvořák přesídlí trvale do Prahy.
Soad tam nsačí modernímu racionelbímu bospo
daření bankovní úředníky, obcbodalky, professory
s boteliery. Chudáci baráčníci rrou 60 se zamékou
hroudou na několika korečcích statečně, dokasají
světu, že ani ubobý český sedlák se nemasí zpro
nověřiti své půdě. Ale statkář Drořák nejeví k bo
spodaření chutí. Tak dává ostatním rolníkům pří
klad vytrvalosti. A proto buď rolnické agrární
práci čest! Pan Dvořák posadí se na jedno tačač
placené místo ze čtrnácti nových úředních míst
v zemském výboru. Za časů Riegrových stávali
se tástopci Českého lidu maožové nejobětavější,
kteří netoliko evá běžné zaměstnání neopouětěli,
aje kteří nadto úřady srými snačně Únenčně ae
zakrváceli. Někteří z mich avojí vlasteneckou a
lidamilnoa horlivostí se docela ožebračili. Teď
však nastsl v této příčině moderní pokrok. Komu
se zaměstnání příslušníků atrany nelíbí, jest sa
volán na výměnek do Praby, aby aspoň z pražské
dlažby volal ke skutečným sedlákům: „Kamarádi,
nedejte se! Pracujte jen dále trpělivě, protože na
posledy apravedlivá věc venkova musí zvítěziti.“
— Vzpomeňme ai přitďm na nadšeného a praco
vítého sedláka Skopalíka, který při svém sedla
čení vykonal pro své voličatvo víc než tucet tučně

lacených agrárních veličin! Přirovnejme tohoto
vořáka k našemu Šemalíkovi a k malorolníkům

Šafránkovi a Adámkovi! Naši rolníci pracují obě
tavě pro rolnictvo se všech sil a přitom přece se
nedají šiviti od rolníků jiných pobodlným sezením
při tučné sinekuře v Praze. Ovšem „potřebných“
existenci, jimž sedlačení nejméně voní, mají agrár
níci více. A každá lačně čeká na zaopatření v Prase.
Ještě šlšstí, še ai pro ně vrchní štáb vymyslil
nové úřady! Už jest cítiti ta chuť po vystěhova
leckém rechu i na Hradecku. Jeden statkář v Plo
tištích má dva statky pronajaty. Na nich nopra
coval, zato věsk horlivé pro agrární strana agi
toval. Teď svůj venkovský pobyt také akrátí a sa
věrné služby pojede do Prahysa Dvořákem. At
sgfární strana zaopatří všecky baráčníky tak, jako
umí zaopatřovati atatkářské pohlaváry, pak věru
bude stav rolnický pravým rájem a náš národ
bade nejbohatším v celé Erropě. Jest pouze po
třebí vymysliti nové sinekary, aby sedláci monli
vesele dosedlačit. A pak ještě jest radno vaboati
ty lidi, kteří to mozolnou prací rakou svých zaplatí.

Odbor Ústřední Matice

B4804tojednaku vadsku.n s večírku od uspořádaného

Hě Jednak u výtěšku abírek pokladničníchK
Mistní odbor Národní Jednoty Me

veročeské v Chrudimi pořádáv i dne
18. listopadu 1010 o půl 6. hoď. večerní ve velké
dvoraně musejní přednášku: „Dojmy se zájezdu na
slovanský sjesd v Sofli“, kterou prosloví a 160
ovětelnými obrazy doprovodí pan JUDr. Bedřích
Málek. Vstupné:sedadlo 80 hal. místo kstání
50 h, studentstro a dělnictvo 80 h. Předprodej

v papírnictví p. Jos. Bchiitse, v
ullel.
P

v Polel n. Met.. člen řádu sv. Benedikta. Zpráva
o jeho náhlém okoma bluboce sarmoatila všecky

lého a velice vadělaného ducha kučse v Pána
zesnulého. Zemřelý vysikal zvláště blubokou sna
lostí české bistorie. Byl fotimoím přítelem alovut
ného dějepisce Tomka. Tomkovi za jeho častého
pobyta v Polici nebyl nikdo drahem milejším nad
Kazéra. Spole často při vědeckých debatáchi
při zábavě eedávali, na procházky vycházeli; spo
lečně pracovali na dějinách města Police. Svůj
kněžský úřad zastával zemřelý hodnostář s veli
kou horlivostí. Narodil ne dne 6. září 1840 v Horní
Badechové u Hronova. Slavné sliby řebolní složil
30. září 1866; na kněze byl vysvěcen 81. Čer
vence 1867. Nejdříve kaplanoval v Polici n. M.,
nak byl farářem u av. Markéty v Břevnově a v
Dol. Pošáplích. V listopada r. 1000 stal se fará
fem v Polici n. M. Tělesná achrácka zaslouží
lého pracovníka na vinici Páně pohřbena za ve
liké účasti včera dopoledne. Bůh badič bo.livémn
slubovi Svému štědrým odplatitelm!

Záboř m. L. Sotva žo náš spolek křesťan.
sociální vešel v činnost, už so naň vrhli fanaticky
naši nepřátelé, aby jej pohřbil. Dobráčkové, co
vám jenom spolek tak mladý adělal akrotného,
že jate nad uaším svobodným rozhodnutím celí
bez sebe, ačkoli ze nazývate avobodomyslnými?
Odkud jenom ten strach? Asi nejspiš z toho, že
nebade nikdo moci snadno náš lid balumutit, pro
tože spolek nyní povede kontrolu nad prolhanostmi,
kterými dříve byla neše osada krmena zcela bos
překážky. Ze všech stran tajač i veřejně ae proti
nám útočí, jako bychom obmýšleli něco tak krva
vého jako zaámí bandité barceloněti. Dle jednoho
moc obytrého „taky-katolika“ jeme „bibci.“ Tedy
proč vy chytří ee tolik bojíte blbců, zústává nám
nevyevětleno. Vždyť přece sami říkáte, še o blbce
nestojíte, že jsou mezi vámi samí moudří lidé.
Tedy jenom nechujte „blbce“ na pokoji! Nís ovšem
váš fanatismus nemrzí. Jemo přesvědčeni, še naše
nejchudší Členka má více cti a vážnosti než ně
jaký mluvku. „Taky-katolíci“ začibají také jiš
e vybrůžkami, které nejlépe odhalojí jejich taky
katolické nitro. Prý přestanou chodit do kogtela.
Zvláště jeden z nich křičel v hostinci, še už si
pedají vázati ruce. Ubožáci, komu se takto choete
vlastně pomstíti? Což chodíte do kostele jen
k vůli faráři a nikoli k vůli Pánu Bohu a sobě?
Vy se chcete vymatít na kostelu proto, že cha
rakterní katolící chtějí svoji víra hájiti proti nej
těžším urážkám. Kdybyste měli v srdci ekutečný
náboženský cit, uš dávno byste so i bez kněží
postavili na obranu víry proti nejsurovějším úto
kám, kterých jest nyní plao. Ale vy se chcete
mstíti na kostelu právě proto, že tato víra našo
má se nyní organisovaně bájiti.Tak jste odkryli
pravou svou podoba. Věra ubohý člověk jest ten
mlavka! Lépe by ndělal, kdyby se staral pilně o
to, co jest jeho nejblitší povinností. Ti lidé, kteří
ho navádějí, po straně so mu smějí. Zapomněl jate,
že zde macho vežích stoupenců stejné nechodilo
do kostela už dříve, kdy tu žádného našeho spolku
nebylo. Vždyť vy také cbodíte jen tak někdy se
ukázat. Proto vám nenáleží rozkarovati. co mají
činiti katolíci upřímní. Tedy proto nebudete chodit
do kostela, že tu jest spolek křesťanský! Také
někteří vybrofovali p. Kopáčkovi, še nebudou
k němu chodit do hostince proto, če tamjest náš
křesťanský spolek. To jest vskutku zvláštní projev
enášelivosti a ovobodomyslnosti, o kterém tak
často horlivě mluvite! Má snad tato vaše mativost
býti známkou lepšího katoliotví a lidamilnosti?
Kdyby v tomtéž hostinci byl založen spolek ži
dovský, ani by ti teké-katolíci prot: němu oemukli.
Víte přece, še v jiném hostinci se usadili sociální
demokraté, kdež karbaní až do rána. Dále víte,
žev jednom hostinci se nemají pořádati divadla
ani ochůze a přece se tal děje. A .0 jest a vás
všecko v pořádku, proti tomu nenamitáte níc?
Zato však vy katolíci se chcete chovatí k upfím
ným katolíkům jako £ lidem nejhorším. Vixte, jak
vám nekřesťanské vášed odnímá zdravý rozumi
Své laciné hrdinství osvědčili pánové též v jiném
aměru. Letos má 60 a név pořádati slavnost školní
2, prosince. Vládní věstník nařisoje místní školní
radě, aby se dorosnměla se všemi stávajícími
apolky v mlatě. A co jste ve savézlobě provedli ?
Našeho pana předsedu jste neposvali, vynecbali
jste bo 1 jako člena obeoníhovýbora. To jest ně

ký společenský takt? Ostatně zatím dosti. Ne
dají-li páni odpůrci pokoj, povíme jim ledacos o
věcech ještě zajímavějších. A ty další apráry by
Inrzely ty povýšence daleko více mež to, co jeme
pověděli nyní. Nechali jsme se jiš. urášetí dostí
dlouho a proto vám dovedeme také jednou doká
zati, še se dovedeme brániti.

, Bpitike agrárního hospodaření na
Němeockobrodstu. Sama„OsvětaLidu“otiskla
jiš před valnou hromadou družstva roluického skla
diště německobrodského velice pepraou kritiku o
veobrataá správě. V neděli due 30. m. m. nato
konána valná hromada v eáls německobrodské
Sokolovny. Revisor účtů Josef Pytlík v delší
aprávě dokázal, jak po alibném počátku ch
let došlo se nyní k velikým strátám. Veliká de
bata nastala při aderbu ca ochváloní účtů. Hovo
Hlo se o stráté 80.976- K. jež byla vykázána dne
30. června tohoto roku. Zpráva. revizní vytýkala,

že představenstvo a dozorčí rada nekonaly řádně
svou povinnost. Nepořádným dvěma dředolkům
před jejích propuátěním ponechána veliká volnost.
Ačkoli byla dos.rčí rada na jejich nepořádky u
Pozorněna již r. 1907, přece je propustila teprve
r. 1909. V knihách účetních z té doby jsou ně
kolikaměsíční mezery a do kniby po celé měsíce
nebylo zenášeno. Knížka příkazů poštovní apoři
telně byla předsedou dražatva in blanco podepsána
a úředníkům dána k volné disposici (!). kevisor si
stýskal, že mu byl revisorský úřad valně stěžo
ván. Nebral se zřetel na to, co vytýkal úředníkům,
takže mimo bývalé úředníky nesou vínu tóž sod
povědní vedoucí činitelé. Konečně konstatováno,
še nynější úředníctvo i epráva počínají ai již
řádač. Městský podílník družstva Stolz v delší
řeči prohlásil, že výtky revisorů jsou sdreující a
že skatečně ani představenstvo ani dozorčí rada
nekonaly svou povinnost. Ačkoli takové družstvo
nemá prováděti odvášných spekulací, přece spe
kulaci provádělo Proto také v posledních letech
došlo k velikým strátám. Schodek 30.000 K po
dvou letech velmi přízalvých jest neobvykle ve
liký. Ve akutečnoati však jest ještě větší, poněvadě
v účtech za aprávní rok 1909—10 nebyly prore
deny odpisy a nobyla také do bilance pojata možná
stráta na pohledávkách dražatva v obrovské sumě
191698 K. Družstvo nemůže prospívati při ne
krytém schodku takové velikosti. Proto řečník
navrhoval, aby se účty nyní neschvalovaly. Nechť
se svolá do dvou měsíců nová, mimořádná valná
hromada, která bude v jedoání pokračovati. —
Ta předseda Hyrš věděl haed o pomoci velice
pohodlaé. Však prý ee zvýší podíly; jakmile tyto
dosábnou předepsané výše, dojdou státní i semolké
subvence a tek bude ztráta ubražena. Venkovětí
podílníci snadno přehlasovali městskou oposíci.
— Městaký podílník Riedl poukázal na to, jak
velikým nákladem jsou provedeny investice va
ekladiáti. Zakouponý obrovský nassávací stroj ne
může se pro svoa nepraktičnost vyplatiti. Podílník
(též městský) Roth vytýkal, že nice družstvo ne
používá svého drahého strojového zařízení, ježto
jinsk by nebývalo obilí athoblo. — Na valné hro
madé mluvilo se téč o tom, de členstvo při poklesu
cen obilních žádalo ceny vyšší. Družstvo dávalo
rolníkům za obilí ceny vyšší, než jaké byly odů
vodněny skutečnou tržní situací. Ále kdo za to
v přední řadě mobl ? Přece „Venkov“, který ma
loval těšínská jablíčka o jistém vzestupu cen,
ačkoli hned po jeho častějších proroctvích ceny
poklesly. Na žitě se tak prodělalo 6000 K, protože
Jeho cens neočekávaně klosla. Hyrš problásil, že
proti nepořádným propuštěným úředníkům bude
zahájeno soudní řísení, jestliže nenahradí částku
4087 K, která za nimi zbývá, Proč se však soudní
udání nestalo již dávno dříve? Ba proč 80 neza
bránilo zavčas nepořádkům, když již byly prone

seny určité výtky? Note ei byli tak hazardněpočínali úředníci „klerikální“! Kdyš se o nepo
řádcích zmínil savčas časopis „Štít“, měli mu jen
agrárníci poděkovati. Zatím však odpověděno fa
vatickým apiláním. — Ovšem nyní budou agrárnici
německobrodského okrese dále sekundovati volným
myalitelům, jak jest venkov boapodářsky pošio
zován a sbědován — „vinou klerikalismu.“

Skuteč. Učinili jsme veřejnou schůzi spol
kovou chtíce věděti, zda-li naši soc. demokratičtí
občané dovedou slušně se chovati při vědecké
přednášce veleučeného kačre katolického vsdp.
Dra Šulce, ale přesvědčili jsme se, še to nedo
vedou. Dopisovatel „Práva Lida“ dal vytísknouti:
1. „te eoudrasí stále odporovali“. Dr. Š. bral
kašdou myšlenku zrovna z pramene; měl před
sebou volnomyšlenkářský program, jejich brožary
a časopisy. Čemu odpírali soc. dem ? Tomu ae
křesťanskému ačení? To jistě ne. Bolelo je, le
katolický lid pozná podvratné, protikatolické, ne

nedokázané
výmysly a že je v duši avé zavrhne. To je bolelo.
Sondrosity výmysly nedokázené povatují za sku
tečnou vědu. 2. „Zaslouženou porci dostat Machar.“
Od kobo pak? 01 Machara samotnóho. Dr. Š.
jen přečetl bes poznámky kousek jeho hanopisa
na Krista Spasitele naseho. 3. „Husa a Komun
ského etavěl za vzor katolíkům“. I nestavěl; ale
jisně ukázal s jejich spisů, če žádní volaomy
šlenkáři nebyli. 4. „Proč byl Hus upálen, na to
sůstal odpověď dlažen“. Nezůstel, soudrabu, Od
pověděl již r. 1906, kdy tiskem vydal pojedoáaí
pod násven: „Učení M. Jaca Hase odsouzené nas
sněmu Kostnickém.“ Přečti ai je. 6. „Kaplan P.
Némec vyslovil se o přednášce Šolcově odmítavě“.
I nevyslovil; nýbrž dával stále soudruhům na
srozuměnoa, aby se slušně chovali a nevhodných
poznámek nedělali. 6. „Řečaík Valášek odešel a
předce ho národní socialisté povolali, aby ee pustil
v boj a dr. $.“ Ano, odešel proto, že je rozamným
člověkem. Řekl totiš: „Tady se nedá nic dějat.
Dr. Šale přednáší objektivně a vědecky“, a tím
pronesl úsudek pravdivý. 7. „Soadrah Vačeřílek
odmítal útoky klerikálů“. Nic neodmítal. Jemu le
žela na srdcí stoupající drabsta, a o té toušil,
aby 66 mluvilo. Tedy v „Právu Lida“ bylo o
schůzi napsáno zlomysiných iží víc než doat. Soc.
dem. tam přišli, sby echůsi poškodili a to se jim
nepodařilo. Stěízlivá vědecká přednáška nodala
dádného podnětu k tomu a proto promášeli své
pošklebky. Poučili jsme se, že 200. dem. věříjen
tomu, co jim. předkládají jejich: předáci a- řečníci



k věření a že je jím protivno, upozorní-li kdo na
sektu, kteráni pro gebe vyhrašuje volně myaliti
a katolflům volně mysliti nedovoluje a která o
becenatvo podvádí. Nabylí jeme skušenosti, že
kdybychom chtěli slyšeti přednášku poučnou, ne
můžeme tam soc. dem. půstit. Kdyby katolíci
přiši na přednášku spolkovou soc. demokratickou
a chovali se tak, jako soc. dem. 28. října u más,
byli by ihned při nejmenším vyhození. Křest. s00.

Ze příčinonrozšíření zímního sportu
na Českomoravské vynočíné podniklzem
ský Svas pro povznesení návštěvy císinců na Mo
ravě a ve Slessku na příslošoých místech potřebné
kroky ku zlornění jízdného na trati Brno—Nové
Město—Něm. Brod. Krajina tato po léta jeat již
navštěvována v době zimní četnými milovníky
sportu, avšak pro velmí nedostatečné spojení že
lesniční na této trati i snačně vysoké jízdné byl
zimní aport na Českomorareké vysočině, kde jebo
pěstování má mimo jiné pro tamní kraje důležitý
výsnsm hospodářský, posnd jen nahodile pěstován,
čemaž má býti alevněním jízdného částečně od
pomoženo. Bade zajisté v zájmu zimního sportu

hon jeatliže jednotlivé korporacenospostíhoBee.

Různé zprávy.
Vaáený starosta. Bývalýstarosta Kro

měříše dr. Fr. Plštecký zemřel v pátek dne 28.
Hjna. Starostou zvolen r. 1896 a úřadu toho vsdal
se vlednu roku letošního. Píštecký sůstane mužem
nezapomenatelným pro ty, kteří se starali o ut
šený rozvoj města a o postup zdárného pokroku.
Záslnhy zesnulého o zvelebení města jsou veliké.
Leč na Píšteckého 8 velikou úctou a přátelatvím

budou dlouho vzpomínatii upřímní katolíci. Žádnýstarosta většího města v našich koranatch zemíc
peogvědčoval tak otovřené a rozbodně katolické
přesvědčení jako oavicený dr. Píštecký. On. stál
čtvrt století v čele katolického hnutí v Kroměříži
a vodil sbožná processí do vzdálenějších poutníc“
míst. A proto mu skutečného pokroka neabylo ani
za mák. Byl též prvním českým starostou Kro
měříže a za svó zásluhy vyznamenán rytířským
řádem Františka Josefa,

Úplné satmění měsíce Dadev nocize
16. na 17. listopad t. r. Zajímavý tento zjev
p čne v 11 hod. 44 min. v nocí a končí ve2 hod.
68 min. ráno. Od 12 hod. 55 min. až do 1 bod.
47 min. bude měsíc úplně zastíněn.

Vděční žáci svému učiteli. Jakmilose
slal soc. demokrat Briaod ministerským předsedou,
postavil se na stranu kapitalistů proti 8oc. demo
kratickým dělníkům. Tito však jsou jeho býva
lými štvavými řečmi tak důkladně v krváckých
beslech vychováni, že neašetří ani svého ačitele.
Do redakce radé „Homanité“ jsou postlány penč
šité dary pro železniční sřízence s těmito hesly:
„Na bič na darebáka Brianda 1 frank — S Bri
andem na svítilna 050 fr. — Smrt vrabu a zrádci
1 fr." atd. Co dříve křičeli soc. dem skraté k velké
radosti židů proti kněžstva, to nyní křičí proti
vlastním vychovatelům. Nedalo se jiného čekati.

Nendruzi se častují. Nejdříverukou
gvornou a nerozdílnou lili celé džbery kalu na
„klerikály“, jakkoli přece nejlépe znali své vlastní
kruhy, vlastní spolupracovníky. Nyní, kdy v boji
rodých aatonomistů 8 centralisty pohlaváři se rvou
o tučně placená místa, padají nadávky a snižování
cti na přiměřenějšíadressu. Soudrazi se navzájem
očerňují až hrůza. Redaktor Budil po svém od
chodu s Mor. Ostravy uveřejnil v „Na zdaru“ sa
sláno Brdovi, ve kterém se praví také toto: „Nic
jim nebylo nečestným, nic dosti špatným. Čest,
děti, rodina — vše ubíjeno. Cit lidský zmizel.
Ale utíksl ze strachu před zfanatisovanou hordoa.“
Na toto „zasláno“ odpovídá sekretář Brda ve
svém centralistickém „Na zdara“ ze dne 2. listo=
padu ze záknlisí antonomistů touto „nělechtilou“
češtinou: „Pakli Jate tyto věci adresoval ne Vaše
autonomistické přívržence, kteří Vás k útěku pc
mábali, pak nemáme proti toma nic k oamítání,
neboť Vám není nic špatoým. Čest, děti, rodina
byla Vašimi autenomistickými přáteli potřeněna.
Proč Vaše žena jednoho z autonomistických přátel
tek nemilogrdoč sfackuvala a jema vynadsla? Ty
otrávili Vám Váš rodinný život. Těm nebyl žádný
čin nečestným. Těm obětoval Jste čest, děti, rc
diou. Věříme, že před takovou hordou bylo Vám
třeba utikati. A proto Jate měl článek Váš adre
sovet Vaším autonumistickým přátelům, kteří Vám
oby duševní muka připravili a ne těm nenávidě
ným ce.tralistům.“ — Soc. demokrat Kresta na
sjezdě centr. odbor. organisací ve Vídai prohlásil
o eoudruzích Vaňkovi, Filipinském, Tasaru, Be
chyňovi atd.: „Ti trabci, co berou med ze včel,
jsou oni.“ — Rovněž v řadách rakouských soc,
demokratů italských propukla nespokojenost. Po
slední sjezd ceotrálních odbor. organisací ve Vídni
uspesl se totiž za účelem vyšetření poměrů v odbor.
organisacích, které přiměly 8oc. dem. poslance
Arvanciniho k resigaaci na mandát, poslati do Tri
deotu Bělennou komigsi. Sociál. demokraté vTri
dentu se tomu však opřeli a přijali regulaci, ve
které ostře vytýkají vídeňskému ústředí, žu ne
teptalo sv nejdříve jich samých a o své újmě ko
missi vyslalo. Organisace italské prohlašují tento

ústředí tidemokratický,protisookatr, adeapoteký Dr. Ad:er, M je blaroa
ústředí, je tedy despota, není demokrat ani soci
lista. — „Proletář“ ohlašuje, še bude vycházet
třikrát týdně a vysývá soudruby k alskávání před
platitelů, aby mohl vycházet jako „demník českého
mezinárodač emýšlejícího dělnictva. — „Prolotář“
dále okasuje, jak prý autonomisté klemaji, ježto
„Hlas Lidu Slezakého“ eplyae s „Ducher Času“
a „Naše Obrana“ r Příbrami místo dvakrát bude
vycháset jednou týdaě. — Na Roslcku, kde prý
se bralo 400 ex. „Rovnoati“, klesl počet abonentů
na 148. — V č. 58. „Pr.lotáte“ píše se v příčině
tepčínského rudého kousnmu: „Jest pravda, že
naše práce je velice stížena tím, poněvadž ve vý
konném výboru sedí lidé dražstevnímu hnatí krajně
nepřátelští. Není to poubá domočnka, nýbrě aku
tečný fakt, jak Izočlsti v „Hlasa Lidu“. Divíme
60 soudruhům prostějovským, že trpí a ještě pod
porají redaktora ve arém listě, jenž propastí do
tisku článek tendenčně protisocislistický. Zpravodaj
„Hlasu Lidu“, jímš jest Navrátil, jen£ je 80u
Časně okresním důvěrníkem, napsal následující
správa do „Hlasa Lidu“: „Z Řepělna. Jedea
dobrý člověk píše barnomským způsobem, jak celá
obec di ooubralistického konsumu se jen „hrne“,
ntíká tam mladý i atarý a dokonce dnea je zt
psáno 40 členů a celá fada lidí prý Čeká, až ns
ten konsum otevře. Dělati reklamu je dobře, ale
prášit při takové věci je nebezpečno. My víme

vyzvedne, jelikož nesouhlasí 8 tím, aby v kon
sumuím hnutí uplatňoval ge centraliamus. L'nes
konsumal hnutí vedou lidé, k nimž nemá v obci
nikdo důvěry (?) a proto = konsumu nic aebude.“
(Boudr. (?) Lóael Kdo pochoval onu důvěru ku
konsuma vŘepělně ?...) Takového něco musíme
čleti v pociálod-demokratickém listě a kdyá se mu
vytýkají chyby. kterých se jeho redaktoři dopu
stili, pak se řekue: ty poškozuješ stranu a proto
masíš býti z ní vylončen. Nebude to dlouho tr
vati a dělnictvo vezme karabáč a vypráská všechny
guciálně-demokratické kramáře ze arébo středu a
pošle je odkud přišli a kam patří.“ — Boudrosi
se ovšen znají velmi dobťe.

, Bafinovaný útek na čest. Pokrokl A
zatím to bývá často jen prohnanější, vycbytralejší
manóvrování proti pravdě a cti. Sotva katolický
redaktor ve Valašském Meziříčí P. Ed. Kavan
odjel na vesty prázdninové, již „L-dové Novioy“
přinesly o ném banopis nejsprostšího drabu. Pi
gatel myslil, še P. Kavan bude na cestách celé
dva měsíce, za tu doba žalobní lhůta se promičí
— a kněz nebude moci bránit avé cti, Sotva však
onen pán zvěděl, še P. Kavan za měslo sa vrátí,
bonem napšsl „Lidovým Novinám“, aby článek
odrolaly. Redakce tak učinila, ale ne ve vydání
malém, kde urážka 86 stala nýbrž ve vydání
velkém, jehož nečte ani čtvrtinu odběratelů ma
lého vydátí. Sotva P. Einard vrátil 80 s cest,
dopsal redakci „Lidových Novia“, aby do určité
Ibůty odvolsly v malém — krejcarovém vydání,
jinak že podá na redaktora žalobu. Protože do
určené lhůty odvolání na žádaném místě uveřej
něno nebylo, ba redaktor Štěchovský ani neodpo
věděl, podal potapený kněz prostřednictvím ad
vokáta dru Jal. Ambrosa s Olomouce trestní ozná
mení. Když po předběžném výslechu žalovaného
byla knózi dána l4deoní lhůta kžalobě, dal tento
svým zástapoem drem Ambrosom dopsat ještě
jednou redakci „Lidových Novia“, chtějí-li odro
lat v malém vydaní a zaplatit všechny útraty, jež
činily 100 K. A „Lidové Novioy“ pěbně odro
laly v malém vydání č. 289 takto: Prohlášení. Pod
názvem „Dobrodružství P. Kavana“ přinesli jame
v čísle 213. „Lidových novin“, ma'ého vydání ze
dne 5. srpoa 1910 s Valašského Meziříčí zprávu,
kterou napadena byla čest a dobré jméno pana
P. Edoarda Kavans. tamnějšího kooporatora. Avšak
my jeme se přesvědčili, še zpráva ona byla od
počátka do konce nepravdivou a smyélenou, po
něvadž pan P. Kavan tehdy, kdy ona jej skanda
lisojící historka měla se přihoditi, vůbec va Va..
Mesiříčí nebyl. Konstatujeme, že atali jeme ae
obětí myst:filkace a odvoláváme onu zprávu jako
nepravdivou, coš sdělujeme svým čtenářům na Va
lašska, kteří tímto spůsobem byli uvedení v omyl“
— Útraty zaplatily též. Patrno, jak těžko si Karan
pomábal k řádné satisfakci Z toho lehce lze po
snati, še pokrokářeký ten tisk lhát a bacobit De
přestane; nalezne 8i pouze chytřejší, bespečnější
a méně trestnou cestu k ostouzení bližních.

Počet vojenských sběhů vo Franeli
rok od roků povášlivě stoupá, R 1903 stéhlo
1903 mažů, r. 1904 jiš 4750 mužů a r. 1908
docela 11.780 mašů. To jest věra člelo úža-né,
A francouzští občané přece nemají naříkati, že je
utiskuje nějaká byrokratická vláda. Vždyť arý si
tam vládne „suvereoní lid“. Jest tam savedeoo
věsobecné hlasuvací právo, které prý jest nejlepší
sárakou, aby každý občan přilnal k státu u jeho
právům. Tamější vojíai nehájí národa cizího, ne
slouší za nástroj národa, který by francouzskou
národnost utlačoval, Vojsko jest republikánské,
tak že se může říci: „Náred vytvofuje vojsko
jen pro sebe a k ochraně zájmů lidových.“ Odkud
tedy ta nechoť k obraně lidové republiky a „li
dových fádů ?“ — Protože v té. demokratičnosti
jest plno neupřímnosti, protože francouzské para“

grafy do i obcháseti,

o místo idu tam vládnekapitál Jestliže vládapohřbila 6eta k autorité Boží, nesmí se domalrati,
še náhradou sa to stonpae tím více autorita mi
pietrů. Málokde jest tolik agitace protimilitaristické
jako ve Francii. A vláda přes velice přísná opa
tření nedovede protivojenskou propagaodn ve vojska
samém sastavíti. Jak bade, až dojde k větší válce,
při nlž se vyšaduje od mužstva mimořádná obé
tavost ? :

Veliká útočnost ©„klorikalismu.“
Stále se hrnou doklady, jak jest katolík plantáž
nicky mrskén právě ve státach, které zednáři
prohlašují za sklerikalisované, Zase ve Vídni došlo
k pustéma aácilí, ktsré bylo vpácháno při vysoké
škole srěrolékařeké od pokrokátských akademiků
proti katolickým. Při té příležitosti pláv „ Vaterlaad“
3 trpkou ironií: „Dobře se nám děje, še rektoři
našich vysokých škol naše katolické etadenty
k officialním uoiveraitoím slavnostem vůbec nepři
pouštéjí — jak se to nedávno stalo při slavnosti
vysoké úkoly techoické — anebo če 60 jim «
strážníkům, k jejich ochraně vyslaným, rozbijejí
blavy, jak se to dnes při vysoké škole zvěrolé
kařské děje, a měli by stlouci ješté vice lidí,
kteří se opovašojí prohlašovati se za katollky;
snad by přece povolaní zástupci našeho kato
lického lidu v parlamenté a ve vládě přišli k lep
šímu posnání. Co pak na tom aejde, jeli půl
tuctu katoliských jinvchů napolo ubito? Všecka
obrana u nás udusí se v němých protestech,
v prázdném povídání, po němě vikdy nenásleduje
čin. Čteme-li zprávu o tak eurovém řádění polo
sralých Rowdies, kteří mají za to, že franím
„Wacht am Rbein“ a růžencové písně avé ně
mecké smýšlení dostatečné maunifestují, pak musí
každého soudného člověka jímati nevýslovoý hnus
nad takovými výbachy německé kultury, nad
pimiž však u nás nikdo 8e nepobne: vždyť to
jsou jen katoliští studenti! Ale šlápněte v nejzad
nější Haliči židu na kuří oku, a jeho výkřik bude
slyšeti z Tarnopolu až do Frankfartu. Ale roz
bíjí-li se půl tuctu katolických studentů v prosto
rách univorsitních hlavy, asi za půl hodiay 8e
s úsměškem odpoví. že to bylo jen nedorozumění
— a rektor bude ihned ve prospěch brutálních
Rowiies u policie intervonovati. Na gatisfakci ka
tolickým studentům nikdo nepomyalí, vždyť to
jsou jen katolíci. Na zadoatiačinění nepomyalí
žádná strana v parlamonté. Vždyť se často jedná
o povolení nějaké vicinálky (lokální dráty) nebo
okresního soudu, a tu naši poslanci nutně potře
bojí několik hlasů jiných stran. Díky našim poslan
cům, kteří pfi hájení akademické svobody musejí
se ohlížeti na všecky strany! Doufáme že kato
lickým Norirům co nevidět doslane se nového
výprasku.“

Všellcos. „Česká obec Sokolská“ vydala
problášení ka svým jednotám, v němé mimo jiné
sakazuje pořádati jakékoliv trucslavnosti proti
těloovičným odb.rům „Orla“ a nabádá zároveň,
by se členové Sokola vůči „bratrským“ Orlůám
chovali vždy slu-n6. — Ve Stříbře opravají radnici.
České dělotky a zedníky nechtěli vzíti, německé
dlouho dostati nemohli, i povolali si dělolky z Ha
liče a Hor. Rakous. Na jízdném pro tyto pracovní
atly sapiatili 1120 K. — Řádné příjmy Vídně r
1909. obnášely 149 987.180. korun. mimořádné
56 709.989 K. Vydání činilo 202,815.783 K. Zbylo
3.881 386 K, proti r. 1908 o 9,170.611 K přísni
vější situace. — V Plzni připudá na 1 osobu roč.
207 litrů piva, v Hradci Králové 130, v Čes. Bu
dějovicích 167, v Chebu 219, v Liberci 202, nej
víve v Praze, totiž 3.6 litrů, nejméné na Poličsku,
43 litrů. — Kdo dává do spořitelny 1 koraau
rok s roku a činí tak po30 let, má v ní, platí-li
ap řitelna 4 b úroků s I K, 68-3283 £. — Ra
konsko-uherská banka měla 31. května r. 1902
ve svých sklepích zlata za 1.063,971.146 K, 31.
prosince 1905 sa 1.074 126.39491 K. — Jak ai
znásorníme million sra? 1 g vyváží 20 pšeničaích
zro, 1 kg — 25 tisle, 4 kg — 100 tisíc, 40 zg —
million zrn; 40 kg jest pytel zra.

Útulek sv. Josefa pre opnštěné
d:6ky na Král. Vinohradech, který ošetřoje více
než 100 opuštěných dítek, vydal jako léta minalá
velice krásný kalendář, jenž došel takové obliby.
že v krátké době byl> bo rozprodáno přes 8 000
inst. Jest velice objemný apln krásných ilustraci.
Jest s podivením, jak krásná a levná kniha jest
to sa nepatraý obnoš jeiné korany! A to ješté
jest tato koraaa almuánou, vémovanou česzým
sirotkům, nebot kalendář vydává úplné bezplatně
kaplan vinohradský Antoola H Faana jen za tím
účelem. aby jeho siskem aživil velikou irotěl ro
dinu Útusku av. Josefa. Ko kalendáři přidává
skvostný obrázek av. Antonins, který zarámován
bude ozdobou domácnosti. Doporačujeme Co nej
vřeleji k hojným objednávkám. Adresa: Útulek
ar. Josefa na Král. Viaohradech. Obnos jedné
koruny lze zaslati též v poštovních známkách.

Hek pomalu bliší seoku konel —
a to rok nad jiné významný, poněvadž jím končí
Již třetí desltiletí působení naší „Ústřední Matice
Školské“ — ale přes to posad značný počet naších
pokladoiček matičních neprokázal s6 činností, Jaká
při obětavostí našeho lidu byla očekávána. A jde
ta přece namnoze o obírky jen baléřové, které bý
vajípofádányv hostioclobsspolelchpřieobůzích

nedou,kopiajimétak srořně



4 růsoých, přečesto radostných událostech. Zjov
tento, dojista zarmacojící, možno vysvětliti jen
tím, že nensjde se vědy a všude jednotlívec, jenž
by. si v pravé chvíli vzpomvěl, še máme předů
ležitou národní instituci, jež obětavě a svědomitě
se stará, aby nepravovala křivdy, jež od věků na
nešem národě ne děly a posud dějí a jež na nás
tak krutě a nezaslonženě se mstily. Doufáme, že
toto upozornění stačí. aby nejen činitelé sodpo
vědaí za matiční pokladničky, ale všichni dobří
vlastenci při každé příležitosti — konali svou
povinnost.

Velký úpadek pokrokářské banky.
Ježto Lioderbanka odstoupila od sanační akce
terstské pokrokářské „Bance Popolare“, atals se
sanace pochybnou a ostatní banky, kreditní ústav,
Unionka, Anglobanka a Austrobaoka hodlají pro
vést tichou likvidaci. Avbak také tichá likvidace
stala 6e nejistou, ježto aktiva obnášejí ponze 50
procent passiv. Ztráta obnáší 6 milionů korun.
Měla být abrazena takto: 1 mil. vyčerpáním re
nerv, 2 mil. od správní rady, 1 mil. DAzaručení
bank „Aesicorazioni Generali“, „Riunione Adria
tica" a terstské epořitelny, 2 mil. z 80 proe.
srážky vkladů. Ačkoli srážka“ namnoze byla po
volena, likvidace vázne. Hlaváím dlažníkem banky
je firma Valerio. Valerio je starostou terstským a
nabídl demiasi, která však byla zamítauta. Má
mu být zjednáno místo řiditele v „Aesicurazsioni
Generali“, které nese 50.000 K. Firma Valerio
upadis už po třetí. Otee nynějšího starosty, velko
dodavatele pro námořnictvo, Angela Valerio, za
chránil císař darem 80.000 zlatých z vlastní po
kladny. Z vděčnosti postavil se eyn v čelo irri
denty! Náměstek sterostův, žid Dr. Richetti, je
současně advokátem „Banca Popolare“, zastupuje
vyjednávací banky a zastupuje do třetíce i správní
radu. Dr. Ricbetti je vynikající člen terstekého
zednářetva patřícího k loři římské,

Českoslovanská záložna v Praze.
Výkaz za měsíc říjen 1910: Vloženo vkladů K
89.148-—, vybráno vkladů K 68 645-—, poskytnuto
zápůjček K 72.988- —„splacenozápůjček K 47-276—,
obrat peněz K 381-237-—. Stav koncem měsíce:
Počet členů 203, upsané podíly 504, vklady K
880.081-—,zápůjčky K 355.183 —, reservní fond
K 1.278-—, přebytky K 46.788-—, aplacené zá

sní podíly K 24.271-—, pokladní hotovost K8.064—.

Příloha. K dnešnímu celému nákladu při
kládáme reklamnílisty“ tkalcovského upolečenetva
$Vzájemnosti“ z Hrondva n. Met. Odporačujeme
pilné pozornosti toto křestanské, české společen
stvo, které zaslubuje nejširší podpory. Rukodílné
výrobky našich domácích tkalců jsou zbožím velice
solidním. Kdo koupí. prospěje netoliko svépomoc
nému podnika českému, ate i sobě.

(úasláno)
OMářníobraz zdarma.

, Umělec,jehoš práce aohválilac. k. ústředníko
mise-pro zachování uměleckých památek ve Vídní,
král. ministerstvo bavorské, cirkevní instance a jemaž
jeho cís. Výsost arcivévoda Rogen avěřil výzdobu řá
dového obrámu, ochoten jest vymalovati v roce 1911
oltářní obras, nebo kostel siarma —pouze sa rožijní
obnos. Bližší adělí „Rozhledy v umění církovním“*
ProsbaVinohrady 177. *

30600006000A00060C
Křestní Histy

(exoffo) 40kusů za 60haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna.
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Záložnav Hřadoirálové.

VKLADY

„Ab

Láložní úvěrní ústav
w Hradci Králové.

+ Filiálky v Praze, Josefské náměstí, v Semilech. ::

Expositura v Turnově.
Akelovýkapitál 10,000.000K. | Vkladypřes 35,000.000K. oservní fondy1,400.000 K.

SUBSKRIPCE
na 12.500 nových akcií VI. emisse Záložního úvěrního

ústavu v Hradci Králové.
Mimořádná valná hromada Záložního úvěrního ústavu v Hradoi Králové usnesla se

dne 11. října t. r. jednohlasně, aby postupně zvýšen byl akciový kapitál z 10,000.000
na 30,000.000 K, a zmocnila správní radu, aby ihned provedla prozatím

zvýšení o 5,000.000 korun,
teďy z dosavadních K 10,000.000 na K 15,000:000 vydáním 12500 kusů akcif nových,
plně splacených — sa doručitele změjících.

Ve smyslu $ 7. (nové znění $ 17.) zve podepsaná správní rada

pány akoionáře

zvýšen z obnosu K 10,000.000 nominale na K 15,000.000
podmínek (nominale za následujícíchmínek:

1.Dosavadnímpp. akelenářůmna každé
dvě staré akcie — které nutno při upiso
vání k odkolkování předložiti — připadá
Jedna nová akelo pe K 400— nominale,
v kursu

c) IL splátka korun 150— nejdéle do
31. ledna 1911.

Pp. upisovatelům jest volno složiti i

: oslý obmes najednou na 4/,*/, zárodóní.

kéran"476'—zajednuneverakeli 5. Rhůtauplsevacítrváod17.říjnado
(Dnešní kurs na Pražské barse starých | 30. listopadu 1910.
akcif circa K 510'— mimo usueliní Bproc. . . , 
bursovní úrok.) P 6. Upisovati lze u pokladem oohtrály

2. Nárok ma dividenduod Lledna 191 | V Hradci Králové nebo u filiálky v Praze,

(na rok 109 „gvpláosna byla dividenda| v Semilech a expositury v Tarnově.proc., t. j. — na jednu akcii). : ;
a 0 složené“ novéje zůročí 7. Na vykonanésplátkyobdržípp.upi

banka obne„o splátky do 31. prosince sovatelé prozatímní stvrzenky, které budou
1910 úrokem 4/,'/, naproti tomu hradí| 1 dubna 1911 vyměňovány za nové akcie.
upisovatel bance z obnosů do 31. prosince
t. r. nesplacených úrok Bproc. od 1. ledna| | © Výtěžek z této emisse nad cenu no.
1911 do dne zaplacení poslední splátky —| Minalní docílený — ea, K 1,000.000 — při
poněvadž od 1. ledna 1911 připadá na| padne reservním fondům akcionářů, takže
akcie již dividenda dosáhne reservní fond výše ca. K2,500.000-—.

4. Splátky: i
' m Pánům upisovatelům — neakeiedářům

a) Bo k zo složitinakaždov| s hodlajínovéemisseakciísesůčast
b) IL splátka K 150— na každou akcii| Hit, obstará Záložní úvěrní ústav řávo

musí býti zapravena do 31. prosince| PřOČNostní na nevé akoje za původátot

Za správní radu:

Dr. Fr. Ulrich;
místopředseda.



O.VSTE0000000000000GU00000040444500Ored000020700 900

u Záložní úvěrní ústav
vwHradci Králové.

Akciovýkapitál K 10,000.000-—. | Reservní fondy K 1,400.000—.

Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Expositura v Turnově.

i

: Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

j ZúročíveškerévkladyV dnevloženíi Vkladníknížkazdarma. do vybrání.
i Obnosysloženéna VL emissizúročí4,

Bursovní obchody tu-i cizozemské.Pronajímálevně
safesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných papírů atd.

1X Velkoobchoduhlím. Xjl

WCeská banka
= filiálka w Hradci Králové :

zúůročípřítomně vklady ode dne vložení do dne vybrání

navkladníchknížkáchAu o — 4%

na běžnýchúčtech 44 — 44 bdOvýpovědní“
na pokl. poukázkách ba Sa při výpovědi30denní

48%, ,„ we,
Kk, ,„ w,

Vklady vložené na účet příští emise zúročíme 4%.

Vkladní knížky a složní lístky poštovní spořitelny zdarma.

Prodej veškerých cenných papírů. Losy za hotové, na běžný účet, neb na měsíční splátky.
Výměna kuponů.

2] Velkoobchod uhlim. |x
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Nenasytný Moloch.
Portugalsko nestačilo. Zednářská příšera,

pozřevší tačné sousto, které Ji poskytl Lisabon,
nestichle. Naopak se posílila k dalším úchva
tům. Čím více ao jí podává, tím pronikavěji

vykoje, že hladoví. Čím jsou četnější obětí
jj o strohého násilí, tim více křičí, že jestutlekována a staví na odiv papírové okovy,

které si sama urobila, aby ve sdálo, že jest
velice spoutána. Zednáři mají ve všech zemích
evropských srmádu vojensky vyovičenou,která
ná daný rozkaz provádí rázem jednolitou mo
billsaci. Kdyby někdo šlápl na kaří oko zed
úářskému Israelitovi v Petrohradě, hned na
stanoo hromadné demonstrace. v Římě a v Pa
říši, hoed se otřásá vzduch hřímavým povykem
v Boeriině a Bracela.

—— Jaké vlehřice zabouřila Evropoa, když
měl býti odpouzen provelesráda eomitský dů
stojník Dreyfas! Několik let se jím zaměstuával
evropský tisk, jako by se jednalo o Napoleona
Bonaparta. Jakou válka zahájily zednářské
lóže, o tom napsal časopis Freistatt: „Když
sásedal vojenský soud v Rennes, znelel vlivný
člen vlády francouzské svého důvěrníka k P.
Da Lacovi, důvěrnému příteli vysokých dů
stojníků 00 vzkazem: „My, vláda, potřebujeme
ještě jednoho muže (přísedícího voj. soudu),
abychom měli většinu. Tento třetí se u vás
zpovídá. Mosfto jej pobnonti, aby hlasoval pro
revisi procesu. Nenčiníte-li tak, provedeme
rozluka církve a státn a zahéjíme prodký kul
turní boj.“ — P. Du Lac patrné odmítl takovou
šoldáckou službu židům prokásati, proto se lóže
na církvi vymstily. Také jiné vynikající kato
lické osobností byly písemně vyzvány, aby ve

o Dreyfusa pracovaly. ec br. de
un dosud chová takový dopis. Také Vatikánu

dáno na srozaměnou, nebude-li enahy o revisi
podporovati, že si přivodí proticírkevní boj.“

A proč vámo tolik horlivě pro o8v0

bosení světáckéSteinhellové? Ta masila hhhlášena za nevlonou, protože měls příliš
Úvěrné styky s vynikajícími zednáři, jimě by

Dje růsná sdělení Steinheilové velice škos. President Faure sdráhal ce podepsati žá
dost o rovisi Dreyfasova procesu.Krátce nato
sákořně zavražděn. Steinhellová e ním pěsto
vala časté styky.
. Ale — když tisíce důstojníků katolických
ve Franoii na tajné denuociace vládních špiclů
byly dávány do pense, přesezovány, dogrado
ványs pod., světový tisk ož 80 nebouřil, protože
sednářstvo u husté sítě ových telegrafních
drátů zmáčklo v Paříši jiný knoflík.

Jakmile se roznesla správa, še ruský car

navštíví VilémovuPoster, již se přichystalim. V celých rareích

vytištěnýchletáků nasýváncar krvavýmpevrahem na trůně, tyranem, škrtilelem 6vo ,

slosynem s korunou. Co ukrutného car pro ?Ovšem stát raský potřebuje mnoho politických
a sociálních oprav. Proč však blavně oddaná
rudá služka zednářů tak radikálně spílala?
Car nemoh! dovoliti, aby pokojné obyvatelstvo

drancováno sištnými
tva. Proti bezcitným

pališám, | Kronyhg. jimžpadal, s m, jim za
oběťhromadně i dětské životy, ulkrmovány
orgány bezpečnosti. Kdo takovým krváckým

V Hradci Králové, dme 18. listopadu 1910.

způsobem mluví o carovi a zároveň chválí
barcelonské bendity, ten sám dokazuje, kde
vlastně největší krvelačaost věsí.

A nyví sačalo nové řádění v Belgii. Proč
právě zde? Vede se onad lidu hůře než v 600
sední republice Francousské? Vždyť přece
Belgie jest poměrně (při srovnání počtu oby
vatelstva se státy jinými) nejbohatší stát
v Evropě. A volnomyšlenkáři se €oc. demo
kraty právě hmotnou miserii berou si nej
častěji a nejradějiza sáminknbouřlivýchpro
jevů. Proč ten křik v Belgii právě po seznání,
jak oboze dělnictvo dopadlo v sousední re
poblice, když své síly lo měřiti s velko

ně onen Nejdůležitější životní potřeby jsouv Belgiidaleko levnější než ve Frmacii.
ská tedy příčina? V Belgii již čtvrt sto

letí zdatně se stará o rozvoj etátu vláda ka

tolická.Právězednářiprojeví duchadespotického. Nechtěli na př. vlámskou řečpřípostiti
do úřadů, parlamentu e soudů. Ale Vlámové
právě za pomoci katolotvu dosáhli při volbá
spravedlivé a trvalé většiny. Podařilo-li Be
někdy dosábnouti vítěsué většiny zednářům,
katolíci to snesli trpělivě, bez rámasu. Kdykoli
však nabyli převahy katolíci, docházelo k selči
lým kraválům zednářským.Proto se král Leopold
zodnářů bál a často jim povoloval věcí zcela
úenáležité.

Na den 8. listopadu svolán parlament
v němž nový král Albert měl předčitati trůnní
řeč. Zednáří vždy volí jinou taktiku, dle toho,
jaká jest altnace. V ten den se rozhodli
k hromadnému zastrašování. Kolem 10.000
demonstrantů hulákalo po Brasela: „Pryč
e klerikalíamem! Ať žíje všeobecné hla-ovaol

právol“ Král se objevil v parlamentě ve 2 hoiny; tam jej očekávala královna Alžběta
6.dvěma syny a hraběskou Flanderskou. Nyní
pohlavár soc. demokratů dal povel, načež 30
60c. dem. senátorů a poslanců křičelo: „Roz
pustit! Všeobecné hlasovací právol“ Na stůl
bázeny spousty cedulek s nápisy „Diasoluce“
(rospuštění). Povyk trval několik minat. Krá
lovětí manšelé byli na emrt bledí, mladí prin
cové echovali se sa maminko. Když Albert
přečetl trůnní řeč, nastala vřava znova. Zda
Se aspoň sdaleka srovnávalo se společenským
taktem ječetí a soptiti srovná při té příleži
tosti, to nechť každý posoudí sám.

A židovský tisk při tó příležitosti jiš před
pověděl, že v Belgii očekávají se důležité udá
losti, še nastává období pouličních vzpour, při
nichž ee bude bojovati pomami a revolvery.
Jak to všecko šidovský tisk už předemvři
Inu, dobře je do toho zasvěcen.

Toť snámkou nejvýš křiklavou, že soc.
demokraté 69 zednáři pořádají tolik randálů
proti katolíkům, ale před šidovekými borsami
se neshlukojí, zde neprotestojí, jakkoli vědí,
kde jest středisko pro zdražování šivotních
potřeb. Tu se jeví nápadně, jak vlastně zednáři
6e ohtějí eterati o dobro lidu. Všdyť ostatně
výsledek konfiskace církerního jmění veFrancii
mluví aš příliš zřetelně:

A zednáři stávají se čím dále upřímnějšími, protože olti velikou sílu. Že se jim v sa
mém Bakoosku vede dobře, k tomu se sami
přisnali. Belgický volnomyšlenkář Rens (který
byl r. 1907 sekretářem „V.Myšlenky“ v Praze)
napsal v zednářském „Annusire“: „Masinárodní

musí nyní sousiřediti své síly na Ro
kousko, aby smičílo (©)baštu Říma, neboť
čas kvapí, poněvadž následník trůnu jest ná
strojem Jesuitů.“ Slova o „nástroji Jesnitů“
jsou sámyslnou a křiklavou iží, kterou ovšem
neprohlédnou lidé nesnající rakouských po
měrů. Zednáři však potřebují líčiti divoce, sby
povzbadili obať.

Vystupuje-li se tak neomaleně, pak sajisté
kašdý upřímný katolík přesně zná svou po
vinnost i bes napovídání. Italský král jest za
jatosm zednářů; přislubuje jim do úpada, aby
ma náhle korunu nevzali. Aoglioký král jest
otevřeným sednářem; v totiž zednářství
Jest rosšířeno nejvíce. Čítá se tem téměř na
4000 zednářských loší.

V Rusku nekvotly růže, jakých si sednář.

Insertysepočítajílevně.

stvo shorta přálo. Tedy jen zatím rychle smě
rem k Rakooska! Ieraelských kapitalistů jest
ta dosti; ti ovládají čtyři pětiny rakouského
tisku, jim slouží celé kompanie řečaíků. Jen
tedy podat štěstí rokul

Leč —-jestliže se třeští v několika státech
jiných, nemusí šíleti národ náš e jiní národové
rakouští. Jestliže bychom epsli, pak by zajisté
do portugalskýchpoměrů nebylo daleko. Jestliže
bychom ke všemu řádění mlčeli, pak by se
nám dostalo zrovna té odměny, jsko vejtišším
a nejtrpělivějším kněžím — zbabělcům v Portu
galsku. Zato, že mniši liberální vládě důvěřo
vali, zato, že se jí klaněli a te dle její rady
katolické organisace nechali, bylo Jim nařízeno,
aby se vystěhovali s vlastního ve 24 bodinách.
Uvažmo, jaký fanatismus, jaký vztek vedl
k rozkaza tolik kratéma! Mnichům nepopřáno
ani několik dal na přípravy nejautaější; všichni
byli náhlou výpovědí prohlášení vlastné sa
aločince.

I v Rakousku ovšem by to šlo velice
ryoble. Kdyby zde nebylo našich pevných orga
nisací, nastala by třebas náblá změna i bez
výstřelu, jak se dá ve Španělska čekati. Ale
poněvadž katolíci mají v Rakoaska své dlouho
leté zkušenosti, vzeprou se ze všech sil proti
podvratným snahám. Jen jest potřebí, aby procitloi mnoho zbývajícíchspáčůapaksi na
nás zednářský Moloch zuby vyláme. Čím vloe
bychom s úklonami ustapovali, tím bůře 6sámi.

Volné listy,
ská. Za

Zam jiná wmumraj volnomyšlenkář
všech dob myslícího lidstva mlaveno A určo
ráno bylo, jský jest cíl a smysl lidakého ži
vota. Každý bloubající člověk věděl, že 38
světovém a životním názoro, mimv jiné veliké
zájmy člověčenstva, závisí sejména mravnost.
Odkud přichází člověk a kam jde? Který jest
konečný účel, jemuž sloužiti mají věda, umění,
pokrok, věrnost v povinnostech a všechny
s tím spojené oběti a námahy ? Otázka: „K čemu
všechno to?“, jak každý člověk jest přesvědčen
a jek Hartmann sdůrazňoje, hluboce zakotvena
jest v lidaké přirozenosti. Každý rozumný
člověk chboe věděti, které jest ono nejvyšší
„Dobro“, v jehož službu nepodmínečně má
dáti svoji osobu, svůj život a své snahy, práci
a utrpení.

aetyto otásky dávají jasnou odpověď ná
boženství a filosofie křesťenská, kdežto tak
zvaný vědecký názor moderní Slosofie tone
v mlhách, ano leckterými složkami svými vy
vrací cám sebe. Hlavní snámkou tak zvaného
vědeckého názora jest okatá nedůslednost, že
ne jedné straně přiznává v těchto otázkách
svoji nevědomost a na druhé straně hned zase
popírá cíl nadpřirozený. A již tato nedůsled
nost s dostatek ukazuje, še světový názor mo
derní Slonofle s vědeckým poznáním mé tolik
společného, jsko vrah Ferrer 8 láskoa ka bliž
nímu nebo jsko Machar s láskou ko pravdě. O
zodpovězení otázky: „Jaký jest konečný cíl člo
věka ?" vynasnašují se tóž naši volní myšlenkáři,
ovšem možno-lislovem „snaha“ poctiti bezduché
opisování e povrchní žvatlání.

Na otásku po účela lidakého života dá
vaji volní myšlenkáři odpovědi měnící se jsko
dubnové počasí. Jest to tápání slepců ve tmách
a jsou to té poskoky volných my

Hlenkářů. A při tom, nevi se z jakých důvodů,ještě al mysli, že oznamojí gvětu nové životní

pravdy jsoucepodobní dítěti, které dršíc 60zatkaničku, přivásanou uvnitř kočáru, domýšlí
ne, že jej řídí.

Slyšeli jeme od nich, še účelem života jest
pokrok, jindy vyvolávali neustálý vývoj vsdě
lanosti, jindy zeso sociální vyrovnání a buma
nitu a nejnověji prohlásili sa účellidstva sem
skou neemetelnosí, kteráž prý sílí duše a po
vznáší nadšení. Jak komu jest pochati. Ber
línský filosof Dilthey smatač ybuje: „hMíra
vouka skutečně nemůže hocíle urěiti.“
Paelsen stěžaje si, le v mravní losoli neu



stále
vytasi
mením $
myšlení
bí
vyjesněn
konce o

kářům

ského , Domaít ,
žep názora podávaj svůj
vlastní, ps a Jako ce mýlil Masaryk,
jenž proti osti na říšské radě

nerggpokéma s tvrditi, že “ graf švětový
výpo eb acelený spotám, kter ostmvědy ve všech o pac (. lov kajaa upov

Nj Ale když volní myšlenkáři na své filosoflcké observatoři vystrčili s4se jiný prapo
rečels, problédoěme si jeho nápis. Ovšem jest
ta ase jan praporoček vypůjšený, nebot tito
filosofovévytrvale řídí se "Počátekýmíoměnm:
osm od ničeho nemobu, tonsím si vypůjčiti.

„Bohem naším jest příroda, účel náš jest
posemské nesmrtelnost, a v tom jest útěcha,
že po nás přijdou jiní v neustálém pokračo

* Dle této nadmuté chlouby jest pozoro
vati, že volní myšlenkáři nevědí, kdy člověk
jest logicky nebožtíkem; jest tedy naší úlobou
Dásorné jim to ukázali.

Padělaná majestátnost volnomyšlenkářeké
zemské nesmrteloosti setkává se s nepříjemnou
překáškou. Dle poznatků přírodovědeckého ba
dání na světovém stroji odbije totiš jednou
poslední hodina a všechen život zmizí. Pro
volnomyšlenkářský světový názor jeet tedy
přírodovědecké poznání toto jednodaše zoičn
jícl. Vždyť sami učí neúprosným zákonům pří
rodním 8 o závod tvrdí, že zasahování nějakého
boha do přírodního vývoje nepřipouštějí. Vě
deoká důsledaost tedy žádá, aby onomu zni
čení všeho života, ješ jednou ee dostaví, mažně
hleděli vetříc. Ale co potom zbude s jejich ná
soru o pozemské nesmrtelnosti? Nesbude jim
nic, protože již nyní nic nemají, ohánějíce se
prázdnými slovy. Sám Friedrich v. Hellwald
proti nim osvědčí: „Potom bude semě své
atmosféry s života sbavena, pokolení lidské
však, jebo sápasy a sňshy, jeho tvorba a ide
úly — byly.“

Tak ovšem na pozemskoa nesmrtelnost
volných myšlenkářů čeká propast, ktérá jsono
smutnou hrou pro jejich životní účel dokazuje
sároveň fraškovitost jejich filosofie.

. “ o

Naším bohemjest Příroda. To jest již stará
píenička, ale voltým myšlenkářům jest ještě
dobrá dosti, aby ji zasadili do svého kolo
vrátku. Jest v tom zvláštní aotrvačnost tapo
hlavosti, kdyš ještě dnes příroda přijímá se
jako výtvor bez prvé příčiny. Ač přírodní vědy
vědy určitěji dokazují, že příroda všudy má
otisknaty stopy své poslašnosti zákonům, vic
neplat, pro volné myšlenkáře věda nemá plat
nosti, je ovládá obraznost nesmyslů, zajisté avi
proto, aby mohli něčím odůvodniti svoji exi
stenci.

Na prvý pohled lze poznati, že volným
myšlenkářům Bůh a příroda jest jedno a totéž.
To jest ono všebožství (pantbeism). Ale jest to
podivný bůh! Jestliže přírodní jednotlivosti
jsou nábodné, měnlivé, závislé, zajisté všechny
jako celek nemohon býti niterně nutné, nepod
tminěné a eamostatné, [ kdybychom přípustili,
že svět prostorem i časem jest neohraničený,
zábada světa se tím neřeší. Čím větší jest
počet bytostí, žádajících vysvětlení, tím uspo=
kojující vysvětlení jest natnější. Všechnybytosti
však ani jednotlivé, ani jsko celek sami sobou
vysvětlení nám nedávají, nýbrž svojí závislostí
a podmíněností okasují, že základ a příčina
avěta musí býti něčím jiným, nežli svět sám.

Volnomyšlenkářský bůh není Bohem, pro
tože jest vtažen do neustálého dění a zanikání,
on nemůže dávati světu vnitřní soudršnost,
protože sám nemá pevné a jednotné podstaty,
on nemůže světu vládoouti, protože sám sebe
nejen oeovládá, ale sám sebe ztrácí v nenstá
lých proměnách tvarů. Pantheistický bůh vol
ných myčlenkářů není Jednotoo, nýbrž roz
dvojením, jelikož všechny protimluvy a odpory
jako momenty světového dějetva v sobě usa
vírá. Volnomyšleakářeký bůh nemůže říci: „jů
jsem který jsem“, neboť on není dnes tím, čím
byl včera a zítra bado opětoě něčím jiným,
než čim jest dnes.

Bůh tento stále v přírodě a tudíž sám
v sobě a proti eobě bojuje. Tímto pantbeisti«
ekýmpojetím boha volní myšlenkáři jsou pří
busni oázorv/fnoho jenerala, který se domní
val, že bůh němůže býti od věčnosti, nýbrž, že
musí, jsko ý militér, aloušiti od piky.

Oduševoění všeho světa| Slaboduší lidé
mohou býti toato boblinon překvapeni, ale
člúvěk zdravého smyslu ae hned zeptá: možno

Da příklad 2 milionů myslících a sabevách osobností sestaviti jedbu a věřiti zárove
jest to tatáž bytost, která ve maě, v pří

tela v jiných známých myslí a oltí? Lidé

kora tvorstva sajisté předem
ne ai, bonová, U vosonímvĎe
otety . $ jestli aim

a WoW pek by to slo b
liolm bytostem předevěl "zéh

by dávno na. ožš
m všebožstvím (9ocugnávají a aje

, musí panth ; : . ;
mesí ono všebošství býti sobe nerědomým.

sd ovšem povotale domněnka: „Mikoli du

Bevaí život lidský, nýbrž tajáplnápady vlkacího života, emyalné náklonnosti a tonby jsou
v člověku nejvyššími menifostacomi bošetví.“

Tim volnomyšlenkářeký tbelem 66
stoupil člověka, tím avětová duše stává
se duší sviřecí, všejednote stává 00 fotišem,
modlou. Domysleme tato volnomyšlenkářskou
moudrost do konce a poznáme, že tota jejich
oduševnůví 'ody jest vlastně odlesném

ského odk kěeá alle a FrorarornýkeM
Spatřovsto vhodný násnak božetví. Odtad jiš
snadno cbápeme, proč Egyptané kořili se bý
kovi dobře krmenéma jako bohu. Pak ovšem —
začnou-li volní myšlenkéři někde activati ně
jakého čtvernožce, mohou se jim vzad smíškové
emáti, sle nicméně nebude možno neusnati
jejich věrnosti k zásadám a pedprosné životní
důslednosti . . . (Pařížští volní myslitelé jiš
prokasojí na zvláštních hřbitovech velikoa úcta
scepenělým kočkám a psům. Posn. redakce.)

Jest pravda, volní myblenkáři oblíbili ei mlo
viti o pravé mravnosti, lidskosti a líčiti, že
vším tím překonávají oáboženství křesťanské.
Ale vezměme v úvaha, zda jejich příroda —

bůb ograrda může býti základemaspoň aledkůkojojící mravnosti a zda takových důsle
může dospěti.

Protuše všecben života všechno dění jest
jeo projevováním všebošské přírody, mizí na
prosto rosdil mezi dobrema zlem. Co posayad
my spátečníci nazýváme hříchem a co ctností,
jest dle mínění voloýcb myšlenkářů projevem
všebožské přírody, 8 co jest božské — rozamí
se samo sebou — nemůže býti osnačováno tu
hříchem, slem, nebo neřesti. .

Všeliká zloba a slabost lidská jest také
činem tohoto přírodního všebošetví právětak,
jako nejšlecbetnější oběti s nejoddanější láska.
Nemůže tedy volnomyšlenkářský bůh Říci:
„Buďte svatí, jako já svatý jsem“; úaopak
tento bůh jest zodpovědný za všechnu bída,
utrpení a neřesti všeho člověčenstvá.

Pokod mravní dobro vyrosamívá 80 jsko
něco nepodmíněného a naprosto dobrého, po
výšeno jsouc nad hmotnou přírodu, potod
rogum a srdce volají po Bohu, který jest na
prosto dokonslý a svatý a který právé s to
hoto důvodu jest ideálem svatosti atvoření.
Pokod svědomí ke člověku mlaví „nozabiješ,
nepokradeš, jsi sa své činy zodpovědný“, potud
jest jisto, že jednotlivá daše není ledabylou 8
zanikající částí přírodního všebožstva, nýbr
o sobě jsoací bytost, která evojí duchovostí a
svobodou jest schopna, sby zaujala a uznala
svůj poměr k absolatní Bytosti a, majíc podíl
na Její dokonalosti, jasnů poznávale, te není
s Ní totožna.

Člověk věřící, še Bůh s přírodou není
totožný, nesměčoje nepravosti 6 bytostí Božakou,
nýbrž oznává hřích jako smutnog zuámku stvo
řených bytostí. Obecně řešeno, rosdíly mesi
pravdou a lží, mezi krásnem a ošklivem,
čistotou u nečistotoau, dobrem a zlem lze roz
uměti a snósti jen ve světě konečném, ale
nikoli vesvětě, který s bošstvím by byl totožný,

Slovem: volnomyšlenkářakénázory 0 pří
rodě—bohu a 0 pozemské nesmrtelnosti od
porojí zdravému rosuma, vědě a vedou k dů
aledkům, které by podvrátily veškera mravnost
a tim společnost lidskou. I z těchto dokladů
jest jasno, še volní myšlenkáři, šenouce ue
stále do filosofie a nových světových názorů,
podobají se komáru, jenž-letí da hořícího pla
mene svíčky, nevěda že zahyne.

Kněs.Kroiher v agrární síraně. Otázka tato
stává se již veřejnoa, vystapojíc z rágoe běž
ných densích zájmů. Nejnovějíobrátila na sebe
pozornost polemikon mezi Kroiherem samým
a posl. dr. Horakým, Neběží ta již o svoboda

politického přesvědčení,nakteréž poleKtoherby rád své obrany zavedl a nějak Be v kroutil,
nýbrž jde o otázku: Může kněz dbal své po
innosti a oti býti ve straně, jež tak zřetelně
podporaje dravé proudyprotikatolické ?

Kroiher dne 9. listopadu ve „Venkova“
uveřejnil člápek, v němě dro Horskéma odpo
vídá způsobem, který Jestvlastní jeho obža
lobou. Cbytá se věcí vedlejších, mimotných
otázek a vybýbá se zdaleka vlastníma jádra
sporu. Zastavujeme se a těchto jeho řádků:
„Já nepřeběhlz kněžstvado jiného tábora,

Vy sám Ule že dm na svůj kněžský stavbrdý a od nikobo še el únů sáhnouti todám.

běhl. » řed kněžských do jisého-té
byl dlouho součagně členem
L tele :

p- s vip. Krojher

Poeta Báovstvo.vip. Krolbor nepovelaje snad přese
tak loupé, še by mu tato slovnípavašlntSENNK one několika 8 a B vější
protikatoliekýmihlasovali y vrlos n
ženství se škol. Skutečností jest, še „ v
a „Cep“ často volají: „Lid nechodí do kostela“,
v kterómšto tvrzení kde koma jest patrný a
málo sastřený účel, jejž agrární časopisy se
mýšlejí. Skutečnosti jest, Že agrární ČMopisy
doporučovaly protikatoliaká čtvavé brožury a
řeči, skutočoostí jest, že „Venkov“ žádá úprava
trestního zákona ohledně urášek náboženství
v době, kdy surové ty Štvanice slaví pusté

orgie, skutečností jest,še jenběh Venkov“uveřejšuje čláúky, jimiž ve omyslaHescklově
popírá se Bůh s mnobo ještě jiného. O. tom
všem mlčí Kroiher jako zařesaný. Jak abose
a sklíčené vedle všebo toho vypadé jeho de
čování, še na arfjj kočisk jest hrdým.
Zvláštní nedostatečnost odpovědé vip. Kroik
rových vyplývá tedy odtud, že podobá se hl
chéma člověku, jenš odpovídá ga otásky, jich
mo aikdo nečiní.

AgrárníposlanaafarářBlahgyecs

vě

„kos

že jegt hrdý da Eřmnenh omv a
tolik i bo

Kněšetva, které ho volilo za jednatele,
nechť se vip. iher nedovolává. krát
strana agrární byla v počšítích, odekájělo se,
že budemíti zdravý kooservativní směr, tenkráto

si nevedla jsko dnes. Rozdíl tento E Kroiher
zase zapomněl si uvědomiti a rozdil ten jest
tak zásadní, že dnes právě, všichni ti kněší,

kteří vip. Kroiherovi stáli nejblíže, resbodoj
by jeho jednatelutví bou Má-li vip. Kroiherve své vzpomínce nějakou útěchu, pak nato

jest tento jeho sebeklsm důkladněrogplašitiKde který inteligentní kněz má dávnojiš jasno
o dvou táborech křesťanském s protikřestam
ském a nedá si nio od vip. Kroihera malovati;
a kde který koěs, hrdý oa svůj stav, dávno
jiš rozposnsl, v které politické otraně jest
přirozené jebo místo. Dnes pro katolické kněž
stvo ustalají so formace duševních eměrů tak,
še o svobodě politického přesvědčení mlaviti
jest vyloženon naivoostí. A jdeme-li věci na
kloub ještě hlouběji, psk sastavme 6e Ještě u
těchto slov páně Kreiherových: „Nejsem pla
ceným sřízencem žádného tábora, 8 dobrým
vědomím pravím, že poléfickoupráci kcnám
zadarmo l“ Vlp. Krojhor poděkrtl „polítichou.“
To mohl třeba s dobrým svědomím učiniti, ale
oož, optáme-li so ho, zda jest placen ze ráci
v agrární Ústřední Jednotě, kte e politic jotáborem agrárním jest dnes již za Jedno? Hle,
to jiš není ta karta, kteron vip. Kroiher vys
hodil. Ale očiňme ma všeobny koncpse, Je-li

naprosto čist a není-li placen vůbec, pročkedy
a agrárníků slouží? Soad proto, aby jev proti
katolickém boji mírnil? Ale četné doklady
svědčí, že boj ten stoupá a še vždy víc ae přio
střaje. A tak koneo koncj lgp ovšem mlavití o
hrdosti oa kočňský stav, ele vo smyslu dogela
jiném, než jak míní vlp. Kroiher. Rozprava ta
musela by začíti otázkou: Jak máše kněs,
na svůj stav,mlčkypolykali urážky, ješ se na
bošenství a Iněšsívo sypou se strany, jejíš byřy
ten jest stoupencem7 Pak ovšem ona hrdost jeví
se v osvětlení přímo příšerném. Marné všechny
výmlavy. Pravda zoí, že agrárníci a jejich ča

soplsy pokrývají 56 kněžekými jmény a přikonzakládají protikatolické —podkopy B8vorg!

s volaými myšienkáři, sogjelisty 8pokrokkteří zase statečně aod daně slouží rovolucic
nářské mezinárodní společnosti . - 

Machor| uchvácen| pohrokovými| snahami
mledotorků: A jaké pak přednosti skýtá ná
rodům křesťanství? Nemlavte nám! Na příklad
pohleďte na Balkán, tam nejčilejším anejlepším
lidem jsou Tarci.

Masaryk v delegaceh: Odzbrojování, ježmladotarci provádějí, děje 8p způsobem docéla
starotoreckým. Zarszily mne bned aa počátku
mladotarecké rovolace typroskribění šibenice;
dal jsem si od hodnověrných znalců sestevit

seznam ukrotností, ješ 60 staly — to 9 vígilněproti mladotarkům $ zejménaproti mládo
tureckémo důstojniotva, Shraují zde, co B
dodáno bylo o akratnoatech projí srbská
obyvatelstvo: bití a tločení, bijí se PODU
učitelé s kněší, oběti těchto akratností god

lely, sastřelily 06 zůgtávají la00šesy, hřbitovy,As I.atd. <.
Podlevšcho n en sk 6



„-na Moravěkatolíci

„oboru svočným j
proti alkoholu i,
dásorné obrazy o shoubnesti vášnivosti té
atd... .. Tersení „Časa“ jest prostě lež, a

„Čas“ dne 4. listopadu praví: „Národní
vše-a Zádná příčina pod alancém neospratedi
daje.a také toho nevyžaduje, aby noviny ná
rod- sloužící šířily falešná (akrta.“ Před našlina
oima lhář se tédy povědil obín.

Obrana.
Welnemyšlenkáři,vshůřu

jpo Španělska,poskytnonti trocha podpory krvi slovan
ské, která jest Rakouska daleko blíže než

a úeplel slovanskou „rvá daleko více než na
př. se,židy španělskými aport
+0 vede dobře. Jihoslované sn: ji pod kara
téčem (turecké hordy tek ová vásili, še

. smi sločinec, který vypálil oeadn a plao lidí
povrašdil. Nové strašné vy přinášejí
AM.t m. „Národní Listy“. Ze Skoplje
píše Brb:

: Jakoby nebylo dosti násilí, ješ arbeko ,
jid mací snášeti od nekázněnýchArnantů, úl

úřady ttrecké se enaží, aby ma všemošnými
poredkacemi znechatíly pobyt v jeho ataré
vlasti. W tom svláště vyníká“ omiljevacký jas

sal
Aodeviš. ani ponětí něměl. Když neodpověděl
po přání,
jek bít holí nejdříve na bosá člapadla,
kám treál. Týral jej tak dlouho, až
Glodovič klesl polomrtvý, svraceje krov. „Dea
dní potom sbil iuktar efondi stejnýmzpů
sobem Radoše z iLové Reky, jenž potom ze
arachu zmizel, snad skončil sabovrašdeu.

Též bratry Kaličany, Miobajla «-čaňa na
- mebvosbil, protože narobáli málo dříví v bo

rách. Od Anta Kneževiče a Ivana Radaioviče
iermomocí chtěl vylákati „že vjejiah
kraji se zdržují komitl.a šo o nich vědí. Avšak

„ smajíce dobře, co je po takovém do
"čeké, podali“ce ktomu dooutiti. Jozbaša
tedy hůl a jal ob híti a poličkovati. a
vjů z toho oblachl. Pro touž příčina abil

Jere Popoviše' a meostýchal so stýrati
stbsksé dochorat Radoja.Popoviče a Micbhila

V Komanova v dnech úřady
satkůy orbského knáse Bíkolu Jovičeviíče se

obvinivěe ho, že je ve opojení s ji
-sbýeni ezřelými osobami. Když pop Nikola
dok besdůvodnost tobote obvinění, pastili

- Do-aice na svoboda, ale zapověděli mu vsdá
Wi se = Kumanova. .

Poslední nařízemí cařihradské vlády, irte
rým 06 zakoroje příslušníkům cizích států pů
aobitina vyznášových školách, nemile se dotklo
svlášštěnás Srbů makedonských, kteří nemáme
udejší vydělané inteligence, aby nám nahradila
Ardy:z království. Následkem toho mosila býti
dotavena veškeráčinnost přigymuasiu a škole

rašníth cí « Plodiji; Dosavadní nšitelé, vět
šinon vá skrálovství, měnili ce vrátiti do

" ové vlasti. Nhší poslanci a mitropolit sakro
čit'elce u vlády,arěskber výsledka“.

Kdyby v „zkleríkolisovaném“ Rubduska"gaohásél někdo s dobytkem tak bestiálně, jakto
sabhážtjí turačtí úř>ďníci a důstojníci se slo
vaúskýcit křesťany, byl by dán do kriminále.

Alepříšbrůé zjevy balkánské Volnod Myšlenkóu
néhnou. ZVídně 'nedóchátí čevým volnoty

„Rojikářimvě šidB štdný rotkak, aby s6 uépodily prótéstaí schůze proti mongolské zuři
věští. Proč? Protožd přece volnomyšlenkářští
ttdíl pracují pro odstranění řádů křesťanských.

TVjest M ch práco hlavní a proto také jestmárno čekáti,36 by bájňi: evobodu křesťanů
proti Tarkům. Ať raději vítězí zvířecí fan

tiémud pověrečných a spátečuřokýchTarků něž
přávda rorvoj ujsřmených křesťaní

| Velikou oslava husitské kultmře
vají volní myslitelé prorok 1916. Naže,
Ý ve svých „Dějinách“ (díl III, 1, 299):

še o koltorních výuledcích za bnati hůsit
. ského: „Ocitojeme se náhle v době, kde pod
heslem náboženstwí a wiry roshostily se nešle
ebetnosti a hřícby, kde utachla mezi lidmi
láska, powszbuzeny náruživůsti a wsteky, £a
plašen pokoj a pořádek, spácháno hrůz a ohaw

obě osdláka „Jevďu Gloďoviče z-Crčova a

k
EEE
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mělevoNebTk v oom
9 telé krájihy, a obráceny w spustoty.

al wšecky spole
jnaké ewáský, wywrátil starodáwné záulady

státu, sničil atěšené kwětý nauk a krásoomy,
Zdiwočíl myslí s smařil blshobyt obywateltwa
pa dloabý čha.Kdo pojme 4 obsáhne myslí,
kdo popíé wšecký zločiny a neřesti, wšecky
proby a ukřothosti, wBetka atrp

kříky, pláše a úpění, « palcích ai w cbatrčích
té doby? A kdo dělby to uřdoe, pokoclihti se
w gjewech tákowých i přáti sobě obnowení
Jejich 7" Ovšem úkfutnostipůohány i od šold
néřů Žikmandových, ale ti beříkali, že jdou

A v knise XK. svých „Dějin“Palacký na
str. 388.píšs při roltu 1490: „Něrod český,
ačkoli witěsný, němdhl wšak uchrániti de, aby

desitiletým proti celému takořka swšto;
rozbroje domácí, pobořená města, hradby a
twrze vypálené, obywatelstwo ně maže po

šídel svých wyplašené, pole
nezoraná, žiwoosti kléslé, obobod s jinými ná
rody ua wšó strany zamezený, zdiwočilost
mřáwůw zmshající se w té míře, co omy po
kojoé w zemí hynoly a ředly, — towše nedalo
80 ani nahřaditi, sni oprawiti kořístmi sebe
bohatšími « ojziny. Tákéťt abýwalo čím dále
tím wice domácí síly bojowuě; lid sólský a
řemeslníci po městečkéch již počali walně aktý
wratí se, kdykoli woláno ne wójnb; 4 bywše
přece sehnání, ukrádali ce s wojska žase. Za to

wálečníkům českým z čistuy samoděk
jojná. Nejen Poláci a Roslol a we

likém počtu již od aškolika let hfoali 6a do
téborňý českých, ale i mezi Němci samými,
kdokoliv šetřiw dobřodražstwí nade člásky
wiry, netušíl sobě wé wlasti, hleděl odřící ae
ji a přípojiti se tam, kde wetlé štěstí wářky.
Zwláště wojska Táborské a Sirotčí záležela
„wtěchto létech jiš na noze z takowáto „sběře
wěech nátodůw.“ ,

A ayní volní myslitelé badoa oslavovati
Hoeity jako kultarní harcovníky. Snad proto,

přicházel
úéhřáda

aspoň Hasité bojovali
za svobodá svědomi; z té příčiny je mohou

sceja dobře oslavovati. Na to
Vol myllitélé holion ta „svo

volebidí 2 té příčiny, že jevila
tvář jako „svoboda“ volno

Ale — vždyt prý

bodomyslaoat“

EE roLNÍ drsnout kých
myšlo baroolono .7 Za Karjs IV. sice i v Óechách trvul in
kvisiční tribunál proti kaciřůci, aleten byl
ve skutečnosti pouzezřízením titdlárními, pro
tože zde skoro nienepracoval. Zato však, poktůd
náš národ jest na světě, někdy só v něm no
drepilo tak hromadné a tak dlouho trvající kldte
stvé a nábošonskéhofamatismu. jahé páchali Habité
na datelících a husitské frahoe samy jřdti sobů.
Nikdo nebyl dlouhou řadu let bozpečen v Če
chách svýth životem, kďo se nepřídel k nauce
táboréké nebo aspoň k dlročjší straně kališné.

která odszovála jidověroe bes soudu, ješ vy

myšledkář mohl uavštíviti husitský tábor, aby
si tam zařežáíl, sotva by promluvil pět vět a
jit by byl vlečen mo spoutenýma rgkama na
hranici. Všáyť ještě po válce masiliz Čech
pecbati lidé, kteří se odvášili hugitské zvlášt
sosti kritieovati. A když jistá čás citlivějších
kališníká vymkoola 00 šelesnému kruhů, ze
lošdvší tichoa a svohodomyslnější jednotu česko
bratrskou, byli tito obožáci pronásledování

Ale Volná Myšlenka Husfty oslavovati
mast, protoše bojovali proti katoliotvu.

Ohóvlogické fáktmity ne uujversity

nik „opacřtty. Tak P hlásřladně 18. t.épm. „Osvětš L“ Toto dhlápecké tvrsění nej-|

vhodněji sápostaví dó pravéhosvětin otázkou:Kam tedy ické fakultypatřily? V době,eolo

kdý pátštva s máštiétop an! nenapadlo vzdělávati 66 ne vyšším učení, zakládala sáma
olrkov anlversity hlavněk vůli vzdělání kněž
ského dorostu. Theologté' byla alfotřa omejon
katdé university. Ačkoli však jádrem a nej
vyšší chloobon vysokého učení byla fakulta
theologické, příce zde oůdhážely podpora i
vědyjiné, k čemu? slonžily fakulty: medletů

Pokrokář však odpoví: „Aletak to ne
mělo býtí.“ K fomamalé vysvětlení“ Nemělo
tak být) podle moderního volnomyšlenkáře.

kdyby již dávno ve středověku právě náb:
ženský zápal nevedl k zakládání vysokého
očení bohosloveckého = k podpoře věd, ješ
e theologií přímo nebo nepřímo sdavisely?
Jestliše oěkdu s polírdavým úsměvem odpoví,
že by to člo e vědou bez církve ještě lépe,
poukasojerie mů na poměry v říší Tarecké,
Bez katolicismu by sevládly poměry barbar

Jtějšínež vMaléAsii.PokrokářiEekacíře. Ale ani těsh by nebylo, kdy
tito neměli příležitost vzdělatí ae Da univer
eltách od církve salošených. Mysl jejich
odpočívala klidně jako mozek čímských k
A nyní chos pokrokářský tisk vylučovati z u
niversity hlavní její účel prvotní. Proč jen
bohatí pokrokáři dávno neprojovili takovoa
obětavost pro vysokou školu, jakou osvěděili
„klerikálové“ v zájmu nábošenetví a věďy již
ve XIV. století? Nemosilí by pak teprve fa
kulta thoologiokoa odtrhovat, poněvadě by ji

u svobodné vědy l“ porodčí
„Osvěta Lida.“ Ano — stánek vědy, ale nikoli
tak svobodný, aby v něm směli páchat na vědě

v sájma vědy spíš volati: Pryč « university
s Hseckly?

Jen přísně 1 Masaryk na
lezl novou vítanou látku k osobní reklsmě.
V delegacích beze vší bázně může dělati vět
šího hrdina nežpři. žaloběkatechetů, kdyse
eohoval jako zajíc. Ergo — dle sensačního pro
hlášení Masarykova Friedjang obvinil Srby a
Oharvaty z velesrády os sškládě paděldbých
dokumentů, které prýna rvzkaz rakobského
vyslance v Bělehradě hr. Forgade sepsal pod
placený žurnalista Vasič.

Z tohoto sdělení obrovské rozdilení. Ale
najednou se dostavuje až příliš rychle klidná
rožvaha. Hr. Aohrenthal prohlásil, že Forgač
nětněla Vasičem Zádných styků. „Můachener
Neneste Nachrichten“ nápsal, EoVasičBylpla
ceným agentem arbské vlády a Masaryka okla
(eěl. Ministr sajřan. zálež. v Srbsko Miloya
novič mlovil podobně jako Aebrenthal. Srbský
„Dnevní List“ napsal: „Coří Wižornalista
Vasič, nepí věrohodno.“ Nyní tedy mů Masaryk
nejpalčivější povinnost dokásati dokumenty ne
svratnými, že si nezaradikálničil jen k vůli své
popularitě. Ven ce všemi jasnými doklady proti

rakouskýmZ 1 Jinakv nynější
národní krisi ještě hůře6i povloušičné. Stadu

ja slovánští zatím sl v Praze žádemonstrovali.ož — úkáže-li 6e, Ze sedli na lep neprávý?
Jen klidnou mysl a všecko realisticky! Ti vy

dol c. k. úřední, kteří Masarykovidomonii
n přežekou ré vě ak omorádn ju pří| platko, netošili, jáképřekvapení připraví

ek lh nástapoům;-až dů kezistebčně povněsoděti.

Politický přehled.
ném.radibalismuvčesko-německém

oměřování.Svaz něm. zemských poslanců konal
15. £ m. v Praze schůzi, v níž schválen návrh
posl. Heisera, aby se připustilo zvolení stálého

ru pouze do 20. prosince, ale projednání

berních předlohjd se nepovolovalo.Z českéstrany se totiž žádá,aby byla dosazena stálá
komise, poněvadž jest v zájmu obou straz,
aby byly neshody mezi oběma kmeny vyrov
nány. Čechové přejí si však také, aby býly
obě berní předlohy vyřízeny, poněvadž to nehí
žádný nářodní ústupek vechům, nýbrž zeniská

nezbytnost v zájmu hospodářství a poplatníkůobou národností. V případě zvolení stálé ko
mise sotrvají Češi při všech ústupcích, které

-dosád Němělith učiňili. Talt a pddobněkrotil
radikály něméčké dr. Eppinger a s ním i dr.
Barenreither a hr. a —světe, div so
— i sám pověstný Wolf shledával příkré pře
rušení vyjednávání povážlivým, což mělo by
prý na jednání říšské rady vliv nepříznivý.
Ale přes všecky domluvy rozvážnějších Němců
zvítězil radikalismdů něm. sohválením návriu
posl Héíserá19 hlasy proti 17. Němci vsak
si do hlavy, žejsou Česí povinnisplnití všedky

(požadavky Němoď bez jakékoliv náhrady. Nk
proti tomu parlatnéntní kormiišeklubu poslanců
mladočes. a oh prolifásily usnesení te

Po usavření sem. sněmu moravského vydali
poslanci všech českých stran manifest, v něr
„dokazujízločin soo. demokratůa Němcůs
ohaný na lidových vrstvách obstruováním ga
načních předloh. Proti tomu vydali Něm. i
soc. demokrati zase své manifesty. Následky
sněmovní obstrukce jeví se už v nařízení zem
ského výboru, aby všeoky stavby apráce vše
likého druhu, které nemají úhrady v rozpočtu
na r. 1910, po případě provádějí se na účet
rozpočtu na r. 1911 a nejsou naprosto nutny,
byly ihned zastaveny.

Delegace. Ve nohůzi rakouské delegnoe
16. t m. schválen byl bosenský úvěr všemi
hlasy proti českým. jihoslovanským a sociali
stickým. Resoluce Šusteršičová, Kterou se vy
slovuje nedůvěra bar. Burianovi pro jeho postup
vakcionovánía monopolisováníbosenskéagrární
banky, zamítnuta byla 34 proti 12 hlasům.
Pro tento návrh hlasovali čeští delegát, jiho
slovanští a solialisté 3. — Při drlegační ho
stině v rozmluvě s delegáty z Čechzdůraznil
císař potřebu vyrovnání V Čechách, naproti



delegátům z Moravy vyslovil svou neliboat
ned mařením dělnosti sněmu moravského..

Císař ú dvahotů. Při oobotní delegační
hostině vyslovil se panovník také o panující
drahotě: Jest velice smutno, že drahota tak

sestoupila. Vím, že lid ní velice trpí. Lituji,
le se dosud nenašel prostředek, který by při
vodil zmírnění a účinné potlačení drahoty.

Saský král Bedřich August zavítal 10. lis
topadu do Vídně, aby osobně císaři blahopřál
k 80. narozeninám.

Prodloužení bankovního privilegia. Odborní
ohefové dojednali placení hotovými a prodlou
žení bankovního privilegia do 31. prosince 1917.
Kontingent bankovek rak. uher. banky zvyšuje
se ze 400 na 600 millionů.

Americké do pro Rooseveltovoe
bledě. V ré almomně“ bude zasedati 212
demokratů, (77 republikánů a 2 socialisté.
V senátu 48 ů, 44 demokratů. Do
sud měli republikáné v senátu většinu 25
hlasů.

Známájesi věe,še naše duchovenstvoato
Kickébylovšdyckynejhlavnějšísiloučeskéhovlaste
meciví.ba můsese řící srovnaDespochybností,ševlastněduchovenstvokatolickébylopočátkemasa
Hadatelemceléhonašehovlastemecíví.Největšíčást
těchpokroků,které náš národ v Šivotěučinil, jestjensdsluhoukatol.duchovenstva.

Karol Havllčeh Borovský.
ve „Slovanu“ (sv. 6., str. 875).

Zprávy organ. a spolkové.
Namiřice. Dne 37. listopadu o 3. hodině

odpolední v sále měst. hotelu přednáší v křest.

soc. lidovém spolku náp Filip Konečný, farářv Pouchově, o sociálně kulturníčinnosti církve
ma prospěch lidstva.

Labská Týmiee. Dne 20. listopadu (v ne
děli) odpoledne bude důvěrná schůze katolíků

vKabaké Týnici. Přednášeti bude Dr. Hrachovskýz Kolína.

Jednota katol. ochů a mučů
v Pardubicích nspo minulounedělidoo
18. t. m. odpolednev místnostech „staré besedy“
schůzi a p ka p. V. Dvorského z Praby: „O0
vzájemné součinnosti dělnictva a živnostniciva.“
Účast na přednášce byla hojná. Na 200 účast
níků přišlo vyslechnouti nadšenou a srdečnou řeč
našebo milého a borlivého harcovaíka na poli
křestunsko-sociálním. Přítomní byli fečí p. V.
Dvorského přímonadšení a jevili přesto, še trvala
eelon hodinu, až do konce trvalý zájem jak na

temperamentap. řečníka,taki na da oech kterépro svůj přednáškový předmět u Pan řeč
ník odměněn byl ku konci evé řeči lichotivým

„dlouhotrvajícím potleskem. Po řeči p. Dvorského
chopil se slova dp. J. Novotný, kaplan v Pardu
bicích a rozhorořil se stejně nadšeně jako srdečně
o zájmech křesťanských a uepřátelích křesťan
ských při různých našich politických stranách.
Pan řečník, ač nemocen, přišel,aby nás nadohnul
arozobnilprosvatou našivěca můšemebesli
chocení říci, že se mu totaké jaknáleží podařilo.
Příští neděle pořádají naše katolické jednoty ně
kolik zábav pro svó členy. Zdař Bůh!

Křest. vzdělavací spolek v Čáslaví
konal 1. přednášku zimníbo období ve ové
místeosti botel „u Modré Hvězdy“ v aeděli18.
listopadu. Ač bylo toho dne divadelní představení
ochotníků, ješ vědy strhuje největší část obecen
stva i £ našeho členstvaa ač konány byly toho
dmei dvěveřejnéschůzedrahotnísociálnímido
mokraty a národními: , přece účast za
naší přednášce byla dosti četná. Aspoň všechna
místa byla obsazena. Dp. prot. Fr. Kolout, který
zahájil tento cyklus přednášek,obral si za thema:
+00 přivedlo české stavy k povstání 1618.“ Na
sákladě historických dat ukásal, že to nebyla
ani obrana zájmů ná ch ani obrana práv
českého národa, ale čo to byly snahy po založení
šlechtickévlády, snaby po rosbiti tvořícího se Ra
kouska a úplném zničení Habsburské dynastie.
Přednáška sledována byla velmi pozorně, jak pa

trno bylo s dotazů po B in Do voes toho vyvinuté. Doufáme, že členové, tea

tokrátezs„dapoakcáy r od přednáškybylisdrženi, p to tím bojnější účastí nahradí. —
pce koná spolek mikulášskou zábava v de

denich místnostech hotelu. Zábevný program velmi
pestrý. Spolková kapela.

Honovnad etue Mpap mětolický soc. spol nost v90.listopaduvbostiao!p.J. Vávrypřesněopůl
©. hodině veder divadelní představení „Paní re
vírníková a její Tony“, veselohra o 4 jednáních

A. Bognera, ého Abasvéra. Veselohra,
pilně cvičí, bade jistě dostaveníčkem

r spoku rovnáoematmujeSpolek.Jeví. Zároveh oznamuje spolek, že
saboonébude hráti jes ještě na jg td

HY,pe bade pořádati zábavu svatojosefskou.

„P
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. D.“ Mladotic, Biskuploa Moravan,
kteří w takovém nečase nás poctili svojí návštěvou.
Kas sehrán úplně bezvadně. Marie, dcera 6:8

mlynáře, překonala vskutku obtíže
své role velmi lebce. Jednotlivé výjevy,jmenovité
kde brání svému otci, by nemičil svého sdraví a
psk při svém tragickém akonu, podala a velikou
retinou. Markéta, mlynářovasestra, jako obyčejně
počínala si tak přirozeně, tak nennceně, Se sklízele
plného obdivu. Veselá jindy vdova Záleská vžila
te do své úloby náležitě, Marta, dcera hospod
ského Blažeje počímala ci, jako zkušená žena a
maminka jmenovité u výjevu dětí s vánočním
stromkem. A což Konrádsyn Záleské? Vystupoval
jako mlynářský milenec Mariin,o němě otec její
pechce ani alyšeti. Provedení u něho předneseno
a neobyčejnou vervou. Do své dloby vžil ne úplně.
Právě tak jako starý mlynář Rychovský a Jakob

sedlák a poepodnký Blažej. Zvláštní posornoati setěšil též hrobník Jonáš. Jako by jebo úloha byla
vakutku životním jeho povoláním. Gratulujeme naší
milé mládeži, jež nás pěkně pobavila a poačíla;
těšíme ne opětně, že brzy nějaký kus naořičí Ska

ina děkuje též p. A. Bureáovi s Bonova n. D.,
nerištaě celý kus cvičil a často za veliké

epabody k nám chodil.Zaplat jema Báb a Zda

Dašice. Valná hromada.Kat. bosp. beseda
„Svornost“ vDašicích koná v neděli dne 20. t. m.
určitě o půl 2. bod. odpol. ve apol. místnosti „Na
Veselice“ řádnou valnoa hromadu. Po vyčerpání
programa bude p.red. Fr. Šupka přednášeti „O
tiaka“; pak po malé přestávcebude přednáška
dp. faráře L. Hory ,„ u Japonci“, prová
sená 160 avětelnými-obrasy. Členům besedya

a křest. organisacea jich rodinámvstap
Upozornění. Katolické « s i

BACese apozorňují, žedp. farář -Bl! L.Bora

jest ochoten„Pošádnt zajímavé p o svémsynovci p. n Janu Harovi, inšenýru konsul.
v Yokohamě v Japanu a doproráveti je bude 150
nádhernými světelnými o s Ameriky,Japano
a specielními se života našeho „Čecha Japonce.“

Nová Ves mad Pep. Dne 19. list. konal
vid. p. Láš, farář v Lomnici n. Pop., re droraně
p. Josefa Noska členům katolické jednoty a po
svaným hostům velice poutavou a zajímavou před
pášku o své pouti do sv. země, Velice četné obe
censtvo napiatě maslouchalo populárnímu ličení p.
řečaíka, když dopodrobus vysvětlil všeckyokol.
nosti B poutítou spojené. Ani humora nechy

„bělo. Hojnýpotlesk odměnou vidp. řečaíkovi,
který so laskavě uvolildue 18. prosincev před
nášce pokračovati.

Polná. Vmodáli se konala umásschůze,sakterémlavilo„úkolechstranykřesí.sociální
ao politickésituaci“farářa říšposl.vdp.Milo
Záruba. Schůze, které ae. súčastnili také odpol.
vdp. vikář Šimek a dp. kaplsn Kučera, byla na
vštívenavíce než stem osob £města i £ venkova,
a založena organisace křest. sociál. strany. Jest si
jea přáti,aby našihorlivístoupenciv Polnévmá
služné své práci neoohabovali,ale abypilně sta
rali se oprohlonbeníaposíleníhnutínašeho jakvsamotnémměstětaki vjehookolíj

. (Obvojemee. Odboška hosp. odrušení čes.
křest. člců ve Obvojenci komale doe 13. t.

m. spolkovoupohůí, ma níž přednášeldp ©Honečný, far. v Pouchově ma thóma „Svatý Václav
s jebo význam pro národ český vdobě přítomné“ .
Schůze byla velmi četně mavětívena jak pifalué
níkynašimidomácímia přeepolními,tak i přísluš
níky strany agrární i. s90. demokratické, če ho
stizská místnost p. Vime.Vlasákabyla jakonabita
obojím pohlavím, Předňáška sama pellivě zpraco
vamáa částečněi bumoremproloženáuchvátila
posluchače, když výkřidal sáahy osv.našeho pa
trone za povanesení národa našeho na základech

náboženských, ch, a tomu
dnešních „patronů“, rovněž chtí obroditi lid
stvo na základechmoderníosvěty apokroku,a
kdyš dokazoval příběhy s vlastního Života a sku
denosti, že nepřináší ani Mástí ami spokojenosti
pověra v Boba. k byl svědectvím

nejle že p. řečník vil od srdce k srdci.
Po mášce rosproudíla se čilá děbata, v alž
objasnil nám dp.farář bítvu bělohorskou a pří

dnešní draboty při četě velmi čile a v

slušet te agrární. = očnívýsledekpředu. . Kon p
byl,žekašdýseznalataké uznal,žepsafarář

štvát, nýbrž scelorat. Průběb schůze byl
klidný, což sasnamesáváme ku cti jak

tak soc. demokratickéa

hlas jsoa 'nateau. Dobrá paměťi svuče
fAkou úeošiká lcké. Obojím jestpodmínkou úspěšné činnosti

se o přednášce i toho důvroda, fe a
jla účastnící soc. kursu v Hradci Králová. Účal

karsa: podati nutné vědomosti pro život spolkový
a vadělati joky fečalky s liďo, notninní se
u slečny ollem. Když srovaávala úkol katol. sdru

Fa blanických, mimoděk jsme
by to Pán Bůh dal, aby katol.

organisace epluila úkol rytítů blanických: Zacbo
vati zem i jasyk i víru od pohany a potapy! —

Děkujeme srdečněBřebea u notivě, aby „našeMáňa“ prrním úd; se nespokojila, ale
připravovala pe na drahý, třetí atd. — Zprávy
fankcionářů byly příspivé. Jednatel p. A Hýbl
hlásí úbytek dvoučlenů úmrtím a přírůstek 10
členů. Zpráva pokladníka p. Klacia přijata s mad
Bením s. členstvo vedelo mu ovoje uznání
slovy: Dobrý bospodář|! Na to blásí se o slovo
vip. Bob. Vala s zdůrazkuje jednotu, sebovádomé,
katolické smýšlení a vystupování před veřejeostí.
Nestačí býti členem spolku, ale třeba po katolicku

st. „Odbočka“ není pouse snopatření, aybričlenové jsou i údy církve. Všudečlenové b
vzorem! © Upozorňaje Členstvo ma ©BOvězŤÍseBÝ
koasam a vybízí k účinné podpoře. Naše ponfze
at sůstanou naším členům! Členové zavátali se
sakoupiti katol. kalendáře, jichž společná objed
návka nčiněss. — Důležitým bodem jednání
sřísení pěveckého kroužku. Účastajků přihlásilo se
hned na schůzi přes 20. Doufáme, že bude kroulek
petoliko ušlechtilou zábavou a průpravou pro naše
zábavní podniky, alo i výboraon oporou písně
kostelní. Tento drah umění — lidová píseň ohrá
mové —rovsá 8e u más nule. Staří zpívat D0
mohou aebo umějí písně starší, mledší buď vůbec
nepříjdou a přijdoa-li, mičí také, protože neumějí
mai staré aní nové! Tím však nijak nepodosůu
Jeme sásluby sboru literáckého. Příčioy úpadku
jsou jinde. Vítáme kašdého, kdo po vzdělání touší,

donašehokroužku,alehneduspočátkuplne:Vytrvalost nose růže! U věohtu slámy L)nřkdonoohřálasa hodinunikdoaenestalmistrem.
Vedení obětavě se ujel p. Klsel ml. Ovičí00

Jde podejto“zvelebeníwalk u Pprse Dponej svelo o sa

rálva romeda účastnilise skoro všichni vé.Zdař ! —

Ohrudim. oa m oderalovkepadu 1910v10 bodin dopolednev průmyslovém
Moses koaferesce Všeodborovéhoodražení křestaa
tkého dělnictva s Chrudimská. Ačkoliv počasí
krajně nepřízmivo, vešli 90 důvěrníci s
kraje vyjma Skuteč a Meodlešice. Komferencí jako

předseda sahajnje br. Polák z Hradce Královésrdečným uvítáním příchozích delegátů, načeš z6
pisoratelem zvolen dp. Zelinka, katecheta, před
seda odbočky chrudimaké. Zastonpeny byly másle

dující odbočky vkopioy: Chrudim, Chrast, Kronsá,Žďárec, Dašice, Pardubice, Roveš, Vejvamovice,
Proseč, Skutyčko a Leštinka. — Předseda mava
suje jednání kminulé konferenci a praví, že lo

domí správydel poznámkou sedy, še
Soare Chrodimako s(©"hadí mesi čilejší kraje na

uvědomění dělsictva! Vice schůzí pořádat a četné
ee jich účastnit! Řady své organisovanou mládeší
omlasovat! Uvědomělý člen nesmi přestávati pomse

orgasi
nadšeným doslovom br. Petr z Noré Paky, šejen
v orgamisaci mládeže apočívá budoacnost
odražení. Taprve po 1 hodině odp
„soli jemese nadšení kdalší „neboťjiš
ko 3. bod. odpol.konala místní svott ve
řejnou spolkovou schůzí, která zrovna Četně BaTOT o0non R

„© viau vela |
así, ale i likoavost členů. Velmiobadhiů účelné



"českému lidu. Bobu díky za to, že pravda sí klestí
jit sama cestu mezí váš lid. Dp. řečsíka podařilo
se touto řečí velice sdařile vyvrátiti tak mochý
Špatný názor o této události, sačeš patří mu po
vinný dík. — Příští předaáška koná se 27. £. r.

: „Nábošenství, mravnost, skola.“

Zprávy dievósní.Ustanovení jsou
pp.: Jos. Imlauf, kooperator v Kunštatě, za

ministratora do Lukavice, Ed. Švoro, admi
"nistrator za kooperatora v Dobrém, Josef Vo
močil, neomysta za kaplana do Veliše. Vojtěch
iLéska, kaplan za administratora ve Žlunicích,
„Jan Šmika, administrator v Ostřetině, za ad
mistratora do Nové Vai, Jos. Tužín, admini

-strator v Nové Vsi, za kapl do Bělé, Bedř.
Hrazděna, koop. ve Velké Úpě, za proz. kate
chetu do Trutnova, Karel Dvořák, kapl. v Červ.

„Janovisích, za proz. kaplana do Kutné Hory,
„Frant. Jukl, katech. v ci Králové, za ex
posítu do Chlumu, Frant. Pokorný, koop. v Ber
narticích, za administratora tamtéž, Jan Král,

(vela za administratora v Suchdole, KarelValenta, deficient za kaplana v Hněvčevsí —
'iUprázdněné místo: Smidary,fara,patron
Jan se Smidaichu, od 1. listopadu 1910.

Ve sehůni městské rady dne 7. listo
padu (. r. konané usneseno: Poukázány byly kvý
"platě úěty, znějící na K 984.76 aa růané boho
Blušobné předměty, dodané pro kostel Pouchovaký,
"Damskéma odboru „Obecaé kuchyně“ propůjéeno
bylo městské divadlo k us akademie na
-den 6. ledna 1911, Jednotě divaď.ochotatků „Klie
pera“ ma 26. prosinec 1910 « dramatickéma sdru

„žení „Tyl“ ma den 15. ledna 1011 k uspořádání
div. představení. — | Udělemo bylo poroloní ku
stavbě Zpatrových domů p. Fr. Přibylovi, zámoč
víku Ba pere. č. 6 s p. Emilo Pravdovi, piloikáři
maparo, č. 14 vbloku XV. — Žádost p. Karla
Smuteého, kavárníka, sa udělení konocpse kává
-resské pro dům čp. 163 postoupena byla Živno

Sdejálmmústavavbudých K uctšaí památkyp.vču ústava u p. vi.
Tedy Jana Červenky synem jeho p. Jar. Červen
kou, sondoem v Pardubicích, vzdény badou díky.
== Uděleno bylo povolení k o ( novostavby

"dvoapatrového domu sa parc. č. 17 v bloka E

'€ ulici Čelakovského k Jos. Šrámkovi, učiteli. —"Spolka pro zvýšení lid
je stavba dvojdomku a prádela

: na paro. č. 172/18 o Praš. Předměstí. —Veschůzidse14.listopadut r. nělaěnatatou
anesení: Na dádost misdočeské organisace pre
půjčí se městské- Klicperovo divadlo k odpolední

echkérevisi účtůjejí za léta 1909
a 1910 svojí som. rerisní kan — Vyplše
nooflestal řízení ma vybíránítrůzích
„poplatkůotrzích do apoplatkůtržních

rifal, dopravní a reklamační kaacelář a odborné

činnost svoji sahájila. Či naše v tomto obora
nebude60omežovatína podporszájmůvšeobec
ných v obledu dopravním a tarifním, nýbrž má za
úšel též avláštaím zájmům a potřebámnaších pp.
členů sloužiti, a sice: J. Podávánímzpráv v zá
Ježitostech dopravního řádu, šelezničních předpisů,
pdělováním dopravních sazeb atd. 2. Udíleaím od
boraých porad při zřisování vlečnýchdrah, azaví
rání stalev se správou drah stran poskytontí kre
ditu drahou, stran objednávek s nakládání vagovů
std. 5. Revisí stávajících dopravních a pojišťova
cích emluv. 4. Přepočítáváním drahou účtovaného
dorozného a reklamací nesprávné účtovaných ob
sosů. 5. Reklamací nábrady škody při překročení
dovozných Ibát. 6. Reklamací náhrady škody při
poškosení neb strátě dopravovanéhozboží. Veškeré

rávy a porady udělujeme našim pp. členům bez
platně, Reklamace provádíme proti mírné aáhradé
výloh, která ae účtuje 30*/, vyreklemovaných ob
nosů. Ve snaze rozšířením maší činnosti na obor
tarifai, dopravní a reklamačaí, hospodářským

sájmém eh pp. členů co nejlépe sloužiti, dou
fáme, še též tito a důvěrou ve všech vsmačených
záležitostech na nás 00 obrátí.

Divadlo odražených měst východe
českých. Úhrnná bilance sa mioelý týden do
padla neatěšeně a to s dvojího důroda. Reper
toir, jsa ceněn absolutně, byl by sice slušný; ale
vzhledem k tomu, že mesi 7 předvodenými kusy

By jen 4 nové, jeví se nedostatečným.Mimo touplynulý týden takostré světlona nedostatky
správy a celého ensemblu, že nelse tobo minonti
pomlčením. Ředitelství dobře ei jest vědomo, jak

chabě json obsazena některá a v opeřeproto snaží se zakrýti tyto ostatky povo
Bím pohostinských eil, coš nelze zajisté nikterak
baněti, předpokládajíc ovšem, že zastupování toto

Jest.účinné nejméně do tómy abychomsptrochu zapomenouti mohli oněch nedostatků.
tomu tak není. Zdá se, žo správa společnosti ne
má tolik prosíravosti a takta vůči publiku, aby
této nutné podmínky dbala. Sobotví případ jest
toho dokladem. Byla dávána Dvořákova„Rusalka“,
v míč vystaporal místo p. Voadráka pohostinsky
p. B. Tiučhoř v úlose prince. Bohužel facit jeho

konu byla krajní nespokojenost v obecenstvu.
to způsobem a vážnostk opeře úplně

zrulauje. Také panu Tlučhořovi vutno doporučiti
v jeho vlastním zájmu, nechco-li se předčasně při

pravi sám o sympathie, více resorvy, jde-li o úU, ješ vysoko sabá nad jeho afly. O nešťastném
nápadu, který přivedl ředitelství k tomu, še míato
„Podsimních manóvrů“, jež musily odloženy,

byla potřetí (I) opakována opera adame But
terfly“, netřeba šířiti mnoho slov. Zející prázdno
v dívadle bylo silnou odpovědí. Podivením nás
však tento pří naplnil vahledem k souboru

čiboberaímu. Což nebyló Ise np Sdrama? — Věru podezře.é! — Nechtějíce býti
nespravedlivými, « radostí kvitujeme úspěch, jehož
dobyl ve čtvrtek v „Daliboru“ p. Pospíšil, brdin.
tenorista Národního divadla v Brně. Rovněžplné
uznání vyslovujeme všem, kdož v pátek nám tak
krásně reprodukovali Jiráskovo úchvatné drama
„Vojnarko“. Neohybíme, jestliže trrdime, že ne
bylo v letošní sezoně dramatu v jednotlivých rolích
tak výstišeného a v voubřetak mistrně aladěného,
jako toto. Oproti tomu v neděli Kolárovo histo
rické drama „Pražský žid“, k němužpodal obsatný
úrod informativní pan dr. Netuke, a operettní no
vinká Lehárova „Hrabě Luxemburg“ celkově ne
uspobojíly, ač některé partie bylyvýboraě prove
deay. — Ne konec dovolajeme si vznésti dotaz
na intendatura divadle, byvše o to dožádání
s kruhů obecenstva: Je známopanu intendantovi,

jak špatně jest opatřen Předpradaj atků do divadla? Mají páni pokrokáři odjaké privilegium,

najehožzákladěsejimry dává 
nost ioýmiřádnými, atál Jest
jiš o nbovnnýčas SEšla(mo nopořádkůu

aanest ševacích školvnesteuskýchAET horas
, om

B Ant časový niku škol těchto :
Roku 1 ole taková v Pardabicíchla jen
spostu ilytyto „přírůstky“: Roku1872
p noomě pŘ w 1875 NovýByděšov, 1878
Hazepolee, 1879 Obotěboř, 1880 Hořice, Rychnov
a./Ka., 1889 Kuklesy, Vys. Mýto, Polsá, 1883
NěmeckýBrod, Choceň,HoralJelení, HradecKrá
lové, Skuteč, 1884 Golé. Jeníkov, Třebová,
Přibyslav, Semily, Ústí n./Orl., 1886 Hlinsko, Nová
Paka, Polička, 1886 Jičín, 1887 Dvůr Králové,
Liberec (č.), 1888 Proseč, 1889 Železný Brod,
D Chlumec n./C., Lomaice n./P., Police
n/M., Přelouč, Vojice, 1890Opočno,1892Holice,
Náchod, Bonov n./Doubr., Vysokén/J., Žemberk,

1893 Kostelec a./0., NovéHrady, v, Rovensko, Sobotka, 1694 Borohrádek, Nové Město

. M., yt krá 196Semeice,Bočice- , a./0., Vamberk,
*Zidelice, 1898 v, Óer ný

Kostelec, Neobaníce, Smidary, 1699 Heřmanův
Likáš, Laže, 1900 Rošdalevice, 1901 Vi

dasoč, 1904 Sojříce, „Solaice, 1906 Htyaě, 1906
Kyšperk,

1907 Dašice,Hoř. Hamr, Kopidlno, 1908. ohrad.
Hradec Králové (dívěí). Hrogov (dívěí), Josefov,
Jablonec n./J., Železaice, 1909 Bystré,Rychmbark,
1910 Častolovice, Sezemice, Velká Poříčí. Inepekcl
všech těchto kol jest pověřen c. k. inspektor

úsemí dívěípokrač. dkols v Hořicích (1910) a
odborná pokrač. škola pro stavební živnosti v Ho
Heleb (1910), všeob. r. škola v Chrudimi,
vóeob. a odborsá po Škola v Litomyšli, pokr.
Škola v Jaroměři.

Spolek na podpora chudýchstudujeleh středních úkol v Hradcí ové kozá

v„Já dne 25. listopadu 1010 o půl šesté hoď.
Morkn obvyklýchpr Besedy fádnou valnou hromadu so m programem.

z odbera Ú. M. Š. Pan Frant. Černý,
stavitel, daroval na millionový dar Ú. M. Š. K 10
místo poplatku za propůjčení elektrické ally p. J.

Ježkem při novostavbě | Kieslicha. — Od noo roku do dnešníbo dneodvedl můžský odbor
„ M. Š. matiční pokladoěv Praze obnos 6564 K

19 bh.Podrobné účty budou sestaveny k 3I. pro
uinci, ježto něco ještě dujde. Apelujeme na ct.
příznivce Matice, by při vhodných příležitostech
této darem vzpomlnali, ježto letos prožívá velmi
neutěšený finanční rok.

tpřednáškový kurs besplatný
„0 motorickém pohonu v malých šlv
mostech“ uspořádán bude při městském prů
myslovém museu v Hradci Králové v době od 30.
listopadu do 19. prosince 1910, Bkrát týdně od
5—8hodin večer.Přednášíp. prof. Ar. Rosa
a Pardnbic. Rosdělení látky: aky pro mo
torický pohon, zařízení jeho, vyšetření velkosti
motoru a stanovení příslušné tranamisae, volba
motoru, náklady zařizovací a udržovací, rentabi
lite, příklady. Přihlášky řádně vyplněné do 28.

AAOopellekývečírek: spořit zdejší C7večíro .

Eme Programapěvali budobnívelicepomrý«t m. m spěva de o a

Zaný: Po vylarpání rogramu volná zábava.2 o půl 8. hod. veder. Vetupné 40 hal.
Úmréi. Doe 18. t. m. po dlouhé nemoci

zemřela otihodná, zbožná stařenku p.Terezie To
sková, sestra + geu. vikáře dr. ka. Pohřeb

l se 15. t. m.
Na odvrácení gormanisace českých

ditok dolnorakonských zaslal spolku„Ko
menský“ ve Vídni IIT.-3 Strohgasse 45., který
vydržoje nyní 5 obecných škol, školu pokračovací, $

vny a 5 jasykových škol, politický okres
radec Králové v srpau 1910. Hradec Král.

J. Pavlík1 K, L.Poe 1EK.— HradecKrál. Nový. Novomanželé Bohmovíze svateb
8 kor. — Nechanice, Stadeststvo Necbazické
čistý výtětek z věnečku 16 K — V září. Hra
dec Král. Iag. J. Jeřábek 5 kor., V. Rajman
220 kor. — Nechanice. Fr. Dobeš4 kor.—

Vyhláška © výkanech, jež mají po
dati zaměstnavatelé ko pravě uklá
dání osobní daně u příjmu ma r. U911.
Die ustanovení $ 201 zákona ze dne 25. říjos 1896,
ř. z. č. 320, o přímých daních osobních, má kašdý,
kdo v královstvích a zemích na říšské radě za
stoupených jest zarásán vypláceti v $ 167 cito
vaného zákona vytéené platy ročsí obnos 1200 K

řadu vyměřovacímupříjemcetakových platů, veda
Jméno, bydliště a zaměstnání jejich, pak výší a
drah platů Na sákladě tohoto ustamovení a na
sákladě článku prováděcího nařísení ke IV. hlavě
citovaného sákona vysývají se osoby k vyplácení
takových platů služebních a výslažných zavásasé,
aby příslušná oznámenípodaly nejdéle do 16.
ledna 1011 a vyměřovacíchúřadů I. instance
(c. k. berních správ, okresních hejtmanství), v je
jichž okresu se machází obydlí osoby k oznámení
savázané resp. dotyčný podnik; při tom se zá
roveň poukazuje na následky nesprávných ozaá
meal neb opominutého podání jich, stanovené
v $$ 940, 241,245 č. 6. s344 zmíněnéhozákona..
V osnámeních, jež ma úředně savedeném vzarci
(E/2) vyhotoriti dlužno, budiž udán obnos, kterého

placené stálé i proměnlivé platy skutečně v r.
1910 dosáhly, při čemš u proměulívých platů za
městnavatelům aústaveno jest, k údajům týkajícím
se roku 1910, připojiti také údaje ze leta 1009.«
1906, ku kterým jest- přihlížeti při výpočtu sá
klada pro ukládání daně. Jestliže stálé nebo pro
měslívé platy metrraly po celý rok 1910, nebo
jestliže běhemroku 1910 se změnily,budiš uveden
způsob (nastoupení alněby, zvýšení mob zmenšení
platu, vystoupení ze slušby) © den této změny
den,kterého změna se stale, vztažmo den,od

neb až do kterého platy byly vypláceny)
jakož i roční obnos a částka skutečně vyplacená.

"Ařiokaýcho.k beru epráv,okroalah kujta e opráv, ejt

manatví1 Beralob úřaděmob uobooníchúřadůsvedan



dnech JB ak 25 dt: janJedvoty . j jvěští.— :NovácestaV.Friče.
Černilov. Kooečně volby do obecního za

felatva, které Jiždelší dobu dělaly starosti

pánům z vináreý Jsou skončény. Medkovci drželise statečně. Potéby k vůli volbám rosdrobily ae
na kolik kusů, aby každý ten kousek mohl voliti.

Kvabáp jemisa]Katliksetakéčen,teč, „a s k 50 , „8

mohl. Mohr aby vehaatido bláta A laonmoc, aby pomohl tlačiti. Co budeme dělati
Nyní zvolímé sj pana starosta, ne však nějakého

Klorinána hlavně:brž ŠorákaK Nejpokrokového.a hlavně;dogfa dost nesižtného. Nej
lépe s9 k tskovému ha he
byl tak obětavý, že by koupil pro své spolnob
dany některý znamenitý mlýn za emlavenou cenu
velice nizkon a který by ve známé své obětavosti
byl osbotenaábnoutide kapsya několiktisícovek

ti se svého, aby tí ostatní nemaseli ták
mnoho platiti, Bude to zajisté naší obci k veliké
eti a budb to naši obec velice representovati,
když pam atarosta přijede vo žlutém kočárku do
Grandu. Nějaký spátečník by přijel jednou za čas

naký get nj a někdbkés8l de konceJ a saželn unoi“ nabo

Pas bvězdě“;tohlerozhodněřamícs Př
„pnstiti, nýbržmusíme postabovati s dacham Času,
ov s, děláním dluhů a vypisováním obec
mleh přirážek. Co budeme dělati dálef? Vystavíme
si neryhbnatelně potřebný obecní palác, ktarý by po

příbladn matičky naší j také náži ohožrepoš
sentoval a u vinárny vystavíme náklademobce ná

. draží. Píska mámeještě dost, „batonovat“ už pomala
ne
d
daleko a ab ghóm nemuseli něk obtěťovat, aby
jeto nápl,pojedemeažlotavyjednst sam
až nám pakpřijede nějaký top vagonek dříví, pak

snad j doven e. také prodati. Zadloušilýmli
dem sajisté, 8 nčodápřeme tučnon subvenci R

sypáčky, nb mohli studovati. Prosasjm vaní kat.programa: jiš máme, ostatní se béhamčasu jiš

. era. vělohnípovlní činitelésvorněBanyoo shíozá sáma j couejdřiveu

„AG všechny ty stepby s, podniky, „apjinlédá pá Aěí a BOB provedon
. Dopisy.u ebco mesi Smiřlcomía

pe- volbách oboeních.Můý Karle! DěkujiIi asvým věrným,že jste
mě jiš skoro tožoucíhe zachránili.
kboda| Vy rádírmě ještě uděláte svýny primáte

-700 jakvjsnm-00jiš dávno před:tím, it Ne
-bofi není nikdo, kdf by mě oabradila kdoby tak

avědiknitě se staral o veřejné blehů, jako já. Já

dy jabláta oakUdodký —oedíJpět =nel— — n

Hičaty.Járvo vodnímdradstva::jsemvším,
prá i podl bazamnebýstoragitmnádržku
e-Dirce neměli. Jájsem chtěj pro Vás a spolt
občany konpiti mlýn, ato byl jsem očhbten i ře
ditelea tobéto mlýna so státi. Jsomt vtom oboru|
edboraíký neboť jiš co malý chlapec jsem věděl,

vat na stavbu. Kámen-sikonpímonabo hodně

„že ou do mlýna:vozí obilé a ze mlýta moske s
otroby ateď vím, že zo mlýna jekaždý pomonč
němý,ale nepprosuměli msě. Myelili, še by ten

mlýn mobl býti o pulovici lacinější a já joe tee z lásky k oárodu désaditř nemohl,
va dle-abecedního pofádkuje kapsaa pak

národa vlastTeďse Vámposterámo elektriku,
.bdete sadammo ovítit, mlátit, vařit —akrátko
„věesko elektřikoudělat a sedarmol A.00 jisých

krámýcl s velkolepých plánů mám v hlavě. Jen
- mě zvolte © apbudete toho nibdy litovat. Tvůj

Václav. — Milý Václave! ©Vámb to dalo práce!

. Našii (. ně hojení a umlavit; ta jemopohrozili, že: nep parní atzej, (am za8,

Bono. Vášekoiá do'práša: statívědkář,zas ono. n o práte, ' ,
« ředitelové; budí a bohatí, všichni mluvili do těch,

-Meži. byliproti Tobě. Štěstépro Tebe, jn"v opošicíproti Tobějen. za bumsy aže svírají
pěsti-jen v kapse. Musíš všem poděkovat. My

. VáBe,še by. dráha. nebyla: a Tyl řekl: Tady
půjde dráha! Atak tady muní jíbí Aužto všecho
vystaviš, tak můžeš také jit. Jen medělej žádné

- Bouposti, abys nám s rychtářským „právem“ bo
«il podímoby, nebo pas by byl konec. Potřetí by

to sotva: šlo.. Tvůj Karel — Milý Karle a Vá
elave! My poblatníci těškno sena všecko, ce pro
aás choste učinit; ješ nezapomeňte, aby ta ele
ktriké mlátila. v té nokolovaě také dukáty, aby
chom my nemoseli cic platit, neb.£ nebude mošsá

vě. Vaši věrakpopiataici.
Jak se vymlenvápokrokářeká do

nanelsee.SProfeswor Šmejkal uveřejeřidelší vy
„"uvěfeňí, proč na základě- soukromého dopitu

ocitl se dr. Jirásek předsondem. Prý dr: Jiřásek
professora Šmejkala odbyl, když týž snažil eo ma
ústně vysvětliti, že mladému Jiráskovi ve škole

ppM
ii.
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. Dr. Jirásaks veřejně tis
peurážel Ale Šmejkal ,

čest bájití sondem. Byla

poktrolkářimusí ztichnoati nadobro! Šmej
bájiti „pokrokový“ alánor na čkola.“ To jest

to blaroí, proč nesmí proti pokrokovým činům
žádný jiný pokrokář mlaviti. Nejvýš tu vadí ta
okolnost, še dr. Jirásek je sám velikým pokroká
feta. Ale protože se otřel o olicielnější činovníky
pokrokového režimu, af jest potrestán!

pr“ že jednal, jak mu kázalo svědomí. Pokroát! Přece by máj věděti, že podle vdlnomy
Šlenkéřských aásad svědomí jest pojem nbňdrží
telný, še to jest holý lidský výdiyal na strhlotií
lidí nesemostatných, bojácných. Nad souddím lí
čením mesi pókrokáři zavřela se voda pokrokář
ského jezera a ticho po pěšíně, jako by byl potre
feného poute štípl komár.

Agrární starosta proti Latellckéma
dělňníkovi ma Novepacků. V úndlém týdau
jsme mohli svolati: Pravdazvítězila, podestění

otlačenb. Starosta poktokář býl odsouzen na tři
dny do vězení a k zaplacení veškerých soudních

úra Třest zméněn mu byl v pokaty 80 K.t skutečné záslonžený, neboť co doťolil di
sťárostá Čeřmák vě Vrchovicě, přesahuje meže
rozumné rozvaly, Od nepamětných dob ve Vroho
vině konávalo se proceskí napáměť shoubnélib
móru, který tam řádil. Občané vřčhovitštís tímlo

poceskíní spojují až pouť a proto bývá okážálouvnosti. Tal se konávalo vždy, dokád do Ve
choviny nedochárel jistý cynilt, pro něhož kůždá
alavnost oírkevní jest tim, čímssi pro křotana

iKřenýšat! Poněvaděz jistých ohledů musí „se
dřšetí spět“, byl aspoň inspifátorení pokrokovému
starostovi, který dlé jebo rádý ná vlas se fídil.

Tak dosud výdaje nd ono prdědssí placeny bylys obecní pokladoy. Tó se fanatikovi nelíbilo. O0
na fom, šé poplatníci jsou, vestíčs katolíci! Po
„dajílo se uk, že vydání to s rozpočtu býlo Skit

nyto. A pojmu mnoldíruchnád úspěchem,myslé si: „Jántak dálea brxy celou vesnici dtidu
miti vě svých pokřokářskýchrukou !“ Ale pře

se. Obdsšé vrčbovinětí učinili « sbírka
i sebot a pročessí bylo přete. To jiš jest

přece veliká troufalost! Polrolčáří starostoťi se
to nelíbí a občané ne a ne předním aklonit svoji

šíji „Však jáJe povíth, še jsem starosta, hlavaobdče, že oay“, toyalel sl starósta. „Ulrych
dělník to byl, který sbířkl na prótesní, adám ho
e k. oltř. héjtmanství, 86 jest ddůbaveskrzo dů
Věry nehodná a otáží a6, sda toto vyděračatví
na příště budé mů o a (teoto vinalk

trestán.“ Však chyba lávky. Měli býti děfník
ch pouceh, še jedná-li se o pěco církevního

i Bartosn se lo nélíbí,nošně Aní nabýt obouditi si sbírku, ongelo nutně adání mu ati
Dirychdát

THL

til::8:

mováno! A k neřekl se dokrolení sta
rostova; pro netnistné výřoký vším právem ecftil
se uraženým a podal na starostu žalóbu proti bež
počnosti cti. Jak dlónhovšak to těralo, než tento

poj dělníkčest, toto a'é jedinébohatství,ob
ajil. Starosta měl podati důkas pravdy, že jeUlrých osobou důvěrý nehbdnou. Při přvoím UČsní

v-Nové Pace statně a m povýřeným, plným
přesvědčivosti věřejně prohiiiníl, Ze kdysi kdeji
jakýsi vaúdrovní vypravoval obecnmů strážníků,
še Ulryob chtěl mu ačiniti násilí. To -přecedo

vatěí. Čehnák“ je" paenit: drříkse soc.olfiáty; KěPE jde K edtid, jest realista;

kot 1 že mnel míši pravda. AUlrych jeÚriikál, vořiť katok. poblaáče © proto je bibes,
— akůtečhévé sám pan c. k. adutitevapit vý

jádtil, té kafol. volí jemdikcí — aproto

Ne starvs Č. dů nehodhý“Starosta0
[v 9 Í suv doský posta dávědě, pro které byl starosta osvobdšeh. Jakýsi
potolaf člověk, řekl ktlyšt aeř před! půl robem
obecníind-strddníků, žó mo prý Kdosi chtěřočíniti
nááli. Strážní“ to výpravovál staroštoví a řekl,

stářvete mohl jej míéi sa osobu veskrke důvěty
nehodnoú. Podotknouti třeba, že zmíněný tulák

byly to jen uměle vyrobeté klepy. o však po

stačilo, p onendělník, ktérý jsa si větlom-úvéneviny, dostavil se k urdéhómu líčení bes přáv

ního zástupce, byl usvědčen jako osobaSovynehodná, vimník. Odsousen k placení soudní

i
HiHl] nik

Hi
Ě: iiki

BB,ckzě -8
zĚ5 s

AB< 38

:
kč
i

někdy ne dosti líbazně, ale ayní

přesvědčil,še chce-li nejíti amysl projsoepravedloost, musí hledati právní ochrany. Tento
případ jest důkazem, jak macbý čestvý člověk
může těžcepykati, zanedbá-li dost málo nejcitli

j
v p. Dr.Bedř, Petrovi, který odrolání svědomité
vypracoval Při odvolacím líčení v Jičíně po ú
činné obhajobě p. Dr. Kloučka, kterým se p, Dr.

Petr dal popová ntarosta uznán vinnýmaodsoasen! ©Ohadéma dělníku vrácena. i a úroky
téměr na. půl roku zákeřné vyrvaná Čest a dobré
jméno. Pan starosta jistě použije výhody a trest

vpní odbude si za apenlm ) K, ale ve ju
úlaetntm j u y. si popřát tohů těl
denníhoMae uražovati,Al zoe ani

jiný velký pán nemá docela žádnéprávd chaa dějářku sabati na jeho čest. Pro
příště pak ma radíme,abý se FINITdle zásady:
„Dvakrát měř, jedaou řež! Doafáme, že opal

v obci Vreboviné nastane bn klid, avišítěkdyž. jak se dovídáme, onen fanatický našoptévač

jit dříve hledal, kdejojní „Bechal díra a přišelBnad:k póstětt, že i pró néhopřoapěšnějšímbude
Maré p : „Šórte, dtž er-wtéhokopytal“

Ohrudlm. 213. valná hromada I. českého
spolku pro sveleba věvlařetví,sabradnictví a chovu
hospodáři zvířectva v Chredimi koná so v neděli
dne '20. listopadu 1010 o 2. hod: odpol. v Dra
kačovicích, v hostinci pasa Autonína Daška.

Částův. Koupěbotola,U Prince“ at
okresním:výborem přijata bylu ne všech otranácki
s velikým povdělení. Zácana 196.250 K udekeki
te 'okrěd: na nejpřednéjšínr místě v městě ©
důma — co -blsvaíhé:— vyrtak tím: téměřj
sticený objekt s rakou -šiddvakých.Má-li,jale:sa
proti, o' kokepi:tuto hlavuf záslnkbap. okr. starosta
JUDr. J. Zimner, jomě pro to doredi rosebřátí
uvláštů zástajíce volirostatků, pyle-slušůma vydáčí
věecku čest a véřejný díke Stejné -chvály hodůš
uátttky' zaohubojé, če tentokráté zalošitnů tak
váčná zÚetalevotajene, aby sa-nemebla státi před
mětem chytré spakulace. SL okresní výbor jest
odbodlán ve vhédné- době provósti v botelu při
měřené aduplace tak, aby sloužiti mobly místoosti
nejen úřadovnám ohrdosu, alo aby se alaly také
vhodným střediskem městského i venkovskéhoči
vote. Déufáme, še při tom zmisí -v přístavku ho
tela dosud se cí kořalsa,. která byle
města našemunejednou k'ostadě, V krurích ži

dovskýchy jickt doménovíse v posledaí době hotelstal, způsobila konfbsamosřejný poplach. V den
ních listech vypsán jest konkurs na nájvmce vd

čsuk.dodejcch posaprolamrčelupracív dbčanů, postap: v

kapskémchráma. r U krajakéko.Vrnse poděla pamětní doski býv.p. krajské
ze Sterbetsu. Při norém omítání sdf kostelních
amisola, aže by byla všážena na nějeké vhod
nější místo v chrámu Pásb, není posorovati. U
přímad se přizháváme, že ami oovime dy dal
roskaz k odetranění této desky, sni proč- byla od
strančen. Že to starším pamětníkům tohoto lide
milného p: krajského, velikého přítele m*sta Čá
plevě, dvakráte vhod není, chápeme úplně, stejné
jako pocbejájeme, žese tínf zijský příklad k vddů
nosti dobrodincům nedává Ale'snad rozhodující
kroby se ještě vápaknbtejí a když sei pradávné
pomátníky starých rodin v kostelo na výzaněná
místa osasují, i památník tento bude na oňošné
mistonmístěa.— ltosmaožení musejaích
obtrek. V jedhom z . zapodání mu
vejní komitse -přednes p. MUDr. K, Tosaf návrh,
eby očlnéa byl polrebziskati sbírky jistého víduh
ského sběratele, který byl:by je: botov se známosti
a to pro: v sa lereější cenupostoopiti. Sbírky
ty prýlskládají se s -uměleckých předmětů: vyro

benýchv různýchdobách mezipojetí vérody. Urmóseno vyslati:komissi analo a 19. lieto
pada odebraš-se dva členové mussa p. t. pp. c.
k: konsorvětěř)KA Čermák a. V. V. Jeztček do
Vidně, aby sbířku problédli s odhadli. Podlejejich
dobrogdání bade eb dále vyjeduáírti 8 majitelem
sblěky,ktorfině jest bratr býk. inepeltoraa. s.
dráhy p. Sthiadiera, tehéna p. MUDr. K. Tesafe.
Sbtvky:ceni'si na 80000 K, ale Odelaví byl by
je hotdv p.upchati sw 60.000 K. O výsledku jed

ósti správu, sčnelso nám
satajiti, še obnos tak značsý v tísnivé finandaí
situaci- měnta, jako hlavaího percipicatamagea,
saslahuje bedlivé úvahy. — Osobní. Norým
městským isgenienrem zvolen byl provicoraě na

p. architekta Hilberta. Mlavila pro ačho'osvěd
Šená jeho činnost při restauraci děkanského chrá
ma Páně aa jejíchž pracích má Iví podli « pak
snalost místních poměrů, jíž nabyl sa svóho pe
byta v našem městé. — Akademie na oslavu



Deum : programu , feta hdebaí a spěvní: U

n ceý výnosokn bude„Českékomisi
přo -ochranu dítek e péči omládet.“

soclál 00 sociál. demokratem Sobuhmelorem.
Volba ta bylekřiklavým dokladem, jak jsou soc.
"datákrnté "ka . "Přeyer'obdrtel
11.626 blasů, Sehuhmeoler12.761. Kdo Sohuhmeiera
volil? Židovětí buruiání, kteří zdražují dělnictvu
šivotaí potřeby. Leopoldov nasývá se čtvrtí ži
dovskou. Mezi 28.000 roliči ne jam naehásí přes

bran ARO00židů.6 čet vše ,
Jistý a začiné opětněrosiřova ní Sine: jediséhohlas ye bobáčůp a
vley a posílá je do některých obcí k pp. starostům, teří Ioraelité sicegři pevní volbě odpvalávaji
by je dávali obecními posly roznášet. Divíme ne, hlasovací lístky pro kandidáty liberální;— ale

še některýp. starosta tak činí. Jent to časopja| 40- E R egnálaího,S y če
spad pro agrární durost. Upozorňujeme své abaž- loni. $o dpuž a i a.

pce, aby se nedali zlábati, jestliše snad první e. Drahá volba dala se čekati scela
la neobsahují nic proti katolickému náboženství.

Najednou to nejde: a pak lid ne venkově musí
ee opsatliti tvrzením pp. agrárníků, Še oni jsou
také katolíci. S „Cepem“ to nešlo, tedy začínají
e medem. Divíme se, že ten pán posílá tiskoviny
ty do Biskupic a snad do sousedství. Proč se ne
opováší do Závratců ? Ví velmi dobře. co by tam
e nimi naži katoličtí stoupenci učinili. — Pozorovatel.

Fávratce u Ronova nad Doubravou.
Představenstvo našeho Spořítelního a záložního
spolku velmi čile a správně si vede, tek še spolek
velmi utěšeně zkvětá. Ze poměrně krátkou dobu
jeví se čilý obrat, Připomínáme všemu našemu
obyvatelstvu vZávratcích a okolí, by všichai, kteří
dosud mají vypůjčené peníze od jednotlivců na
6/, s snad ještě výše, peníze si vypůjčili
v naší Haiffeisence na4 a */,*/, a neplatili růsným
zištným lidem tak vysoká procenta. Nedivíme ae,
že někteří jednotlivci v době poměrně krátké, půj

čovéním na vysoká procenta až do nedávné daytak zbohatli. Katolíci okolaí všichni, kteří se hlá
níte pod náš prapor, vymašte ae tekto s rukou
ichrářekých a obratte se 6plnou důvěrou na ústav
náš! Odpadne všelijský mravní sávasek s dodá
váním řepy a podobnými mechinacemi. ZdařBůh|

OChemutice. Dne 27. listopadu v 7 hod.
večer bude u nás předuášeti dp. Lad. Petrásek,
kapisa z Černilora, o $vojí pouti do av. Země.
Přednáška doprovázena bude světelnými obrasy.
Prosíme o hojné účastenství.

Sebevražda v Kutřísě. Ve středu,9.
t. m. oběsil se na stěomě v Kotříně u Rychm
barku evangelický učitel z Ranné u Hlinska Jan
Adamec. Byl pokrokářem a radikálem a kde mohl,
do katolického náboženství rýpnul. V poslední
době pddán byl alkoholu s karbanu. Jaký život,

kové emrt. Možno, še p. -pastor Šádek z blízké
sré ve svých „Hlagech ze Siona“ napíše, že

tou sobevraždou vinni jsou klerikálové.
ee u Humpolce. Ve dnech 30. října

aš ao konalsse zdeav. Minsie,kterouvedli
kněží kobgr. Nejsr. Vykupitele pp. Blaťát, Polepii
a Loula z Praby. Přes nepříznivé počasí, kteró
tou dobou panovalo, bývala kasání miesionářaká
velmidotuů bavšťíitováma.| Zdlkště bojed saští
vena byla slavnost Nejev. Svátosti oltářní, slav
post mariágská a Slavnost svěcení missionárního

kříše. Ku ny. svátostem přistoupilo 1286 osadníků
sdejšífarngati. Také ve Iliálpím koatele ve ho
ticích konala ee dvě misionářská kázaní spojená
s příslušnou pobožností. Zvláštníbo lesku dodala
sv. Missii přítomnost želivského opata J. M. P.
Sal. Ronbíéka, který podával sy. Avákosti ženám,
mužům a vedl průvod o slavnogjí svěcenímigaio

kého -klíže. Také všichni pp.. a Olepové
Nonventu šelivského brali na sv. Missii účast.

vláště se vyznamenala ženská mládež,která pilně
Gadobovala chrámové gltáte, a, i kteří v
počtu súčestnili se slavnosti svédení kříže.
šilým OÓ missionářům přejeme na jich cestách
hojnost požehnánía ve všem zdar. ——
" Mamifestační sjezd pro movelln pem

aijmího mákema odbýván bude v Jaroměři
v neděli dge (11. prosince 1910 odpoledne o 1
hod. ve dvorané Sokolovoy. Za řečatky sískání
rpferenti: „O0 dosavadních zkušsnostech s pen
sjním pojíáťováním“ p. JDDr. Emil Hendrich,

gekretář Zemské úřadovny I vPraze a 2. „Nutmost novehisování pens. zákona“ kol. Enard
-Houdek, tajemník Z. J. S. Ú. v Praze.

. | Progba k Idumilům. Chudýživnost
Mik, otec 6malých dítek v Kutné Hoře, dobrý s
"obětavý Bainec, maž přičinlivý, nacháží se v po
pěrech o zoufalých. Nemocemi v rodioě a ne
přízní vlivý sevních uvržen jest do veliké bídy a
4účkolivranami stíhán již několik roků, nepod.éhá,

ítky vychovává zbošně. Katolická jednola sv.
"Vojtěcha© Kutné Hoře, jejíž dob dlenem
tento téžta skoušený muž jest, výváž dyneba ke
tem lidénj dobré vůle o bmotnou podporu k zá
obraně jehé i trpící rodiny a děkuje jit předem

každý i nejmenší dárek. Laskavé milodary pří
„fimá a vděčně v tomto listu veřejně kvituje Fr.
-Posplšil, dředsedakatol. jedaoty sv. Vojtěcha

Kutné Hoře.

Jaja se volile ve vídaňakáda Lee
: Za an.

. uběma tém de, Aodeger.Doe 6. listopeda
ee tem v rosbodaóm volebním boji křest

|

ubmejer docela se sáčastnil dvou sobůsí šidů
Wberálaích, kde je „oddaně ojišťoval“ . .. Docela
dle správy samé volnomyšlenkářekodidovaké„Neae
Freie Presse“ prohlásil, že rozdíl mezi liberálním
a poc. m jest daleko slabší, než 90
obecoě soudí. A židé pro Schehmeiera ogůtovál
přímo fanaticky. Při první volbě dostal 8471 hlasů,
4268 připadaly židovským kandidátům. Při drahé
volbě však pojednou 12.761 hlasů! Tedy šidovatvo
Blo svorně od židovského domovníka do kapits
lstického buraiána volit soc. demokrata. A Schub
meier neostýchal se dříve terditi, že také bojuje
proti židovským spekulantům a čachrářům. Sku
tečný lid dělnický valoou většinou Schahmeiera
nevolil. Volilo se v 28 sekcích. 1$ sokoí, v nichž
Sehum. byl vítězem, nachází se ve starém Leo
poldově, kde židé bydlí v ozavřené a vše ovlá
dající mase; to místo nasývá se právem šidov

sj Ghettem. V osjatních částech, kde Prezer |mI" velikou většina „ bydli židé pouze ros
| tronšaně mezi velkým počtem dělnického lidu.:

Ovšem právě zde soc. demokraté rozvinuli nej
příšernější terrorismus, pracovali tu s oejrafino
vapějšími úskoky. O židovské hlasy v Gbettu se
ovšem báti nemusili. Do míst svaných Donaastadt,
Kaisermůblen a Schůttel vrážely veliké houfy soc.
demokratů z Ottakriogu, Favoritů a Brigittenavy
se vší divokoatí, tak že již v ranních hodinách
byla každá agitace křesť. aociálům znemožněna.
Od rudých obsazeny všecky lokály, jež mohly
sloužiti k agitaci. Z těch prchali lehce itěžce ra
nění voliči a agitátoři Preyerovy. Domy a celé
veliké díly ulic byly obsazeny rudými bustými
hlídkami a běda tomu stoupenci Preyerovu, který'
se těm bojoům do rukou dostal! A přece v těch
místech dostal Preyer hlasů většinu. Věru hrůza
obchásípřitakovéradé práci sa „svobodaa
volnost“.

Jed = Jadey. Ve Vídni byl zatčen šid
Bigi Garfunkel, protože denně dodával do obchodů
s mlékem 700 htrů pomyjí místo mléka. — Ne

„dávno VÁ Ostrowiec v ruském Polsku avědkemžidovak Favlová, dcera židov

|

bo fanatismu. Fajga
skóbo kupce, učisila si známost s dělníkem hor

„pjokýma chtěla se s ním dáti oddati a se tím,
účelem přestoupila na víra katořickou. To bylo“
ovšem židům trnem v oko; nenávist k níse ještě
stupňovala, když sa příchodu biskupa Ryxa byla
mezi diváky. V těchto dnech rodina Favlova vytkla
vad dívkou rozendek, jejš takó vykonala, a kdyby
nebyli přišli na pomoc mimojdoucí a ženich, byla
by dívka vypustila daši. Divkapo takovém soudě
přirozeně uprchla a šádala o pomoc policii, rá

ji mablak útékado Rudeměs.lcra ji
ADi dámlntí na skagiei do svýsh rakou, ale hěčié

pačelilo se destati ji z Óstřorce. Plus te!
židé chodí v roském Polsku vítati biskupy římsko
katnlické. — V Čechách jest spolek velkoobchod
nlká cukrem, v jehož čele stojí Jalina Glauber,
ceny obilní i cukru u uhlí stanoví a9 na pražské
burge, jejímž presidentem jest Max Kabler, který
se dříve jmenoval Kakoles.

Posvěcení mejvětšího kostela ma
světě. Dne 5. října byla vysvěcena kathedrála
sv. Patrika, která byla vystavěna z mpslých, ale
četných příspěrkův amerických katolfků a je to
nyní největší kostel na světé neboť rozsahem
převyámje i sám velechrám sv. Petra v Římě. Ar
cibiskop novoyorský Fatley jej posvětil a mši sv.
sloužil kardinál Gibbons s Baltimore, nešpory pak

konal Diomede Falconio, apoštolský delegát Spoj.států.

Agrárnická svépomee. Zasenovýobrázek
z agrárního subvepčnictví! Na Meravé v Bejko
vicích u Lipic jest horlivý ggráeuí agřtátoř Chlup.
Proto ovšem se vděční agrárníci postarali, aby se
mu dostalo mimořádné odměny « to způsobem
bodně laciným. Na doporačení okresmího hospo
dátekého spolku kunštátského letos v srpnu obdržel
od zemědělské rady sabvenci 250 K sa chov býka.
Z toho naatalo v rolnictvn veliké rozčílení, pratože
Chlup vůbec není držitelem obecních býků. Zato

i obec jako držitelka býků přes svou žádost aab

vencí nenbdršela.Bol Pejkováupodalistížnost,Jterá hyla vyřízena příznivě. Chlap oyní musí
250K vrátiti. Pončný obrázek agrární chamtivosti|

Všelleos. Nóré okresní hejtmanství sřízeno
bude v Soběslavi. — V Přímoří bylo přijato 6

P“

českých inženýrů, aby ídili atevbu ale Naéma ste Wiachové ia
tr) —kdeeni be EBopajo16ne)
kterým se poskytuje na státních drabách rodinným

11.letopede zušilyvo střední Loropě volnébouře, |
Aktizaích důstojníků sleva 60 procent, —

v

které způsobily maoho škody. Kolem Borlína byla

děsná sačhová bouře. — Vrchafoficiál pošt a
telegrafaíbo úřadu v Budapešti Koloman W
VO vytřílek,* "ul "1 tvtvtěřeMo
Jedonethovlakutelolou . ?— W děrskoně

1650obchodaíká a 650 Škrhujářů.Z 18 ohe :320 čili sotva AD,

Tok te svého sídla J

níků jest 1390 židůa
ktestanů

do klůšípra. Nemůže prýu
č štoyí p Svojepoaládnídny chce stráviti
v úlášteře. — (© noverosápádních Čechách
poslední dobou vypovězeno mnoho cb
N z bytů, zejména v Obrnicích u Mosta,
v i a v Mostě. Jen v Mostě vyhozeno bylo
z ostní sáště 80 českých rodin na dlažby.
— Ve Víd. Novém Méstě hrozí stávka lékařů.
U okres. nemoc. pokladny čášají totiž lékaři 50*/,
svýšení honoráře za kažiého ;pacienta od L.lelum
1911. — 13. listopadu zahájen:v Budapešti uhešaléý
zomský katolický ejezd. — V Prase s Holešovic
ne Pelc Tyrolku bude postaven nový most, jesš
bude státi více než 2 mil. koran, sedmýto most
v Prase vedle dvou železničních. — V Praze ko
Bela se v neděli protestní sohůze Českého avasu
úřednických a zřízeneckých spolků proti drabotě.

Komissaři při sčítání lidmave pre
spěch Ústřední Matice Školské ve vůsch
českých obcích nechť zřeknon se po úhradě ho
tových vydání příslušné remunerace — tak na
vrbuje P. Aot Kříž, kaplan v Plané u Břas, aby
opět nový zdroj příjmů zjednal Ústřední Matii
Školské sa suačoé úbytky letošních příjmů matič
ních. Nepochybujeme, že uárrh tento nezůstane
pouze mávrhem, nýbrž uskutečněn bude všemi, jimě
jde o to, aby porážky naše v zápase národnostním
nebyly dále stupňovány. A to se umožní jedině,
dostane-li se Ústřední Matici 'Školské, na které
spočívá celé břímě starostí o školy menšinové,
nejrůznější a všestranné podpory.

Pre milllonový úpadek — 6 týduk
vězemí. Minulé dny zodpovídal se S6letý továrník
s bývalý zemský poslanec Richard Porak, majiteI
papíroy a statku Bělobradu, pro zaviněný úpadek
ee schodkem 1,136.000 K. Byl štyrským krajským
soudem odsouzen na 6 týdnů do tuhého žaláře.

Nabl datenndané. Již oznámeno,že před
Beda agrární ofganisace okresu rakovnického A
městský důchodní v Rakovalce J. Nonfried agro
nevěřil z obecních peněs sa 100.000 K. Kdyby
ukradl některý dělník o mnoho menší obnos, byl
by propuštěn z vyšetřovací vazby? Ale Nonfeje
dovi stoupenci nezapomtnají na svého milóho bar
covníke. Proto ge podařilo, šo Nonfried propuštěn
na svobodu, tak že si podedí teprve až po okn
čení soudu. Vídyť žádný agrárník nemůže bšti
tuctorým defravdantem ... *

Míhonářka vánla so sn nádoníka.
V úřadovně sedmého okresu budapeštského konal
se mioulé dny sňatek J2leté dcery milionáře Evy
Tomallyayové a 23letým nádeníkam JazdemS30-
bonyem. Rodiče nevěsty vzpírali se sjce sňatku,
avšak zamilovaná dcerá milionáře prohlásila, že
bez Szobonye nemůže žíti a prosadila svou vůli.

Tržní zprávy.
V Hradci dkzálové, dne 12.listopadu 1910,1hl

pe A 15-20==18*00, žita K 11-60—18-00, ječmene
10*3$—11-80, E 7:00—8-40, prosa K 00*00 aš

00-00, víkve K d0"00—00-00,hrachu K 34-00—326-00,
dočky K 34-00—20:00, jahel K 24-00—0000, krap K
28:00—40-00, krapborů K 690—5-40, jetal. semene
čem. K 114990—09090, máku K 40-00—44-80, Iněu.
temene K 00:08—0g00, 100 kg žitných otrub K 11'80
až —'—, plenič. otrub K 11-60—00"00, 1 kg másla
K 340—1-80, sádla vepřového K 2-40—0:00, tvarohu
K 0-28—0-82, 1 vejceK 0:08—0:00, 1 kopa selí K 8-00
aš 9:00, 1 kopa kapnsty K 200 —400, 1 kopa drobné
Seleniny K 1-98—0*00, 1 kopa osrele K 0-00—0*00
1 kopa petržele K 0-00—0:00, 1 pytel mrlkve K 3:00
aš 240, 1 hl cibule K 8-00—9-0, 1 hl jablákK 12-00
až 18-00, t hl hrušek K 00*00—00*00.1 boška švestek
K0'0—00.— Na týhodní trh dne 12,listopadu1910
bylo přiveseno: pšenice hl 150, dita hl 44, jelmene
hl 50, ovaa hl 108, prosa hl 0, jahel bl 00, jetelového
semene hl 1, máku bl 2, selí kop 246, carele kop 00,
kapusty kop 00, drobné zeleniny kop 250, petržele
kop 000, mrkve pytlů 70, cibule bl 23, brambor hl
92, jablek hl 96, hrušek hl 000, švestek beček 000,
vepř kusy 2, podevinčat kusů 401.

2000000|0000|0000|0000 000

Spiritismus
adokonalonímkřesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.Cena 2K 60h.

"Objednávejte u —:;

Biskupské knihtiskárny
v Hsadci Králové.

*00000|0000l|0000|0coc6b



Záložní úvěrní ústav
v Hradci Králové.

Akciový kapitál K 10,000,000-—. — Reservní fondy K 1,400.000—.

Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Exposiťara v Turnově.

BHHOOPROTOOPPOGOT0G000p

Adobe500BBAB00000000080051008eAB=Duf.6.

Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

Zůúročíveškerévklady4 dnevložení 8Vkladníknížkazdarma. do vybrání.
Obnosy složené na VI. emissi zúročí 4,/,.brdoBed.68.6.88000

Bursovní obohody :-: cizozemské.Pronajímálovně
salesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných papírů: atd.

38%Velkoobchod uhlím. X

Česká banka
= filiálka w Hradci Králové =

Zůročí přítomně vklady ode dne vložení do dne vybrání

navkladníchknížkách4/4 o —de 2

na běžnýchúčtech 4 — o ROEvýpovědní:

na pokl.poukázkách do o při výpovědi30denní
4580, „Mo,Kb, „ »,

Vklady vložené na účet příští emise zúročíme 4*|;9|g.

Vkladní knížky a složní lístky poštovní spořitelny zdarma.

Prodej veškerých cenných papírů. Losy za hotové, na běžný účet, neb na měsíční splátky.
Výměna kuponů.

(x] Velkoobchod uhlím. [+



Zápisky mnicha Ronina.
(ódžákiaKaméČómej.)

2 jepomnštinyočeštilKarelJamHora,ing.komeult.
7 vwYokchamě, =

(Dokončení.)

Sluneční drába mého života přešla nejvyšší
bod a rychle se sklání ku sápado; nastane
tedy konečně doba, kdy nastoupím cestu do
temnoty Sandzu.5?) Co platna by mi byla v ten
okamžik všechna starost o pozemské věci?
Badha očíl člověčenstvo, by nedorolilo zotro
čení srdce zevnějšími věcmi. Také moje láska
k této duškové chýší jest bříchem, i moje
'uleboutí k odpočinku jest překážkou zbožnosti.
Běda tomu, kdo ztráceje drahocenný čas, od
dává se bezúčelné zábavě! Jednoho klidoého
ráns uvažoval jsem dlouho o účelu všeho a
ptal jsem se svého srdce: „Předmětem tvého
vzdálení se světa a spřátelení se 6 lesy a vrchy
jest bezmezná touha tvoje po klidu daošea
možnostižíti úle náboženství; ač zevnějškem
svým podobáš se světci, přece erdce tvá zůstává
srázně nakloněno moři nečistoty; tvé obydlí
jest hanebným napodobením chýše kněze Dló
miyo*), ale plněním slov písma daleko zů
stáváš i ra Šuri a Bapdoko.*) Jest to snad
jen přirozený postup špatných okolností, či
Stad výsledek nesrovnaných vášní nečistého
srdce tvého?“

Na otázku ona ordce mé oněmělo; ně
kolik besděčných vzývání jména Budhova ve
dralo se na rty mé — a potom — němý klid.

Psáno v «méohýši na Toyamé') v dru
hém roce Kenriysko*)v posledním dui třetího
měsíce, mnou mnichem Reninem.

"Vemčormápropamímoje,| Ira yaměnohaen seje, ra noha mo
kam amd evil; i Teuřakariki.
héš uzří duše moje Taeru hikari va
Neklamné Srétlo Mira goši mo gama.

6hcete sevýhodněočatiti/ ?
Vyšádejte si ilmed vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláštěvsorlátky »Palmira«)
edfy =S ED. DOSKOČIL CHOCEN.=

28 ssl. r. 1876. sss

Turol v Bosně a Hercegovině.
Podává polní kurát Jen Veselý. ;

Bosna a Hercegovina připojeny kRakousko
uherské říši. Opět o jeden národ více, máme-li

ne zřeteli obyvatelstvopočtem snačné, jež tytokraje obývá, a to json Turci.— O jeden národ
více — Turci paši spoluobčané. V zemích těchto
připojenýchnejvícejest Srbů—křesťanůvý
chodbí víry, pak Mohamedánů a nejméně Chor
vatů—křesťanůvíryzápadní.I židůje dosti.

Ježto Mohamedáni stali 60 našimi spolu
občany, nebude nezajímavo zmíniti se o víře
jejich. Mohamedání věří v Boha a ve tří pro
roky, čili světce: Mojžíše, Isa Pejgambera
(Ježíše proroka) a Mohameda. Mohamed jest
jim ze všech nejlepší a nejsvětější. Prostý
Turčín nezná o tom nic jiného, než že Mo
bamed jest světec, a kdo to pevně nevěří, toho
dábel odnese do věčného pekla; kdo věří, toho
prorok Mohamed odnese do nebe, kde sám
drabý Alah (Bůb) přebývá.

U Mohamedánů jako u židů jest obřízka;
s tím však rozdílem, že jest obřízka mohama=
dánská daleko radikálnější. Kdo se podrobil
obřísce, musl po zákonu jeden měsíc ležeti,
dokod se rána nezahojí. Během tohoto měsíce
může i semříti od té rány, ješto Mohamedání
neošívají žádných léků; toliko ránu posypoa

em. Po celý měsíc musí se ve dne i v noci
postiti, to jest, smí toliko požívati suchý ohléb
a čerstvé mléko, ani vody nesmí 40 napíti.

Někteří dávají obřezávati již 6 děti,
ale ty snadno umírají ; jiní až v třinácti letech,
aby ránu anesly, opět jiní praví, že je nejlépe
v desíti letech — není ani mlado, ani staro.

Obřísku nekoná „hodža“, turecký kněz,
nýbrž jeden člověk, který se zove „Sunetžia“
(obřesovatel).

Každý, kdo není Mohamedán, zove 60 a
ulch „djaur“ (nevěrec). Kdyš se některý „djaur“
chce potarčiti, nejprve jest veden do moha

podsvětí 
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tato jest oltovánadle mnichapousov

medánské modlitebny (džamie), kde ho hodže
učí korana (mohamedánuká bible). Když se po
učil, tu masí poturčenec něco r něho opako
vati a jské jméno si svolí, to dobude. Ostatní
Tarci bo podarojí, a když příjde domů, jest
obřezán. Ženy jsou v džamii toliko potarčeny.

Dívko snásilniti jest u Mohamedánů hřích
veliký; proto hodža čte z korano, kdo by se
něčeho takového dopustil, byl by to větší
hřích, než kdyby zabil 77 lidí. Takový hříšník
povinen jest v pátek v 7 h. ráno přijít do
džamie, aby 66 Alahu poklonil, jenž ma opět
požehná, když hodša nad vím odříká něco
z korunu. Za tuto funkci mosl se hodšoví
platit, dle toho jak se dříve dohodli.

Modlení za zemřelé se neplatí; tu 8e do
tyčná atrana dohodne s bodžou, anebo i 8 ně
kterým jiným zbožným člověkem, aby se v pátek
v 7 bh.ráno modlil z koranu za duši zemře
lého otce, nebo matky, přítele...

Mobamedáni modlí se „pětkrát za den.
Z rána před svítáním pijí již kávu černou, pak
málo ještě spí. Z jitra vstanou, nmyjí 60 a opět
pijí káva. Pak sa modlí „sabn“. (Saba —zora,
pak první modlitba). V poledne se modlí po
drahé, a když nadejde vičindia“ (třetí modlitba
po poledni), tu mají vlašnou vodu a přijímají
„sbdes“, t. j. umývají oholenou blavo, (Moha
medání si holí hlavy) krk, nos, uši, nohy po
kolena a ruce k loktům. Přijímajíce abdes
(umývání), modlí se pomalu šeptajíce: „Evšeduh
Alab, ilalah, ovšeduh Mnbamede nasarlah“,
i. t. d. Na večer opět se modlí „akčam“ (čtvrtá
modlitba Tarků po západo slunce), a po dvou
hodinách na to modlí se pátou modlitbu zvanou
ejacia" (večernice),

Modliti se může Mohamedán všudy na
každém místě, aloemusí na zemi něco prostříti,
a když nic jiného nemá, ovlečei kabát a prostře.
Obrátí se obličejem k východní straně, zdvihne
ruce vzhůru, palce dá za ucho a praty drží
vzpřímeny vzhůra zrovna tak, jako si děti
hrají, ukasujíce dlouhé uši. Pak počne se po
melu modlit v arsbské řečí. Hned postaví race
před oči a drží otevřené dlaně před očima na
způsob knihy, z níž něco čítá. Potom se skloní
a roksma dotýká se kolenou a něco k sobě
šeptá. Zase se narovná, metne race kříšem a
drží se sa ramena. V této posici setrvá malon
chvíli, opět něco šeptaje, pak nakloní hlava

nejprve před sebe, zase na levo a napravo.Opět se skloní, dotýkaje se rukama kolenou,
klekne, klaní 60 hlavou k zemi, chvíli sedí
opíraje se o paty nohou a šeptá. Vstane opět,
poněkud se nakloní, metne race na kolena, pak
dá dlaně před oči, a tak málo, jakoby čet,
přetře dlanémi obličej, jako když se myje —
2 tím skončil.

Mobamedán nesmí 60 modliti, byl-li 60
ženou, ať vlastní, anebo cizí — nevykoapal-li
se. Nejprostší Tarci neznají sami se modlit, a
proto požádají onoho, kdo zná, a 8 ním se
modlí — klaní. Ti, kteří před ostatními se
klaní, nesmějí pak po tichu šeptati, nýbrž
modlí se nahlas, a ostatní nestopujíce ani řečí
ani rozhovory jeho, potichu jen šeptají: „Amin,
Amin l“ (Amen.) Když hodža předříkává „saba“,
advihne pravouroku, dotýkaje ae roztaženými
prsty nahoře obličeje, pak jí drží nad okem
ne způsob chránidla oka u koně, aby 8e ne
plašil, položí palec na lícní kost a když zpívá,
i palcem jezdí po lícní kosti, jakoby hral a
zdívá: „Jóberi—la—a—a—a Alah—ils—la—a
—8—a a t. d.

Mobamedání jsou všeobecné dle svého
zákona velmi pobožni. Přikázaní, čili lépe ře
čeno, zevnější osremonie své víry, jako: půst,
modlitby, sevab —sádušní, abdes ==umývání 80,
i obyčejné mytí ae nepřestoupili by za žádnou

cenu; a kdyš vše vykonali, co se jim předpisuje, jakoby se znova srodili. Tarci jsou mnobo
brdi na to, že jim drahý Alah dal ta milost,
že se v Mohamedově čisté víře sarodili. Proto
velice nevraží na každého besvěrce, jenž nechce
poznat jejich čistou víru.

Tureckýplet trvá jeden měsíc, to jest,kolik dní od proměny měsíce zase do
proměny na nebí, 8 zove se „ramazan“, jeně
předchásí před bajramom. „Bajram“, t. j.
turský blagdan, či mobamedánské ovátky.

o celý ramázan nesmí Mobamedání od
jitra sory do večera ničeho okusiti, ani vody;
ani s čibaku nesmí kouřit, ba musí se chránit,
aby ani alina nepolkli. — Ve městech na večer
zazní rána s děla na znamení, že nyní můžo
Jíst celou noc až do zory, co mu libo a kdo

00 maso,koláče...
ednu hodinu před zorou ráno opět zazní

rána z děla na znamení, že ještě může jísti,
než nastane den, neboť jakmile zora počne
ovítati, zasní opět rána dělová, hodšové na
místě u dšamije, kterése zove „munara“, ou
křičati „sabah saba“. Všickní Mo od
staví jídlo, i kdyby se někdo oposdil a teprve

počal jist. U večer, jakmile hodša počne mo
dliti se akďam, na dtamijích na hoření části
zapálí se visící lampy „kaadila“, které během
noci se ohasí. Z rána kolem páté hodiny ov
ropského času opět se lampy zapálí a bořído
dne. Mohamedánské hodiny (tarske ure-sahati)
jdou poněkad jinak. Na večer, když slance
zajde, tu očkolik „dekik“ (minnt) později má
býti na mohamedánských hodinách 12; když
není, tu jednodaše prstem otočí 80 na dva
náctou, což ee druhý den opakuje.

Na venkově ve vesnicích, kde děla ne
mají, řídí se dle svítání zory a soumraku ve
čera. Že se často zmýlí, jest patrno, obzvláště
za jitra, když zaspí. Jakmile ustanon v jídle,
ta jako poplašení všickni běží ven a bledí na
oblobu, zda již zora svítá. Největší pokání pro
ně jest, že za dne nesmí koařit z čibuko; proto
za dne spávají, aby jim den snáse prošel a
nemaosili myslit na čibuk. Jak jest známo,
Tarci nároživě kouří. „Čibak“ jest vlastně
tronbel od dýmky, která se zove „lula“, ale
Turci říkají skrátka dýmce čibak a velice by
se urazili, kdyby někdo řekl: Podejte mi Jula,
na místo čibok. Když v čas postu některý
křesťan navštíví Mobamedánu, ta ho dle oby
Ččejepoctí černou kávoa, čibukem i nějakým
jídlem, sám však odejde do kouta stranou,
Sedne noby křížem — a odtud se svým pří
telem-křesťanemhovoří...

Bajram oslavoje se dvakrát za rok. Na
podzim a z jara, jenž se zove „korban i karban“
(veliký bajram). „Korban bajram“ tolik 60 100
hamedánské největší svátky. Jiných svátků Mo
hamedáni nemají kromě pátku, jenž zastapuje
u nich naši neděli, Smějí po celý den pra
covat — povinní věsk jsou jednou jít do džamie,
aby se tam modlili.

Když se blíží bejram, tu nejvíce bohatí
muži — hospodáři „gazda“ přinesou dary ke
„kadin“ (kadia — soudce) pro toho, kdo první
uhlídá nový měsíc na nebi. V čas, kdy nový
měsíc má nastati, hledí všichni k nebi. Jakmile
jej spatřili, musí býti nejméně tři, ibned běží
ke kadiu, položí raka oa „čitap“ (zove se
kniha, na kterou přísabají) řkouce: „Valaha
bilaha, vidio 88m to i to“. To jest mohame
dánská přísaha a značí: „Bůh mi evědek, že
jsem to i to viděl“. Proto se praví: „ačinio
je čitap“ — to jest zapřisábl se, a zapřicáhají
se, že viděli měsíc, i dostanou „muštnlak“ (ná
brada). Ta kadia pošle posly na všechny strany
a ohlásí, že zítra počíná bajram. Na bajram
duní děla a momci (momek — jinoch) po celý
den střílejí z pušek u pistolí. Tyto svátky trvají
pět dol; muži slaví toliko tři dny. Má-ji někdo
oo na práci, bez veškerého hříchu může po
celý den pracovati; samo sebou se rozumí, že
doma připravoje se znamenitý oběd. (Dokonč.)

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidně doporučaje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jiříkove třída 
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Věda a umění.
List kardinála Haffiakatolickému

tisk. Kardinál Maffi, arcibiskop pisanský a
snámý hvězdář, napsal katolickému italskému tisku:
„Kdežto v Římě nadávají církví | papeži, před
stavuje na sjezdu hvětdářského družstva re Vra
tislavi „jeden z Vatikánu“ — pokud vím —je
diný sástupce Italie, P. Hagen za věcobecného
podivo a pochvaly vjezdu dva nové důkazy a
úkasy otáčení země a vše to vyložíl a dokásal
krásnými fotografickými snímky, které již před
dvěma lety učinil v sátiší Torre Leoniana.
důkazy budou v brace officielně uveřejněny a
jméno tohoto řeholníka bude v letopisech hvěz
dářství a fyziky. Tuto zprávu jsem uveřejnil dříve,
neš jsem mínil, avšak mám sa to, že jediný
akutek má vice platnosti neš tisíc alov.“

"j$ Úkoly sociálnípolitiky. O tétoknizeDra Fr. Reyla přinesla letošní revue „Meditace“
v 3. svazku tento posudek: „Zavedením konsti
tuce ve státech ovropských začala politika bráti
so novými cestami, každým pak rozšířením voleb

a



ního práva cesty tyto se měnily, až po všeobec
ném hiasovacím právu nabyly nového trvalého
směru. Dnes jest mutne, eby každý občan měl
správsý názor na politiku, jsko součást kulturní
práce vároda a musí tedy anáti i vědecké pod
klady, bes nichž je uvědomělá práce nemožna.
Jinak nelze se diviti lidu, že dává více na sliby,
Beš Da rozumnou politiku. Proto velmi vítanou
pro každého jest kniha Dr. Fr. Reyla, jenž jako
docent sociologie v Hradci Králové odborně po
Jednává o úkolech sociální politiky. Kniha jest
nutnou pro každého pracovolka politického a vý
tečnou po každé stránce. Rozdělena jest na 4 části
nestejné. První díl jedná o pojmu, příčinách, ob
sabu a rozsahu sociální politiky, o jejich dějinách
a natnosti sociálních oprav. Drubý díl: Povolaní
činitelé k sociální politice — vypočítává soači
nitele, jimiž jsou: stát, kommane, zaměstnavatelé,
elrkev, intelligence. rodina, svópomocné organisace
atd. V JIL. části: Předmět sociální politiky —
jedná se o ochranu dělníka, ochranu ženy a dí
těte. Posleduí díl: Myšlenkový základ spravedlivé
sociální politiky — podává pro nás v Čechách vý
borné informace. Žádný knóz neměl by nemíti
této výtečné koihy, jelikož ber ní pracovati zna
mená míti jen jednu ruku, ale také organisace
by měla ji míti ve svém středu a z ní při schů
zích předčítati část po části, až by se stala ma
Jjetkem všech. Pak by jistě vyloučeny byly všechny
experimenty mnohých politiků, již o úkolech pa
litiky ví asi tolik, co o bydlitelích na Martu, ale
přes to rádi by komandovali celý svět. Politika
8e musí ceniti vysoko, ale o tom musí kašdý míti
široké vědomosti, jichž poskytne mu v hojné míře
také tato věcná kniha.“ — Spis tento zasílá sa
3 K franko Biskupská knihtiskárna v Hradci Krá
lové. Pro odběratele „Obnovy“ 10*/, sleva.

Vynálezce harmemia. Již mnohokráte
byly uvedeny příklady, Že valná většina nejdůle
žitějších vynálezů vyšla od katolického ducho
venstva. Jest dobře také konetatovati, že vyná
lezcem moderního harmonia jest Františkán P.
Petr Singer. Již jako chlapec vynikal velikým bu
debním nadáním. Za pomoci otcovy vyrobil si
klavír. Jako l3letý tercián na gymnasiu Františ

vů v Hallu složil alevnostní mši a více jiných
skladeb. Po gextě vstoupil k Františkánům, r.
1834 vysvěcen na kněze, r. 1840 přeložen do
Solnohradu, kdež setrval až do emrti r. 1882. Byl
skladatelem netoliko velice bystrým, ale i neoby
čejně horlivým. Jen měl složil 101; všech jeho
komposic čítá se na 700. Jeho výtečné rutiač při
bře na varhany vzdal velikou chválu nesmrtelný
Liszt: „Jaem-li já Paganinim klavíra, je P. Singer
Lieztem varhan.“ R. 1840 vystavěl Singer v ko
stole avého řádu varhany, jichž stavba překvapo
vala důmyslným, samostatným provedením. Vy
nalozl též v podstatě takovou forma barmomia,
jaké se nyní užívá, R. 1838 přetvořil samostatně
primitivní harmoniku v moderní barmoninm a 86
stavil registry. Na tvaru a úpravě harmonie Sioge
rova nyní jen málo jest změněno. Světové pověsti
dosáhl svým Pansymfonitonem. Pogud stroj ten
zůstal dílem ojedinélým. Pansymfomiton měl po
dobu pianina; leč u něho byly dva manuály a 49
rejetřků. Jím docílil řeholník překvapující barví
tosti sytých tónů. Do jeho cely putovaly osoby
nejvznešenější a nejučenější k shlédnntí podivného
stroje z krajů nejvzdálenějších. Byl též vynika
jíolm tbeoretickým spisovatelem hudebním a hájil
R. Wagnera, když týž byl z počátka velice kace
řován. P. Singer zemřel náhle 25, ledna r. 1889.

Ke svatyni úananejské. Napsaldr.Jan Hejčl. První díl cestopisu Dra.Hejčla, nade
psaný „Do města Davidova z města Eliščina“, byl
přijat ve všech kruzích neobyčejné příznivě. „Spi
sovatel“ — píše na př. referent „Nár. Listů“ prof.
dr. J. Prášek — „obratným jsa stylistou, místy i

poeticky naladěným, ku poutavým popisům Alexendrie, Béruta, ústí Poí řeky, Jaffy a Jerosalema,
v nichž vělmá si všeho, co zajímati může syna
XX. století vyzbrojeného staroorieatálskou erudicí
. .. pokouší se buď řešiti problémy biblické a
staroorientální archovlogie, buď připoutati na zá

kladě aalopelo| robylé. reminiscencek modernímmístním . . . Jeat tosdárný pokus, po
pularisovati výsledky bádání starooriemtálekého
v jazyku českém.“ (Č. 326. ze dae 28. listopadu
1899.) Tak soudile kritika o L svazku, který byl

uhým úvodem, pouhou předehrou k celému dílu!
Což teprv Jest řící o II. svazku, kterým začíná již
samo jádro! Spisovatel tu líčí své cesty na hřebci,
své noci pod stanem s živostí tak suggestivní, že
čtenář zapomíná, že sedí u knihy a vtívá 06 v zi
tuaci spisovatelovů tak, že spolu s ním dýchá vzduch
prosycený jasnými paprsky východního slunce, že
spolu s cestovatelem sedí brzy v arabském sedle
a bned zase na zemi u — konserv, aby večer
aklonil a cestovatelem unavenou hlavu pod plá
těnou střechou stanu. Co dodává cestopisu Hej
človu zvláštní cenu, jest — že vá většinou
v rouše rozbovorů výsledky nejnovějších vyko

vok v Palestině. Péro jeho i odkrývá massy
by, ano spouští čtenáře do hlubokých dolů, které

chovají zbytky kultury staré mnohdy více než 4000
roků! Po této stránce jest kniha Hejčlovaunicum
v literatuře české. Ačkoliv se ta podávají mnohdy
věci známé jen několika odborným sasvěcenedm,
přece děje Be tak alobem, který činí věc pří
stopnou i širšímu obecenstvu. Koihe podobně jako

,

I. svazek jest vzorně vypravena a okrášlena čet
nými ilustracemi dle původních cesto
vatelových. Cena 4 K. Nákladem Bohdaca Meli
chara v Hradci Králové.

Nový trinmf českého umění vo
Vídmí. Due 19. t. m. sebrána ve vídeňském „Děl
mickém domě“ s velikým úspěchem Jiráskova „Voj
narka“. Druhý den provedena satyrická hra G.
Zapolské „Morálka paní Dulské“. Umělkyně pí.
Hůbnerová sklidila překvapující vavříny. Profes
soraký sbor „Nové vídeňské konservatoře“ uspo
řádal ve veliké dvoraně „Hudební společnosti“
první koncert. Při něm největší pochvalou sasypá n
mistr Fr. Ondříček, t. č. professor hry houslové.
Přednesl dvě svoje skladby: „Nokturno“ a „Českou
rhapsodii“. Když salvy potlesku neustávaly, přidal
ještě Schumannovo „Spění“. V témž konoertě zpí
vány písně českých hudebníků Th. Kretechmanna
a JB. Foerstera. — V pátek předtímospořádala
tam s velikým dspěchem samostatný koncert al.
Markéta Volavá.

ee- Právě vyšel důležitý spls. 0

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u nstavíčaým zřetelem k nověj
ším a nejnovějším církevuim i státním normám

a předpisům vzdělal

. Dr. Th. Antonín Bryohta,
kanovník-strážoe kath-drální kapitoly v Hradci Králové,

Stran V a 649; velká 8%; Cena 11 K

Velice cennou tuto knihu redakce „ " ©
mejvřeleníod je. Obnovy

Expedici obstaráváBiskupská knihtiskárna
VEHradoiKrálové.

Kulturní jiskry.
Klerikalismus márodní uhoubou.

Hind náš národ b „klerikalismem“ zanikl. Zanikáy již hodně dlouho, přes tisíc let, poněvadž
celý ten čas „hlíza klerikalismu“ na oóm hlodá.
A přece ne a ne být s tím ničivým dílem u konce!
Lhářům, kteří tvrdí, že katolická církev ničí váš
národ, dáváme před oči tato fakta. V době Marie
Terezie, Josefa II. a Františka I. zachovala se
česká národnost hlavně na vosnicích. V městech
studované panstvo, které vyšlo z české krve,
Šmshem němčilo a bavilo se raději volnomyšlen
kářskými sporty dle vsoru Voltairova a Rousse
anova než přemýšlením o národní záchraně. Ve
vesnicích byl lid vclice zbožný, pilně navštěvoval
kostel a Inu] ke svým kněžím. A tito prostí lidé
za vůdcovství českého duchovenstva zachovali ná
rodnost naši v době, kdy děti i v obecných ško
lách byly vychovávány německy. Volnomyšlenkář
ská inteligance v městech zato starala se výhradně
o to, aby si uchvátila dobře placené úřady státní
a u Šlechtioů. Zato věsk katolický lid vesnický.
který nebyl pokažen francouzeko-zednářskými
hesly, osvědčil nejhouževnatější národní vytrvalost
a obětavost. A pak prý národ náš přivedou k zá
niku katolíci, kteří přece jsou národním jádrem!
A při tomto uměle vyrobeném strachu spěchají
extravlastenci ke gormanisujícím židům, kteří mají
národu pomoci líp než katolíci! Ovšem pokrokáři
přitom neberou židům jejich Talmud, neříkají, že
cizokrajné israelské náboženství národu našamu
uškodí. Naopak v „Čase“ byly náboženské před
stavy nynějších židů nejednou pochbváleny. Krev
cisokrajná má lépe representovati smetánku vla
stenecké společnosti než krev domácí, která jit
k vůli své vlastní záchraně zachovává nejvytrvaleji
národní konservatiamus! Panstvo ve své protikře
stanské savilosti nevidí pro stromy lesa.

Zsraelské vlastomoctví. Do pokrokář
ského „N. Obzoru“ (16. Hjna) napsal jeden z jeho
čtenářů: „Jen dítě, třeba velké dítě může věřit,
že by mohl žid česky oítiti. Jsem denoč ve styku
se židy a mám dosti příležitosti tyto lidi, jichž
jediným, prvým a posledním cílem, jichš duší,
srdoem i charakterem jsou peníze, důkladně pro
hlédnont a seznat. Žid je Žid. Žid je národnosti
své a nikdy cizí, nikdy nebude, nemůže cítit česky,
jednat česky; když toho okolnosti, j. j. kasovní
zájem vyšaduje, může a v mnohýchpřípadech také
jedná, aby to bylo zjevno; ale je mu to v duši
protivno, že tak jednat musí. Žid je žid, dovede
8e přetvařovati jako cirkusový člověk, dovede pro
mlavit do noty, dovede se maalit s citlivým če
ským člověkem, dovede jednat bezky, alo také
Šeredré, že se postiženému do smíchu nechce.
Žádá-li to kasa, sničí našince tak pořádně, jak
by to nikdo jiný nedovedl.“ Těmto ulovům se roz
hodně nedivíme; aplš vzbuzuje údiv ta okolmost,
že si dodal pokrokářeký tisk kuráž k uveřejnění
takovýchšédků.Ktomupozaamenáváme,še i u
židů jsou některé čestné výjimky v příčiněcítění

a naším národem. Ale těchto výjimek jest velice
málo. A naše pokrokářská veřejnost? Hartusí,hu
boje na „klerikály“, še nejdou s národem, ačkoli
právě katolíci metoliko slovy, sle i skutky jeví
vlastenectví nějapřímnější. A když katolík všecky
povinnosti řádoč vykoná, kope se do něho bar
barsky jako do zrádce, jest vylučován z národa;
přikazuje se přísně. aby se Čestné fankce va

spolcích národních katolikám nepňělovaly. Zatovšsk celé masay germanisujícího židovatva se pře
blížejí. A jestliže některý žid z českých peněz
zbohatlý přecs ukáže národu našemu vlídaou tvář,
činí se mu hlaboké poklony, jako by ee neroz
umělo samo sebou, že 8e žid má chovati ke svým
českým živitelům aspoň spravedlivé. Zkrátka po
fádek zcela obrácený|

rácí spiseL. N. Tolstoj © účelné
vatelů. „Besedy Času“ uveřejňují v č. 45. tyto
myšlenky z dopisu Tolstého Leonida Aodrejevoví:
„Myslím, že psáti je třeba především pouze tehdy,
když myšlenka, kterou chceš vyjádřiti, je tak vtí
ravá, že tě neopustí, pokud ji, jak dovedeš, nevy
jádřiš. Všecky jiné pohnutky spisovatelské jsou cti
šádostivé a zejména odporné, peněžní a třeba že
se ipřipo ují k hlavní — k nutaosti vyjádřit se
-- mohou jen překážeti upřímaosti a hodnotě
psaní. Toho se třeba velmi báti. Drahé, a čím se
Často potkávámo a čím se, zdá se mi, prohřešují
zvláště nynější současní apisovatelé (celý dokaden
tiem na tom spvčívá), je touha býti neobyčejným,
originálním, uvésti členáře v údie, překvapit ho.
To je ještě škodlivější neš ony vedlejší výpočty, o
nichž jsem mluvil. To vylačaje prostotu — a pro
stota je nutnou podmínkou všeho krásného. Prosté
a Jednoduché může býti nepělné, ale nepřirozené
a umělé nemůže býti krásné. Třetí je spěch při
psaní. Je škodlivý a kromě toho je příznakem, že
máš nedostatek pravdivé potřeby vyjádřiti my
Šlenku. Protože, je-li taková pravdivá potřeba,
píšící nelituje námahy ani času, aby podal svou
myšleoku v úplné určitosti a jasnosti. Čtvrté je
touha vyhovětívkusu a kům většiny člou

cího ika v určité době. To je zvláště bkodlivé
a ničí již předem všecek význam toho, co 8e píše.
Vždyt význam kašdého slovesného dílu je jen
v tom, že není přímo poučné jako kázání, nýbrž
že odkrývá lidem něco nového, jim neznámého a
většinou odporujícího tomu, co většína obecenstva
pokládá za nepochybné. Zde právě jeví 80 nutnou

je aby toho nebylo.*“— Pěkné myšlenky |enže Tuletoj se proti drahé a čtrrté dopouštěl
poklesků sám. Ovšem tak daleko v praeném hle
dání jakékoli originality a v pochlebování dema
gogii rozhodně nezašel jako čeští pokrokáři.

b
stále v největším výběru má na skladě

B. Melichar,
knihkupectví, oskladatelatví,

antikvariat
WHradoi Králové.

R. 1808.

Seznamy zdarma a franko.

Hospodářská hlídka.
Pěstování Inštěnim se doporučujene

toliko k vůli získání snamenitých plonin, aloi
z té příčiny, že se půda vyčistí od plevele.
Zvláštním způsobem zkypří zákvasem a dusíkem
obohatí, any luštěniny vnímají dusík z ovaduší a
v půdě jej pak ukládají za spolupůsobení bakterií
hlisových. Z těchto důvodů pěstování hrachu, fa

Poa“ vikve, čočky, seradelyse velicedoporučuje.

k kostiPbleroledh vepřůkrmený na vápenaté ou, na př.
kukuřicí, řepon. Ztraulost seJAčí jednak změnou
píce, jednak tím, še se strmslostí postiženým



vepřám podává malé dávka kostíku vrybím taku
rozteděná. Kolik se má dáti kostíku, má arčiti
svěrolékař, nebot kostík je látka velmi jedovatá.
T maohých případech stačí, přídáme-li do píce
něco plavené křídy.

Giliseň obílmím se značně zvýši,
zrní slepší, žeň zajistí a výnos značně zvýší dvojím
spůsobem. Předně pečlivým obděláváním a účel
ným hnojením půdy. Na cbudé, ledabylo zpraco
vané, málo nebo nesprávně bnojené půdě sebe
lepší plodina se nezdaří měrou patřičnou. Drahý
prostředek je sušlechtění osiva nejlepšího druhu
obílainy do jisté poloby nejvbodnější. Toto se
provádí pečlivým výběrem srní na Bemeno urče
ného, čištěním, tříděním obilními odetředivkami,
pěstěním obilnin na semeno na pozemcích zvláší
příhodných, výběrem druhů nejlépe se daficích,
což zjistí se pokusy a pěstováním oněch druhů,
jež se do určitých poměrů nejlépe hodí. Na 8e
meno nikdy neberme zrní ztucblé, vlhkem neb
strojem porašené, hmyzem neb boubovitými plí
sněmi napadané, leč by se důkladné očistilo —
když jiného srní není — a klíčivost bezvadná 80
ujistila. Také porostlé obilí na semeno se nebodí,

Hnojivá vila vedy došťové. Hosp.sta
nice v ptedu vyšetřovala od září 1888 až
do arpas 1901, kolik dusíkatých látek obsahuje
voda dešťová. Vyšetřováním tím se zjistilo, že na
1 ba půdy spadne s deštěm ročačě 37—49 kg
a to v létě více, v zimě méně. Forma tohoto
atmosferického dusíku na půda epadajícího je
čpavek (jebož je 70*/,) a dusičnan (jehož je 309,
z udaného množetví dusíku). Vzdušné látky du
sikaté pochásejí jednak « Lnilobných procesů sem

vadachových. Chloru padne v zimě 11 kg, v letě
5 kg na 1 ha; pochází ze soli kuchyňské, která
-bouřemi (v simě na moři častějšími) z moře jest
parami roznášena a deštěm k zemi splachována.

Nejlepší a nejjednodušší prostředek
proti kokotiei. Místo kokoticí napadanése
obryje kolem; potom ne posype plovami. Nejlépe
se k tomu hodí ječné. Kokotice jistě zmizí.

Honečná statistika © letošní skkli
umi. Cifry smutné, jak již dříve před podrobným
„součtem konstatováno. Konečná statistika podává
-obraz ještě trachlivější. Vypisujeme jednotlivé čí
alice o aklizni letošní, přidávajíce v sávorce cifry,
-označující výši oklisně ss rok 1909. Pšenice okli
seno v metrických centech 3,581.474 (4,345.708),
žita 9,276.959 (10,075.936), ječmene 5.658.835
(6,621.081), ovsa 6,975.603 (8,659.498). Průměrný
výnos srní po 1 ha činil v zemském průměru (se
sadinou i se srním vzrostlým a pod.) u pšenice
centů 16:6 (196), u žita 165 (179), ječmene
18:8 (20-3), ovsa 149 (18). Jakost zrní byla vůbec
Bpatnější než loni. Proto soc. demokraté při po

„ vyku proti rolnietvu by měli býti opravediivější.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. R. P.

Badet: Ježíš a šepy v evangeliu. Přeložil Frant.
Vaňous. Za £0 b. Vzdělavací koibovny katol. sv.
1. — sel. 3.—4. — O Boha a jeho vlastnostech.
Napsal F. Žák T. J. Homiletické knihovny av.
12., seš. 7. Za 50 h. — Rajská Zahrádka. Roč.
20., seš. 2. Řídí J. Bartoň. Roč. předpl. 160 K.
— Dr. Fr. Herman: Ztroskotání. Ludmily roč.
XII, sv. 6. Na Lodmilu roč. předpl. 2:20 K. —
Lees a Taylor: Prázdniny v norských horách.
Z norštiny přeložil K. Vrátný. Za 160 K. Zábav
večerních roč. 31., čís. 4. —

Z makladatelství J. Otty v Praze. Se
brané spisy F. Heritesa VIL ov. Vyhaslé krby.
Seš. 9.—12. po 30 hel. — AL Jirásek: Wider
alle Welt. Z češtiny přelošil v. J. Hooker. Seš.
8.—12. po 32 bal. Vychází v Slavische Roman.
Bibliotbek.

Nákladem B. Melichara v Hradei Král.
Dr. F. hraběte z Lůtrowů: Čechy. Seš. 1. Nástin
historický. S úvodem prof. Arnošta Denise. Pře
ložil Jos. David. Spis velmi pozoruhodný. Vyjde
asi v 10 sešitech po 40 h. — Zatracení. Napeal
K P. Tetmajer. Přeložil F. Vondráček. Melicha
rova výkvětu svět. literatur sv. V., seš. 1. a 2.
(po24 hal. — Výchova k manželství. Co musí
mladé divky o maaželství věděti. Od R. Cerlinge.

Prom E Beer. MelicharovyBiblioteky sv. XI.Za 240 K.

Časopis katol duchovenstva. S přílohou
věnovanou theolog. literatuře národů slovanských.
Řídí: dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tompach, dr. A.
Podlaha. Roč. 51., seš. 9. Nákladem kníž. arc.
knihtiskároy v Praze.

Ve službách královny. Věstník marián
ských družin českých. Roč.m, čis. B. Vychází
čtyřikrát do roka. Řídí P. F. Žák T. J. Nákladem
Mariánské družiny mušů s jinochů v Praze. Roč.

přeaBíatně 150 K zastlá se administraci v Praze

Kaaonizační bulla sv. Jana Nep. Napsal
V. Oliva. „Hasitatví ve světle pravdy“, roč. 7.,
čís. 3.—4. Za 60 b. NáklademTiskové ligy v Prase.

Lestures frangaises. Novýfrancousskýča
sopis. Roč. II., čís. 1. Řídí dr. A. Mikousek. Vy
chází měsíčně nákladem Kabátolka v Jičíně za
4 K ročaě.

Úplný katalog čes. kmíh oberu hospo
dářství polního, domácíbo, chovu 1léčení zví
řectva, zahradnictví, včelařství,bedvábnictví, obecní
samosprávy atd. vydalo právě knihkupectví A.
Reinwart v Praze, Vodičkova ul. Na požádání
tašle so každéma zdarma.

Pařeniště zkázy. Několik pohledek z mo
derního Sivota velkoměstského od J. D. Světel
skébo. Knihovoy „Přítele lidu“ čís. 2. za 20 hal.
Nákladem čas. „Přítel lidu“ v Brně.

Studentská hlídka. List katol.stodentstva
deskoslovan. Řídí J. Novák, Nákladem Čes. ligy
akademické v Prase II. Roč. III., čís 1.—2. Vy
chází měsíčně za roč. předpl. pro nestadenty 3 K,
pro utudojící 2 K.

Slovenská čitanka. Vydává Moravsko
slezská besoda v Praze. Seš. 3. Cena 80 bh.Na
kladem E. Šolce v Třebíči

Máj. Řídí E Herites a dr. dr. B. Kron
baner. Roč. 9., seš. 5. Vychází kašdébo pátku z+
1/„roč. předpl. 280 K. Nákladem Nakladatelekého
družstva Máje v Praze.

Zvom, orgán a majetek spisovatelekého
drožstva, zodp. red. M. Šimáček. Roč. 11., čís. 8.
Vychází týdně za roč. předplatné 11:20 K. Ná
kladem České grafické společnosti Unie v Praze
Vyšehradě.

Škůdcové našich sadů a moderníochrana
proti nim. Nepsal F. Pleskot. S četnými vyobra
zeními II. vydání. Za 1-10 K. Nákladem fy F.
Pleskot v Prase II., Váol. nám.

Apoštolát sv. la a Methoda pod
ochranou bl. Pamsy Marie. Řídí dr. C. Stojsa a
A. Jašek. Vychátí každého měsíce v Kroměříži.
Celoroční předplatné 1:50 K.

Kalendáře odporučení hodné: Nákladem
V. Kotrby v Praze: Vlastenecký Poutník. Veliký.
Cena 1 K, tucet 8 K. Vlastenecký poutník. Malý.
Cena 60 b, tucet 4:80 K. Svatováclavský kalendář.

Veliký. Cena 1 K,juget 8 K. Malý. Cena 60 h,tncet 4-80 K. Vlastenečký poutaík Svatovácisvský.
Cena 1:40 K. Maria. Cena'1 K, tacet 8 K. Meč.
Cena 1 K. tucet 8 K. Praha. Cena 1 K, tucet
8 K. Rodina. Cens 2 K. Jako příloha do všech
těchto kalendářů obraz „Krista v Emausích.“ —
Nákladem R. Prombergra v Olomouci: Vyšehrad.
Za 1 K, tucet 8 K. Humoristický „Ječmínek“. Za
1 K, tucet 8 K. — Nákladem družstva „Vlast“
v Praze : Svatý Vojtěch. Cena 1 K, tucet 8 K.
Štítný. Za 1 K. —

Sociální besídka.
Prudký boj ma Ostravska. „Ostrav.

Kraj“ píše: „Boje mezi centralisty a autono

Centralisté ostravští, v čele se svým eekretářem
Brdoa vystopojí proti autonomistům s největší
bezobledností. Zdá se, že vzali sobě za úkol
autonomlstické hootí na dobro ubíti. Vůdce
antouvomistickéhohoutí mezi horníky na Ostrav
ska, red. Badil, když viděl, že posice jeho,
jako aatonomistického redaktora je neudrši
telná, sebral jedaoho dne časopis „Na zdar“ a
utekl s ním na Kladno, kde jej začal vydávat
v duchu antonomistickém. To bylo ovšem pro
centralisty velikým překvapením. Zakročili na
policejoím komisařství, aby na red.Budila vydán
byl zatykač. Když jim mebylo vyhověno, vy
pracováno dr. Haasem trestní oznámení, které
zasléno státnímu návladnictví, aby toto stíhalo
red. Budila pro zločin podvodu. Centralisté
ve aré bezohlednosti šli ještě dále a podali
na red. Budila žalobu pro neoprávněné užívání
názvu „Na zdar“ na jeho časopise. Žaloba o
této záležitosti projednávána byla v Praze dne
4. listopedu. Žalobu podal dr. Haas, který také
s Jarolímem, předsedou centrální „Unie“ a posl.
Cingrem žalobu zastapovali. Soud rozhodl
v jejich prospěch a zakázal red. Badilovi oží
vání blavičky „Na zdar.“ Poslední číslo s bla
vičkou „Na zdar“ vyšlo dae 9. t. m. V čísle
tomto sděluje red. Budil ono rozbodoatí soudu
a ozoamoje, že pro příště ponese časopis
název: „Zá,my horníků“ Uvádí dále, že zmí
něný proces včetně s palmárem dra Hasse a
dretami Ciogra a Jarolíma stál při nejmenším
vřes 1000 K. Centralisté mimo to, jak red.
Budii sděruie, vyhodili jej i z pojišťovacího
ú-tavu „G-werkschaft“, kam si vložil 236 K.
Piše: „Nemečtí eoudrazi, tedy ti nejlepší či
novníci, o nichž se naši centralisté tak po
chvalně vyslovují, Adler a Hueber, Badila vy
hodili a asobované jím peníze si ponecbali.“
Důsledkem tohoto jednání jest, že hornictvo
české na Ostravsko z velké části problásilo se
minalou neděli na konferenci pro českou 8a
mostatnou organisaci odborovou.“

Títe lidé prý národu pomohou !Celý
déšť nadávek sypou soc. demokraté na „měj
táky“, nazývajíce je vydřiduchy. Zatím zůstává
pravdou, že právě měšťáci jeou přečasto okrá
dáni od soc. demokratů o obrovské obnosy a
že pří své přičinlivosti jsou zvláště poškozo
váni rudými bankroty. V minalých dnech
přinesly noviny zpráva, že radá pekárna v Kro
čehlavech auKladna nasekala za rok 150.000 K
dluhů; celkem má dlahů na 220.000 K. Zá
stupce pekárny nabízel veřitelům 86 procent,
veřitelé chtějí dostati však aspoň 60 procent.
— Tu se nejedná o nezodpovědné hospodaření
jednotlivého soc. demokrata, ale o hospodář
ství celé radé korporace. A tito finančníci
jsou echopni reformovati finanční poměry ku
blabu lida?

-E
9, »

-Cestující
Morava, vývozní dům na Šicí stroje,

gramofony a velocipedy.

misty na Ostravsku se každým dnem stapňojí. -E
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*Doporučujeme==

zá R za výhodných podmínek,půjčky prodáváa kupuje
cenné papíry. Zvonkovamožnočiniti
vklady slojními listy pošt. spořitelny, která
zašlou 66 na požádání. — Záložna pod

paprePrese Dasta č |

n. RICHTER
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) 8

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Nolkudiy, faráře vo Týprashtielek)

doporačuje P. T, veledůstoja. duchovenstva
und] vevědčenýa Často iaamenaný

výrobní závod
Avšech kostelních paramentů |

69na polášání franko malou,

Ř

:

a KDK PDXGSX683K

š soukenníkv Rychnově nad Kněžnou x
M zasílá na požádánívždy x

die roční salsony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

jj čCetná uznámí zvláštěz kruhůvele
== důst, duchovenstva svědčí o poctivé ob

+ sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třicotiletého působení.

$ Učiňte, prosím, a. objednávku na

Velejemnolátky na taláry.sz
V Též na splátky bez zvýšení cení

XCDG8XG8DXBEDXak

O
Račte si psáti o vzorky

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
mm„Wzájemnost“ 1
©9“ v Hronově čís. 186. "U

Vývoz lněného a modního zboží.
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sesoně:

Modní látky vinčné i prací,dámské i panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZeŠÍMyY na košile,
— — Baty std., překrásných modních vzorů. — —

M9“Výbavy pro nevěsty "U
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
ohvalných uznání. — Objednávkyv osně přes 2J K zasí

láme vyplacen. 1 balík 40 B ů vkusněrozdružených===> za ===
Obdržíte to nejlepší!alá —

Eřesí.-nociál. podmiki

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastuí výroby, nejnovější osvědčenésoustavy,co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čele, mandoliny,kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém

výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen le
přeně laděné drahy. Pro slavné obce a spolubny, trubky, povelky, ponocovky. — Začiré,
přesné ladění se ručí. Správky se rychlevyřisují.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
v Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na kníšky
za 4490 až B% =

úrok a to dle výpovědi.
Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí 2%. Jakeati

Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
ci Králové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše av.
vámpak azasílámv soudkáchod |

26litrůvýše:Lissánská,uherskáarakouská
vínaza 1litr po68, 72,80, 90hal a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

um VWHUMPOLCI. u
Mnoho pochvalných dopisů po race.

Žádejte obšírné cenníky. |

pelk adě LK M
Ekostelní paramenta
spolkové prapory

a

veškeré církev. náčíní vyrábí |František Stadník.
OLOMOUC. Ellščina tř. 43. ©

'

ORP> Závodnálezáse v I. posch. bez dra
hého krámu, čímžvelmi levné ceny. “Jž

|

20666006060606666G66

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje te

první a nejstarší odborná dílna pasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 89.

ího provedení,voa
vzorkuaryzecírkevnímslohu.

Věspřesně,člstěadůkladně
ahotovojese vmévlastnídílně

je néručně, číméumoluěnoveledůstojnémada
Skovenstra práci trvalou 2

R nar: oaJakoVeškerévserky

Btakupekou HTO rovide.
vebalMolnínádobyjem

ulakimza Ceny V end.Veškeré opravynádob ko
stelních se rychle, řádně a

vyřizují.

ne Lí lkáaa bass.
cezašlou.

Chudším kostelem možnesplácet be Firášek.
ORP“ (Saodperušeníačestnýchuznánípo race. "JM

Prosím veledůstejné dnchovenstvo© laskavonipříntů
odůvěrazávoda domácímu. .z L
1zp©VYDEÍŠOSOB CON Bobotě VA
206666666600060600066



Příloha
Turci v Bosně 6 Hercegovině.

Podává polní karát Jen Veselý.

(Dokončeaí.)

Torci v Srbska nečekají na měsíc na ta
kový způsob jsko Turci v Bosně a Herceg
vině,nýbrš jednodušeptají ve Vlechů—kře
stanů, aby se podívali do kalendáře, kdy je
z jara a oa podzim nový měslc; pak dletcho
slaví bajram. Torci nazfnají každého křesťana
Vlachem. ,

Cos týká řeči Mohomedánů bosenských, oni
hovoří ilyrsky pomícháno s tareckým jazykem,
jak oni praví, že se tam „eglendiše bošojačky“.
Ráno, když se potkají, pozdraví 80: „Saba haj
rosum |“ Odpověď: „Alab rasosum!l“ Večer:
„Akšam bajrosam!“ Odpověď: „Alahrazosum!“

Boeňáci mnoho a mnoho mícbají svoji řeč
-8 teareckými slovy — tedy osmansky. Oni to
ovšem popírají, říkajíce: „To je bosenská řeč“;
a když jim to někdo vytkne, ihned říkají :,Hel,
pak ti neznaš još ni bošojecki, to nije osmun
slioski, nego bošojacki; belbetom (na priměr
chorvatsky, na př. česky) kad ja reknem, saba
bejrosam, to jest toliko kao: dobro jatro; a
ti češ kazati: Alah rasosnm, to jest toliko kao
da Bcg da.“

„Sslam alečam“ smí říci jen Tarčín Tar
čínu, jenž odpoví: „Alečam salam!“ „Salem“
zoačí dvě věci: „Pozdravoj a pošehoej ti Bůh !“
Bůh chraň, aby někdo Mobamedánu řekl
„Salam“. — Vypravoje se, jak dvanáct boson
ských Mobamedánů (— Bosňáků víry mohame
dánské) patovalo, když- ta najednou azří proti
sobě přicháseti Osmany, pravé Torky. I ulekli
se a tásali se mezi sebou, kdo £ nich sná
„oglendisati osmaolinski“ (mlaviti turecky).
Jeden = nich počne se chvástatí: „Valaha, ja
dobro snadem osmanlinski“ Střetnou se a ihned
oneo pozdraví: „Salem alečaml“ A tu jeden
Osman odpoví ma: „Salam“, a ptá se ho po to
recku, jak daleko jest do vesnice. Ubohbýbo
senský Mohamedán však nezná dále, aby mu
torecky odpověděl. To Osmany roshněvalo;
ihned vytáhnou može z pasů a počnoa nadá
vati: „Anasine, siti, djsur pezevenekI“ Milí
Boeňáci dají se na útěk, co jim noby stačí a
Oemaní za nimi. Na štěstí na blízka byl les,
kde bosenští Mobamedání ee ukryli. Když se
Oemani vrátili zpět, pravili Bosňáci, jací jsou
to sli lidé ti Osmani; a tu jeden z Bosňáků,
který se považoval za obytrého, pravil: „EÉch,
ta nisam li vam ja kasao, da ima okó sslama
još mnogo kojekakvih pardežah I“

-© Křesťané v Bomě nesmějí se nazývati Bo
uňáky — těmi nasývejí se sami Mohamedání.
Křesťané jeou toliko „raja Bošpjačka“ (podro
bený národ).

Ježto bosenšti Mohamedání nejsou praví
Tarci — jsou to vlastně potorčenci, tedy Tarci
mlavící chorvatskyči srbsky, přes to, že mo
bemedánské víry —- jsou od Osmanů — pra
vých Torků — nenávidění; bněvají se na sebe
zle. Bosňáci nevraží na Osmany, říkajíce, že
není pod nebem horšího člověka nad Osmana;
a Osman zase říká, že jsou Bosňáci „potarice“
a borší než „djanra“, a proto je třeba hobit.
Odtud dá se vysvětliti, proč se Bosňáci bojí
Osmana, křesťané zase bosenských Mobamedánů.

Správně tarecky se méně mluví v Bosně
než v Srbsku. V Srbska považuje se řeč tu
recká znetvořená s chorvatětinou za něco ošbli
vého, s proto slyšíme v Srbsku v každém městě
mlnvit správně tarecky. V Sarajevějest mnoho
Mohamedánů, kteří neznají jinak než bosensky
hovořiti a proto je slýcháme říkati: „Da je naš

hero bošnjački jezyk od -svíh najlepši nasvětu.“
Jahá jest povaha Mohamedátů v Bosně a

m8? — Prostý oárod jeví vlastnost
otroka, Netoliko že podíízuje-ce všem příka
zům svých představesých, nýbrž on plní i každé
přání,ktéré představený jeho projeví, byť by
to i proň bylo něco pokošejícího. Oob cítí se
býti spokojenými jen tehdy, když přání před
staveného mobou vyplniti. Hodše očí je x ko
rasa, še 60 ani tomu nejmenšíma přásí svého

veného. nesmějí vspírati. — Mobame
dási jsee velmi lebkověrcí »miloerdaí, dokud
jieh nikdo medráždí. Jest. třeba je co nejvíce
obválít apo tureckém způsobujim čest pre
kasovati, a čím více je chválíš, tím více jeou
hrdí a mají tě sa to rádi. Nemobou ití,
Ze by to nebylo pravda, kdyš je obválíš, třelina

Vlek i sanosrodil jakti libo-—ovšěem-etiMáním ujošťěší kde každému, ať jest

víry jakém ba koně avšakne suads.jáaky. a l ti, sa. to -jim člověk nestojí;
osi se póuze radají z tobo, še mají příležitost
učiniti „sevap“. Roslbbit se však, coš chraš

Bože, není ka pod nebem,kterým
a bémuneškodili;nezáležínatomioživot3 připraviti. : (0 7

Mohamedání jsou národ velmi lenivý, ne
pracojí zbola nic; několik řemeslníků a ob
chodníků, kteří z obchodu kořistí — aio jí
ného. Vělobní ostatoí oi usříkají a volají o
pomoc, proč žijí, když nelí co na práci. —
Jsou velice pověrčiví. Co se u nás pro zábava
vypřavuje o strašidlech, Čerteob, jak ve sna
lidí přenášejí a opět nazpět donesou, sbebo o
věštkyních, vlkodlacích std., to mají za svatob
pravdu. Rosbovory vedoa velmi besozdné, urá
žející mnohdy až příliš důstojnost člověka, a
nepřeháním, když terdím, že v krev jejích
vešla jiš bezstydnost mlaviti před nedospělými
surově, brabě, nestydatě, nudávatí — to 86
samo sebou rozamí. Nad tím se nikdo nepc
zastaví — skrátka oit a pochopení pro něco
vznešenélo, ušlechtilého, abych tak řekl, jakýs
rozmach sa ideály — to u nich nenajdeš. A
bobo.el, musím říči, de ten doch u veliké míře
i mezi křesťany tamějšími vládne stálým stykem
s Tarčín,, což obsvlášté u mládeže se jeví, tat
že když mládež mobawédánská a křesťanská
se baví, těžko po bovoru rozesnáš, kdo jest
Tarčín a kdo Uřesťaň.

Twrci jsou velmi majetku chtivé i snaží se
ho na kuždý způsob dosíci, af o poctivě, anebo
nepootivě; ba neštítí se třeba i drahého o život
připraviti. Ovšem, ayol zřídka se stane, aby
jeden drahého zabil; ale faktom jest, že ještě
před nemnobými lety bylo velmi nebezpečné
ojediněle tam cestovati. Zvláště nebezpeční byli
t. zv. derviši, kteří potulovali se po celém
světě mohamedánském. Derviši jsou všichni
pleti hnědočerné, rodem z Arabie a jsou jakási
odrada mobamedánských mnichů, kteří potu
lojí se mezi Mohamedány, nemajíce arčitého
či vpolečného síd'a. Zbraň jejich záležela z kopí
nahoře, £ každé strany po jedné sekyrce, tak
že se podobala jakómasi kříži, jímž ae mohl
člověk probodnout, anebo sekoout. Před za
bráním Bosny a Hercegoviny mnoho takových
dervišů sem! procházelo na postrach druhých
cestujících, obzvláště obchodníků. Dnes ovšem
toma jiš tak není.

Oděv těchto somí jest způsobu tureckého,
ceny velmi veliké. Obavláště Tarci zakládají
si na něm velice majíce na něm plno zlata s
hedvábí!

Ženy turecké nost oa sobě dlochý šat,
podobný hábitu, na hlavě můjí šátek, podéhný
velikéma obrusu, do kterého zaniotávají líce
a pod bradou jej přišpendlí. Před očima ne
chají malý otvor, aby viděly na cesta. Otvor
onen jest tak připraven, že když stojí rovně,

proto kdyš jdou, musí blavu k semi nachýlit.
Když jdou pro voda, anebo jenom — jak se
říká — na rob se podtvat, nenosí onoho há
bitu, který se „manifa“ zove, nýbrž nosí jen
„dimie“, t. j. sukni, jež má dvě široké noha

aby skrze něj mohly vidět, přidrží jej zuby;
šátek zove se „šamija“. Když jest bláto, nosí
na boso jakýs drah pantoflí, jež se zovou „ma
lane.“ Děvčata nepokrývají svého obličeje,
mají-li ještě starší sestra na vdávání.

Nebude nesajímavo, jak se mohamedánská
dánéskeukašnybaví: „čec SvabalenoŠraba|
gledaj kakvi je, baš je onaki kdo lelek.“ (Hle
Šváb — t. j. kašdý jiné víry — hle Šváb, pe

A opět drahá: „Gledaj, sekol gledaj, seko
Kaorina, vaj, biliga uzela s onima raspiljeníma
nogama.“ (Pobleď, sestro, pohleď, sestro, na
besvěrce, ah, zda-li pak byssi ho vzala s těma
rozkřivenýma nohama ) A jedna odpoví: „Valeh,
da bi bio kakav sendjilin, ja bi ga besbela
usela.“ (Bély mi svědek, kdyby byl nějaký
boháč, jistě bych si ho vzala.) — Druhé volají:

di je Vlah more.“ (Avšak jest bezvěrec.)
ví os to ona: „Eb nišťa zato, potarčio bí

sastavit ce snad a promlovit o mobamedánskoa
dívkou jest velmi nebospečné — odvážlivec
dostal by jistě ránu.

I šeny i dívky křesťanské nosí dimie,

na blavách pestré k po —kaps— okolo nížje obtočen malý šáteček a oa něm opět okolo
připevněny jsoo vlasy. Dívky nenosí tento šá
teček, nýbrž vlasy připevní buď na čepičce
anebo je nosí spnětěné po plecich.

Tarei, městě, to příhnoa hla
a hledí dolů. dondoubým krokem, nohy "o
široha pro zvláštní střih jejich kalhot,na jichž
zadní části jskoby jakýe drah pytle visel: Není

kerého úmysla
zveaku vypadají,i můše se ti přih

najedanu: slyšíš: „Co sdvíháš hlave jako pes,
jskobyo něcohledal nemůžeš jit s hlavou 06u jako člouěk?* Neboť k to povašaje
sa velikou uráško, když se někdo dívá do jeho
obydlí, neboť ihned by řekli, še hledá jeho ženu,

Kdyš se Turci chystají k jídlu, d

světice postaví kulatý Palakystá, Poofra*
svaný. Teostůl jest tak nízký, aby kolem na
semi „oobli sedět, nohy křížem kladonce.
Jakmile se jim polévka „čorba“ předloží každý
vytáhne vi lžíci „kašika“, kterou za "pasem
nosí, anebo jestliže jí nenosí, má ji na „scfru“
připravenou. Když polévku snědli — lžící odloší
a drabé všechno jídlo jédí rakama. Když jest,
jak se říká, něco mastného, ta jedoodaše léme
se chléb a namáčí v talíři „eahán.“ Chléb se
nesmí nožem krájeti, býbrž jen Jámat: — byl
by to břích. Když přijde maso, ta si rukama
každý odtrhňe a pořádek jde od nejstaršího

do nejmladšího. nahé 80 Stane, Že na dně mísy
po jákémioliv jídle Ae polévka aneboodéčke, tá může jí nejšíhřší půpiťa tak po
pořádku dále až k nejmladšímu, když je té po
lévky více. Rozdíl mezi „nobl“ jíst á „sprostě“
v tom záleží, že obyčejný Turčín jednoduše
kosť zaby ohlódává, kdežto lepší Tařčín maso
prsty odtrhoje a pojídá a kóst sabazuje. Na
konci jídla následuje kyselé mléko „jogart“
zvané. Před jídlem se umívají race a po jídle
race i ústa. Mooxí omývají i ústa mýdlem.

Zajímavéjest, když některý cizinecs nimi
sedí okolo stolu. Samo sebou Se rozamí, že
buď nevydrží dlouho tak sedět, neboť nohy
ihned brní, anebo vůbec není schopen, aby
noby křížem položil a tak soděl. Může se mu
snadno stát, že mu Torčín zcela dubromyslně
řekne: „Masiš se učit lidsky se chovat, aby
se ti svět nosmál.“

„ Skoro v každém domě, aspoň tom lepším,
mají koryto ve velikosti člověka a jeden ve
liký kotel na zahřívání vody. Když se někdo
těžce roznemůže, ta dávají veliký pozor, aby
snad bez jejich vědomí nezemřel. V okamžiku,
jakmile ozří, že nemocný dacba vypustil, tu
jeden na druhého počne křičet: „Kde je honem
kotel, rozdělej oheň, hřej vodu, než se ma
tělo ochladí.“ Oni považojí to za veliký hřích,
kdyby se tělo ochladilo dřív než je vykonpají.
Praví, še by k němu nepřišel dobrý dach,

dokud orbvý 0 neyykoopal. Po vykoapáníbavlnou zandají nve, ústa, uši a všechny tělesné
otvory a od hlavy až do paty zabalí bo do
nového plátna a mesi tím, co jedni mytím
mrtvoly jsou zaměstnáni,drazí ihned kopají hrob.

Všechno přátelstvo, známí i přátelé se
shromáždí v čele s „hodžon“ (mohamedánský
kněz). Tělo položí do jedné obecní skříně,
truhly, která 6e sove „sandak“, ne jejíž spodní
části jsou připevněny dvě latě. Účastníci pohřbu
postaví ee ve dvojstapu před domem a když
mrtvola vynese se z domu, tu nejprve oni,
kteří jsou nejblíže dveří, postaví ji na svá ra
mena, vyzvednou do výše, co bys jedno slovo
vyřkl, a podají ji dále na ramena, kteří tu stojí,
ti opět dále a tak to jde stále, mezitím 0o ti
zadní ihned jdou napřed, aby čekali, až zase
na ně přijde řada, a tak s ramenou na ramena
mrtvola donese se aš na hřbitov. Tam vyndá
se mrtvola a ják jest v prostěradlo zavinate,
postaví se do hroba na holou zemi. Od shora
pokryjou latěmi neboli úzkými prkoy 8 po
sypou málo zemí — — —!

Vnitřní sařísení obydlí jest zvláštní. Pro
sebe má hlava rodiny „snibia“ zvaný místaost,
vedle níž jest „harem“, to znamená ženské
obydlí, hned vedle je kachyň „maotfak“ a stáj
„shar“, Ve ovětnicích není zvláštního zařízení;
po zemi rozprostřeny jsou koberce „sagi“ a
to na bolou sem položí rohožky „hasure“, na

(ně deky z koňských vlasů „muntaví nebo man
tapi“ a nabora koberce. Vedle zdi pod koberci
jest žiněnka a oa zeď opřeny jsou polštáře.
Tady ve dne sedí a v noci spí. Světnice jsou
velmi níské, co by veliký člověk blavou dosáhl.
Strop jest dřevěn s prken hezky vyřesávaný.
Kolem zdi je police „sofa“. Na straně, kde
dvéře do světnice vedou, jak široké jest pro
stranství vedle dveří, etojí ekříň „dolap“, kam
noční oděv schovávají, aby ce neničil. — Okna
jsou velmi níská, zřídka sasklená, obyčejně
jsecujen papírem salepons; okna harema 0
patřena jsou z venku dřevěnýmimřížemi.

Jak mámo, Mohamedání velmí náruživě
kouří a pijí černou kávu; proto kdo vetoapl do
obydlí některého ©Mohbamedána, vidí, že na
plotué takořka celý Boží den 00 káva vaří.

kterém ee voda ohřívá pro „abdes?. V boha
tých domech jest jedna svétnice zvláší, kdo se

káva vařípro dómácí i pro hosty'a zovese „kaloodšak“. jest jedna místnost, kde ucho
vávají sedla a rosličné sbraně; sové 60 „olía
čada.“ Domy nebo chalupy mobamedánéké jsou

-samypro. sabe stavěny t.j kašdá má kolem
určitý prostor baď adí asebo jsoom plotem

"obračený.Samosebou eerosamiše podletoho,
jak kdo bohat, má dům vystavěn, coš vidí se
už na aříséní toho prostora neboli dvoru,
Rostou'tumrůže, květiny—i vodovodmaosí

obodých to vypadá chad



Uprostřed ohraničeného prostora malá cha
loopka s dvěma ponszesvětnicemi,s nichž jedna
se nazývá „šenská“ světoice a druha „mušská“.
Po dvoře obyčejně roste jen kukuřice, melonny,
tykve a dýně.

Na konec chci podotknouti, že Bosna
jest celkem úrodná, ale žel Bohu, ještě dnes
pa mnohých místech samá planine. Bosenské
ovoce jest daleko známo, obsvláště bosenské
Švestky, jichž jest veliká hojnost.

Kdo by měl podnikavého ducba, chtěl
pracovati, obzvláště věnovat se hospodářství
— « Bosně kyne mu dobrá badonenost. A
myslím, že vyhlídky jsou sde lepší než v Americe.

Rozšiřujte “UN
. spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.

Naši předkové o vodě a koupání.
Tekoucí voda pozbývá prý vší nákazy,

když minula devatero kaménků. Největší pů
eobivost na zdraví lidské i zvířečí přičíténa
vodě proudící, zvláště pak vodě proti proudu
nabírané. Avšak užívalo se k léčení také vody
z kalažiny, z kolejí, z okupu, vody na výkala,
rosy, vody lidské i svířecí (moče).

Ponžíváno vody studené, vlažné i teplé,
odvaru z rozličných bylin buď jako léku neb
jako lézně, také jako obkladů. (Více viz „Ne
moci s jich léčení.)

K vaření hracha a čočky braly babičky
všdy jen vodu říčnoo; věděly, že také na
prádlo se lépe hodí, než voda stodničná.
K témož ofli používaly vody dešťové a soěhové.

Nerady viděly přenášeti mléko od „prv
ničky“ a dítě ke křtu přes tekoncí vodo.

Pěny, které se tvoří tu a tam na vodě
tekoucí, zvláště ta, která se v některém místě
stáčí, používali také v léčení. Pěna na vodě
stojaté v zátoce neb ve studánce pokládána
za jedovatou, voda pak sama za nozdravou.

Nejvíce obávaná místa v řekách a poto
cích byla ta, kde ge voda stáčí, víří; taková
bývala sídlem vodníka a bubliny, které ae
v místě tom objevily, byly známkami jeho pří
tomnosti.

O velké vodě se říkalo, že je sice zlá,
avšak oičeho sj nenechá; co jednomu vezme,
drahému zanecbá, ano i mrtvola vyhodí.

Ten, kdo boď mnoho neb bez dlouhého
vybírání někde něco odebíral, přirovnán
k velké vodě.

Mělká místa v řece neb v potoce, která
se mohla bez odložení oděvu přebroditi, byla
v teplých dnech vždy hojně obuazena.

Když pak nastalo koapání, oživla i místa
hlobší, kam ge odvážil ve společnosti svých

Takový někdy jiš v malé chvilce „andělíčky
polykal.“

Děti vstopojíce do vody, postřikují se
(stříká jeden na druhého), aby se „osmělily.“

Vstopujíce do vody, říkaly: „Hastrman
s vody, Panna Maria do vody“, při čemž 80
pokřižovaly.

Ve mělké vodě měly děti amělosti dost,
bastrmana se nebály, pokřikujíce: „Haetrmane,
tatrmane, dej kůži na buben; budeme ti bub
novati, až polezem z vody ven!

Vodě ze studánek přírodou vytvořených

přorna se mnohdyzvláštnímocneb kouslo.erdívalu se, že lidé pijící s té které stadánky
dostali tlustý krk neb vole, zimnici, žloatenko,
echváceninu, ochvat (vyrášku), jiade prašivina

(svrab), lišeje neb jiné nedaby i KA čilaVoda pak z některých studánek léčila bo
lavé oči, bai slepota, chromé údy, loupání
v těle, tlak v žaladka, podporovala vsrůst
vlasů, dodávala cboti k jídla, rosbáněla všeliké
výrůstky na těle.

V některých stadánkách aídlili včelicí da
chové, tu dobří, jinde zlí, skoro ve všech vo
dách však hastrman. (Vis „Hastrman.“)

-O stodánkách, v sichž voda i pří největší
simě nezamrsala, soadilo se, Še jsou ve 6po
jení s mořem.

Ve které studánce je šába neb bad, tem
-je všdy voda čistá; musí se však dévati pozor,
aby 66 nedostuli s vodou do šaladku. (Viz

„Had v šivotě.“)
přirovnávale „se ke křišťálu.Cistá voda

"© PM staveních zřizovaly se studně rou
bené, kamenem lámaným žob skružemi plskov
covými vyterasené. Dle jich hloubky nabírala
se'z nich voda buď hákem neb.„váhoa“ na
čkov, z větších hloubek „vampálem“ s oltovem

. . 31

. Da řetěze neb „pavusníku.“ Pumpy (čerpadla)
nastaly později.

Zmálile-li se v létě voda ve studních,
přinášela i přivážela 6e,mnobdy | ze vsdálo
ných studánek v poli, v lakách neb v lese,

, Vzalo se za vděk i vodou říčnou; v zímě vy
| pomáhalo se sněhem neb ledem.

Jak se oapíše třemi písmeny „smrulé
voda?= V. Pa

Umělecké výrobky
a obrasy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vsorů levné a
solidně doporačaje umělecký závod

a výrobna rámoů

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jiříkora třída
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Věda a umění.

Zomědělským sbírkám Národopisného
Musea Českoslovanského dostalo se v nedávných
daech velmi cenného obohacení darem rossáblého
modelu „lóče na zajíce“, jejž blabovolně věnoval
museu — prostřednictvím p. dra A. Mayera,
koncipisty Pražské Obchodní a živnostenké ko
mory — osvědčený vzácný příznivec Národopis
ného Musea Českoslovanského Jeho Excellence
Arnošt Em. brabě Sylra Taroucca. Model léče
bude vhodným středem připravovaného oddílu
lesnictví a honebnosti, který bude v museu země
dělské retrospektivy instalován, jakmile dojde na
rosšíření jeho místností. Rada Společnosti Národo
pisného Musea Českoslovanského upozorňuje ne
připravovaný uvedený oddíl lesnický všechoy, kdož
Bo zajímají o české lesnictví a honebnost. Jaké
koli pokyny pro nové oddělení a ovšem sjm. dary
budou 8 povrděkem přijaty. Bližší adélí na potá
dání kancelář Společnosti Národopisného Musea
Českoplovaoského, | Praha — Smíchov,© sahrada
Kinských.

Moravský Čech rektorem umivor
ajty vo Švýcarsku. Doe 15. t. m. byl krajan
professora Musila dr. V. Zapletal svolen rektorem
frýburské university ve Švýcarska. „Freyb. Nacbr.“
o tom píší: „Pochvaly takové, za jské prof. Zapletal
nastupoval na rektorský stolec, nedostalo se dosad
žádnému rektoru. Nový rektor jest členem domi
nikánského řádu, skromný to moich v celém svém
chování, ale při tom od základů (grandgelehrt)
učený, pověsti daleko žiroko uznané, Jeho sláva
jako starozákonníh> exegeta je internacionální.
Je též apiwovatelsky plodný. Látku ovládá suve
renně a při tom je upřímným, pokorsým kuto
líkem. Hodlá sepsati komentář celého Starého Z4
kona a dobrý latinský překlad pro klerus, což
veškeré kněšstvo bude s velikým povděkomvítati.“

Kulturní jiskry.
Haeckel se přeceněčím vysmameo

mal. Když bylo dokázáno před soudem Milanu

ačkoli skrytě peal do katolického listu, milý hr
dina sábl k tuctovému moderníma prostředku, aby
ce pokrokářským živlům znova zalíbil: vystoupil
«katolické olrkve. Hrdinsteítďto jest nejlacinějším
a nejpobodlnějším pokrokovým projevem. Kdyby
se takové kapacitě řeklo, še 90jí srasí po odpadu
pětka z měsíční gáže. borempádem by si své nové
„přesvědčení“ rosmyslila. A což Haeckel? Vidí,
jak jsou sami pokrokáři velice roztrpěení nad o
studou, kterou jim spůsobil svými podvody. Proto
se chytl stébla k uhájení sbývající trošky zkalené
popularity. Vystoupil z evangelické církve, coš
vlastně měl učiniti dávno. Vědyť přece se stavěl
v čelo fanatiků, řádících proti základním zásadám
všebo křesťanského. Jest věru div, že mu jeho
volnomyšlenkářští žáci odpustili tak dlouhé setr
vání v křesťanské církvi. Haeckel poslal berlín

ským listům připo: „Důvody mébo vystoupenítkví v přesvědčení, že rosluka církve od státu
jest nutna; dále v přibývající politické reakci
Černomodrého bloku, v nucené výchově k nábo
šenskému liooměrnictví (11) a konečně v osobním
roshorlení na stálé osobní útoky pro domnělé pa
dělání embryových obrazů.“ — Nač ty fráze vol
nomyšlenkářské znovu papouškoje? A ta fioskale
o náboženském liooměrnictví! (Kdo uvěří pod

- rodným tvrsením baechlovským, kdo jest vycho
váváa zjevně či skryté od protikřestenských fa
natiků, ten ovšem tíhne -knáboženskéma liooměr
sletví, ztráceje 'víra. Kdyby však fanatičtí pod

„4 „. „8
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Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.
Cena 2KG0OhM.
:> Objednávejte u

Biskupské knihtiskárny
v Hradci Králové.
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Hospodářská hlídka.
Pěstování hub jedlých způsobemumě

lým je všude možno. Z prvaí vyspělé houby někde
nalezené odřísne se klobouóek apoloží se na skle
pěnou tabulku. Za dra až tři dny je sklo pokryto
jemným bílým práškem — výtrusy Či semenem
bouby. Opatrně je pírkem smeteme do nádoby
vlašnou vodou naplněné a skropíme pak tekutinou
vhodné místo, pokud možno za mlhavého dne.
Místo vyhlédnuté před tím se několikráte navlh
čilo močůvkou z koňského chléra. Pakli to po
čátkem června několikrát opakujeme na témže
místě, v srpna již sklidíme houby naseté. Nejlépe
se hodí sáhonky sastíněné, úrodné, jež několikráte
pohnojeny močůvkou koňskou a koňským hnojem.
Záhonky se občas koňskou močůvkou skropí. Pe
čárka či udelka — žampiony — 8e nejlépe daří
na sáhonka s trusta koňského, uloženého, třísla
vyluhovaného a hlíny pařišťové nakupené na
místě etinném. Nemasí to býti ani sklep eni chodba
nějaká, nýbrž i místo nepokryté, ve stínu lešící.
Pěstovati Ise všechny jedié hoaby.

Těžké půdy Jilovité zlepšitílzetím,žese skypří popelem továrním. K tomu se hodí doba
simní, kdy jiné práce je málo, a sice tři zimy po
sobě. První vretev zaořeme hodné hiuboko. Narok

roku se rozbozený popel tovární již jenom sahár
kuje. K tomuto účelu hodí se škváry ze želesaic
a ze vdech továren. Jenom třeba škváry přehoditi
sltem a hrubších kusů ce ušije ma opravu cost,
kdežto na pole se vezmoujenom sypké součástky,

Ce praví šťovík © Že je v půděmnoho
vláby a málo vápas. Odvodněme pozemek a po
vápněme náležitě: šťovík zmisí, místo něho pak
se objeví dobré pícniny, zejména tam, kde se po
semek pobmojí struskou a kainitem. Odvodněním
a vápněním zničí se na louce též jiné rostliny je
dovaté a plevele, které čímí sklizeň besceniou,
ba zvířatům nebezpečnou.

Dobrý ochranný 'prostředek proti
červeno. V daešní doběae užívá sice mimo
očkování muocho léků proti července, avšak jeko
všdy a všude je lépe nemoci předejíti, než ji lé
čiti. Tu ee nejlépe osvědčuje v prvé řadě Čistota;
sděvé, chladné, čisté stáje, při tom i dost: pro
strasnó a hlavně bodně větranné stáje, pak po
řádek a vzorná Čistota při krmení již saručají
dobré zdraví a výborný stav vepřového dobytka.
Dále se velice dobře osvědčila kyselina salicylová
jako ochranný prostředek; tato přidává se do kr
miva a sice na Spičku nože na jeden kes denmě.
Sám jsem byl svědkem, kdy dobytek takto kr
mený zůstal nemocí ubetřen, ač tato v obci a v0
kolních utájích sle řádila. Odporučitelným pro
stfedkem je i přidávání utlučené zelené skalice
v takovém množství a tím způsobem jako kyse
liay ualioylové; obé lze dostati v lékárně.

Kena sámská jest největšíze švý
koz a bývá at 78 cm vysoká. Váha průměrně ob
váší 5O kg. Barvy jest bílé. Je výbornou dojaicí ;
Badojíročač až 800 | výborného mléka.
"Trávník hmojíme nejlépe,kdyšvsima
době rožhodíme po něm saze a dřevěný popel
vychladlý, ale nevymočený. .

Zmameomitý tmel pro dřevo poskytuje
smíšenina 1 dílu hašeného vápaa s G.díly
čerstvého tvarobu spolu důkladně promísených.

Šipkové víme připravajese s plodůplanérůže. Šípky dobře vyzrálé ase oberou, stope
saležeti. Když směkly, dřevěnou

paličkoa je v hliněné nádobě rozmáčkáme a vedon
rosředíme ns kaši, již necháme ustáti do zákvasu.
Potom vylisajeme: na 1:/, litra šťávy přidá se !/,
kg oukra, vleje do skleněné nádoby a postaví do
místnosti 19 stapňů O teplé. Po 8daí se tekutina
míchá, pak v klida nechá kvasiti, při čemž se

prag + 6ovaduším.Asi vbřesnuse otočí

-BYT
ralkýsvět poko)o eéní Ise najmonti od
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Objednejte si Dra Beyla důkladnýspis

Úkoly Sooiální politiky.
Nepostrádatelná příročka pro naše spolky asvciálaí pracovníky, jakož pro každého, jenž eboe

o sociálních potřebách nabýti přehledného poučení.
Spis neposýlá se bez objednávky Be ukásku. Cena
3 K. Pro abonesty „Obnovy“ 10*/, sleva a franko.

Objednávky přijímá a vyřizuje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Školský obzor.
Z výroční zprávy © stavu márod.

níbe školství v království Českém v r.
1909, jež vydána semekou školoí radou dle stavu
posledního prostace r. 1909. Okresů školních jest
v naší zemi 66 českých a 68 německé. Všech ve
řejných škol obecných jest v českých okresích
3211, v německých 2334. V posledním deaftiletí
vzrosti počet škol o 465, v posledaím pauze roce
o 47. Obecných škol českých jest 3231 a němec
kých 2314. — Veřemých škol měšťunských jest
375 v českých a 233 v mém. okresích. Z těchto
jest 349 chlapeckých a 259 dívčích. Vyačovací
jasyk jest ba 374 český a na 234 německý. V po
sledních 10 letech přibylo 189 měšť. škol, v je
diném roce 1909 pah 9 Práce ve Bkolní sabradě
zavedeny jsou na 406 měšťanských a 4289 obec
ných školách; školní zabrady má 6150 dkol,
-k tomu 1114 též pokusná hospodářská pole. —
Pomocných tříd pro neplnosmyelnou nebo slabě
nadanou mládež jest 11 při 6 školách (vesměs
v českých okresích'. Strádající mládeži ve věku
školou povinném věnovány jsou v Čechách 4 ústavy
pro hluchoněmé, 1 pro slepé, 3 pro slabomysiné
a 16 vychovatelen (útulen, polepšoven).

Obchodní dorost bez mravní vý
-ehevy. Na letošním mesinárodoím sjesdě pro
obebodní vzdělání ve Vídaj rokováno-také o mrav
ním vychování obchodního dorostu. Referát měl

jepomský přufessor Katoha z Osaky a vládní rada
dr. J. Řežábek z obchodní akademie v Praze.
Professor Katoha pravil, še třeba žákům více než
jeuom přednášeti a vyučovati je o mravaosti.
Třeba, aby učitelé sami byli jim vzorem mravného,
charakterního jednání. Učitelé mají svým charak

pak byl téhož -oábledu, %e mravní podklad jest
pro obchodní dorost nezbytně nutný a že mravní
výchov mnel se díti ve spojení s výchorem nábo
ženským. Als náboženský výchov připouští jen u
žáků vóřících, zamítá jej vóak zcela u žáků nevě
řicích. U těch vičeho ueprospěje, ale charakteru
jich ještě spíše uškodí. Žadal, aby do učebných
osmov obchodních škol zevedeno bylo soustavné
obligatorní vyučování othice, at se náboženatví

obdržely na

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ruějti veškeré kostelní nádoby a

sive, nádobky,oalénky, packy

svícny,lam y , ehlc, kropeněyatd. ové 0 Pvýroby, pisům
církevním vyhovojící. Staré před

a
měty opravuje v původní intencí a
v ohni zlatí nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bes zársznosti koupě
Vše seposílá posvěcené.Prdcs ruční

Sklad Seěbenýchpřesýoha střárných Blenoků,jako junémadenek, kříšků, prstýnků s
protony, tabatěrky jídelnínáčinísestříbrapravého

i čínského vždy na akladě.

Starésleto,stříbroadrahokamykupujesanejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a cisolour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

na mich vynčaje nebo ne. Ale návrh dra Řežábka
ojesdem byl zamítant. Tak tedy i nadále ce bade
všeobecně uzoávati, že vyrůstá obchodní dorost

"český bez zásad mravnostoívu., ale náprava ne
stane so žádná. Vědomí bez svědomíje zkásou duše !

Óhcete 20výhodněošatiti2 |
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnotí. (Zvláštěvsor látky »Palměra«)

ed fy — ED. DO8KOÓ1LCHOCEŇ.=
"Proní. český sasílateleký sdvod | soubenného sboší
3002 sel. r. 1876. z

Přesídlení!
MB“Sklady fi

ty KV. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Máziodkomztěbování tony značně száené.

|

|

—

JESLE,
KŘÍŽOVÉ CESTY, ŠKOLNÍ

KŘÍŽE, OLTÁŘE, SOCHY
s A KAZATELNY

levně provádí abs. ©. k. odb. školy sochař a řezbář

BORUMIL BEK Y HOŘE KUTNÉ.

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, erepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYSŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby mábytkové
řesně k nábytkovým látkám se
odící jako: sňůry, střapce, tře

pení ad. — — — — — —

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« sa nejlevnější cenu nabízí firma 

JAROTODEAVPRÁZŮ,vodík L

letošní sklizně, jakož i cibuli, česnek, majo

ránku, thymiánek, a vše výborné jakosti 2

levně zasýlá

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.

bkgbalíčky poštoufranko

2 <32838588 41%.
i >d = sošesů S oč céa. Z 385088K:
ze P áššsájšš coš2 s
>. p řiŘs Ri srl:za Ee“ 5šlPůnku
= © 25=w1505F3 .8B54 adobSRSSSŠnšE
L a > Pá Řo«5sMěěE:

APO44253

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

: Óm
dili

řesvěděčtese,kněžské !:3
| še nejlepší |

2.. 0..a...

„ ,

oeluloldové,náprsonk
olngulum atd. dostatilze y

jedině u fy



za výhodných podmínek,
zápůjčky prodáváa kupaje :

oenné papiry. Z venkovamožnočiniti
vklady složnémi pošt. spořitelny, které
zašlou 80 na — Záložka pod
léhá povinnérovisi Jednoty zálošen. | -:

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

© stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.

+

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma| ducbo
vemetvu s sl. patronátním úřadům kopravování |:

a přeslacování

oltářů, kazatelem, kříševých cest|
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k č ů, žel ckopravB ozný
zajiíeh2 eny od absajících zaP oeay mírně.

„nová chrámová-zařízení
u 8 raj čistě amělockém.

Pha n dostaví mtaktéš| A
nároku ma cestovné.mbe

(/- ZávodzaložteP 100.nudjí

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

= (proti Grandhotelu) ::

„ PŘilimávklady na kníšiky= za 44% až 59%=
úrok a to dle výpovědi.

«9* Složní lístky na požádání zdarma. “UN

Uhlí Somajtevoeic

su úvěrníspolečnost

8 É

ť AOHTER
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,

Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrár spol.
vHradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker Júzasí
kórát 15 a. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —

VídeňVII., Mariahilforstr.
86.

Cemníbyzdarmaa k, = SN a ZÁ“

u P. T. dachovenstvazvláštnívýhody. u
XG8DDANE> OD XGB XE65

8 Jan Horák,
M Rychnověnad Kněžnoux

=nojnovějštoudrakůnen

zasílá na požádání vždy

Š vlněnýchlátek-sŘrosvévlastní:vro nao| tu-i citozems

Čemé auzmámízvláštěz kruhůJe
ossz Hl 0,pa :je za

nee dkvíce ne třice'iS okedak „X
Učůte, prosím,„Dyje : oběsí

lejemněl étky =n teláry.
T6E naoplšiky bez zVÝŠHUSčen!

COGNC OBX

Ignáce V. Neškudla syn
5 (protokolovaná firma) :

4 v Jablonnémnad Orlicí (v Čechách)E
(bratr P, J. Hoškudiy, faráře ve Týpraohtisioh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,|
spolkový. h praporů a kovového náčiní i|

s Cenníky, vsorky i roucha hotová na ukázku
se ma požádání franko zašlou.

"HDRERAEPYMZIIEI:-ULU

abuNOn ě-d-6-6 a

Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
vHradci ové ověřilo mne dodávati

vá přírodní vína k obětem mše av.
vám pak a zasílám v soudkách od

25litrůvýše: Lissáuská,uherskáarakouská
vínaza 1litr po68, 72, 80, 90hal a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruea. h

Založene r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desftiletí vy

hlášený žaludečnílikérpodnázvem

ej Aměrs de Londres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporačuje se ku koupi pravého frage.

cognacu, srěmské slivovice jakožpův jamjemnějších likérů v oemáchrumua všechdruhůnejjem
úm. obchadníkům anejlevnějších. P. T.

hostinskýmpovolujíse zvlášťvýhodnéceny.

a

vedkeré-círted rěčirií vyrábí

FrantišeleStade.OLOMOUC. to. dě

SRPvZázod nájenése +Lpojtů. bos čte

bébo krámu,čímžvelmilevnépony. o.

=

1
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Lev, Nikolajevič Tolstoj.
Dne 20. t m. zemřel muž ducha obro

vitého, spisovatel, který svými realistickými
romány uchvátil čiré vrstvy všech kultorních
národů. Veliká řada učenců prohlašovala jej
za předního současného filosofa; aspoň každý
jeho filosofloký spis rázem překládán téměř do
všech řečí kultarních národů, každá jeho zá
vadní věta letěla přes oceány do všech svě
tových žurnálů. Tolstoj atával se autoriton
mesinárodní, mlovil k národům a specielně
k různým společenským vratrém všech pěti
dílů světa. Každé jeho slovo přijímáno 8 ne
dočkavoa lačností ; celé zástupy učanců navětů
vovaly jeho venkovské sídlo, spousta nejrůz
nějších dotasů brnola ae do jeho samoty.
Zkrátka zvláště poslední denitiletí lze právem
nazývati v celém světě dobou Lva Tolstého.

Filosof tento stal se přímo modlou mo
dermího lidstva, nasýváu byl třináctým apc
ŠtolemKriatovým. Byl učenoem, ale jeho věhlas
plynal více s bystráho pozorování života než
ze čtení knih. Pestrá a pobuutá škola života
byla mu přední rádkyaí. Jeho slovatný před
obůdce Gogol pevnými, strobými liniemi kreslil
stíny ruského společenského života. Tolstoj
stal se jeho pokračovatelem — pikoli včsk
napodobitelem. Zůstal si ve všem svůj. V ro
másech a povídkách Tolstého markantně se
odráší jeho vlastní duše; prostota a apřímnost,
s jakou fotografoje věrně do nejmenších de
tajlů jak povaha ruské inteligence tak zapa
dlých mošíků, působí nezvyklým kouzlem. Po
dává-li obras mledšího roskóho šlechtice nebo
důstojníka se všemi jeho jideálními vzoěty i
slabostmi, kreslí obyčejně sám sebe, jakým
byl v mladších letech. A přece jeho nenmělko
vané, realisticky sepsané lícně json nejmistr=
nějšími plody beletriesoučasné. Tolstoj uchva
cuje virtaosaí diagnoson lidského srdce. Ve
spisování prostých povídek pro lid jest Tolstoj
Goniemnepřekonatelným. Dovedl uchvátiti u
čenéi prosté. Zpytujedůkladně svědomívlastní,
budil podřimojící svědomí lidetva vůbec. A
přece tak nečinil ve svých románech způsobem
despotickým; demagogioké, fanatické výkřiky
byly mu věcí vzdálenou. Propitval bystře po
vaha typických osob e odkryl nezbytné mravní,
společenské,kaltarní důs'edky jejich jednání a
tužeb s uchvacající přesvědčivostí, tak že ne

třeboval kořenití kazatelskými dodatky.
áko románopisec a povídkář náleší a bade

č jnetFojeboin: r“ peěkovénám te ospeare ,
Gosthe Německu, tím se stal Tolstoj Rosba.

Telstej filosof.

Není řídkým případem u
nají podceňovati svá nejvážnější díla, ješ vy
kyskla s duše přirozeněa která nesou na sobě
Významnou snačku besprostředních postřehů

| 4 le hlavní váha po na ové utopistické
běhy a často i na malichernosti. Tolstoj

pš osudu trsgickému. O svých románech,
teré mu sajistily slávu světovou, začal se po

Jednoavyjadřovati s úpoje úsměvem, nasý

nit, še naší

vdaj*donelavroom jaa ti. Zato
bon v poslední čase, jsou kajrlénějšíní

V Hradci Králové, dne 25. listopadu 1910.—
v

episy dikaktickými. Zatím vůak jest jisto, že
by filosofické episy nikdy velikou elárva Tol
stého negaložily, kdyby přid Tolstým-filo
sofem oabývaluo Tolstého-ronšánopisce. Mos
hodný podiv musí vabaditi, že vrácnou knihu
„Dětství, chlapectví a jinoštví“ nazval docela
„knížkon ničemnon.“ Zdá se ostatně, že Tolstoj
v podzimo svého života bagatglisoval svou be
letristickou činnost minalou s pouhého pozér
ství, aby tim více zdůraznil cenu praci mravo
věčných.

Co však si odnese čtenář z jeho floso
fických prací pro šivotní praxi vlastně nového
a zároveň uskutečnitelného? A zvláště jeví-li
se v jeho floeofii tolik sjevných trhlin a do
cela protimlovů ? Voláse: „Tolstoj byl předním
apoštolem humanity, volal po rovnosti, volno
sti.“ Nevolali tak však již dávno před ním jiní?
Nebyla již před jeho filosofGokýmiepisy atmoe
fóra Evropy přeplněna hesly demokratickými
a humanitními ? Jestliže byl přece hlas Tol
stého v tomto případě slyšen více než volání
poblicisty jiného, pak to má Tolstoj děkovati
více popularitě získané činností beletristickou
neš praktickému návodu svéma k obrodnému
životu. Mnohá zásadní, okřídlený hesla, rozle
tujicí se z úst Toletého bleskem, byla výkřiky
beprosto spátečnickými. A kdyby je vyslovil
katolík, byl by mu odpovědí hřímavýsmích.
Tolstoj na př. řekl, že od oynější kultary ne
čeká nic. Dra Adolfa Hessovi kl: „Mám za
to, že lidé nemohoa jiš žíti pod vládou, která
páše násilí. Lidetvo následkem všegbecného (T?)
vzdělání a vzájemné výměny myšlegek pokro
čilo tak, že vůbec nepotřebuje vlády“ Tento
výrok Toletého-starce přímo křičí svou naivností
a nepravdou. Republika franconsské se Do
kládá za stát nejvzdělanější v Evropě. Alo
málo kde se musí používati tak často železné
vládní roky k udolání nejhorších davorých
zločinů a skázonosných převratů jako právě
ve Francii. A což barcelonští i roští bandité,
kteří 6e prohlašovali za nejosvícenější jádro
těchto národů? Proč v svobodomyslné Ame
rice mé vláda po ruce celé regimenty četníků?
Protože bez pevné vlády i tam by řádilo právo
pěstní snad hůře než v Africe. Čím jest šibal
učenější, tím rafinovanější u nebezpečnější.
Bez silné ústřední vlády obešly se spíše ná
rodové života primitivního, šijíce v poměru
patriarchálním, než národové moderní.

Zásadou Tolstého bylo: Neodpírati sláma,
nenatit mocí člověka zlého « zanechání nepra
vosti a k úkonům dobrým. — Praktikování
takového pravidla nelze savósti beze škody
aní do rodiny, jejiž členové se milují, neřku-li
do společnosti širší, do státa. Kdyby na př.
ee zařidil raský car dle zásady Tolstého, pak
by nastaly v jediném měsíci v Ruska tak
děsné převraty, řádilo by pěstoí právo banditů
tek bosazdně, že by sám Tolstoj ze avé vsi
byl vybnán nebo aemroen. Podobnou příliš
oitlivůstkářskou zásada měli s počátku i čeští
bratří; ale drsná t protivníků je poučila,
že někdy I rázná sebeobrana jest netoliko do
volena, ale še nadto jest často notnou povin
ností. Bránil se důstojně sám Kristas, hrozil
přestapníkům věčným uzavržením, bránili se
svatí apoštolé. Neodpírati sléma! Tato na
prosto bludná zásada dává právo sločínobhm,
aby duvili dobro v zárodku, kdekoli pnčí, aby
Jidé konající dobré skutky trpěli tak 7eliká
pronásledování, až by malomyslně aložili race
v klín. Nepřikasojte lidem, aby platili daně
na vsdělavací a humanitní ústavy, nenařisujto
dětem návětěvo školní! Pak se školy vyprásdní,
učitelé se rozutekou, dobročinných a kultar
nich ústavů se užije jako špýcharů.

Tolstoj popíralpotřeby církve. Má-li se
však kterákoli, sebe nepatrnější idea resliso
vat v menší nebo větší upolečuosti, jest po
třebí, aby. se sdrašil jistý jóčet lidí ve spo
lečnost k provedenípříslnšného účela. Tudíž
i lidé, k ohtějí uvésti ové vznešené nábo
Zenské ideály v život,musí 00 sdružíti ve spo
Ječnosti — v církve. Jinak zástaeou jejich ide

-© „Bozdejte své jmění!“ vojé Tolstoj k bo

Inserty se počítají levně. |
Obnova vychází v pátek v poledne. | Ročník XVI,

hatcům. Ale ta 8e hned v zápětí naskytá o
táska, zda by ge takovým způsobem pomohlo
ohudioě trvale. Možná, že za 10 let by po tom
zdánlivě- obrovském společenském převratu
bylo chndiny více než předtím. Statisíce roských
proletářů pracojí jen potud, pokud jim hrozí
smrt hladem. Dostanou-li peněz někdy více,
ihned je promarof. Mažík jede « hobenou horkou
do města, kdeč prodá obilí. Pak hned zanechá
velkou část stržených peněr v šidovské ko
řalně. Podpora, almužna, po případě rozdání
všeho jmění — velmi záslažná věc, Ale radi
kální přerod zabožených sociálních poměrů
nutno provésti zcela jinou cestou. Lidu se
musí pomoci trvale, lid nutno uvědomovat,
jským spůsobem by získané bmotné prostředky
mobl svépomocí ndržeti a rozmnožovati,

Tolstoj zabral se horlivě do čtení spisů
Petra Chelčického a velebil je s nadšením. A
přece jest známo, že následování reakčních,
pochmorných zásad zakladatele česko-bratrské
jednoty by bylo hrobem umění, hrobem radosti
ze života a pokroku. Ostatně nikdo tak vá
Šnivě ve ekutečnosti nepotírá stěžejní poučky
Chelčického jako pokrokářští chvalořečníci
Tolstého.

Jasnopoljanský filosof nebyl volnomyšleu
kářem. Kladi veliký důraz oa potřebu nábo
šenství. Krista vrončně otil, k něma se modlil.
Ovšem dostal se do vážného spora 8 pravo
slavnou církví, protože jí nemohl býti docela
lhostejný příliš volný a oadto zcela pochy
bený výklad: Písma. Kristovo učení lehce
ce chápe od lidí učených i nejprostších,
nesobází-li jim dobrá vůle. Také i v nynějším
čase sa spletitých sociálních a politických
poměrů může slovy i skutky Kristovo učení
vyznávati i každý nejosvícenější myslitel,
aniš by tím „způsobil újmu svému vzdělání.
Kristovy zásady lze dále realisovati v nejšir
ších vrstvách. Leč Tolstoj učení Písma vyložil
s přebásnil tak přepiatě, že není možno, aby
moderní společnost dle výklado toho prakticky
přeměnila své jednání. Kristovo jho jest eladké
a břímě lehké. Zato však Tolstoj věsil při svém
pocbmurném rigorisma na krk svých čtenářů
nesnesitelné centy, jichž ostatně sám nedovedl
posvednouti. Chtěl založiti přísnější a lepší
morálku, neš jakou Kristas hlásal. Ovšem by
rokratismus a ztrnalost pravoslavné církve
raské těžko mohly odvrátiti genia od snah
odstředivých. Leč přes to olrkev sama mlčeti
také nemobla a tak Tolstého vyobcovala. Stařec
šel evou cestou dále; nemstil se zavržením
všeho křesťanského nebo vášnivými výpady,
Jaké poz.rajeme jinde. Naopak přilnal ke
křesťanské sektě prostomyslných Duohaboroů.

Ovšem i = jeho filosofických episů možno
čerpati mnoho dobrého. Jest pravdou, že še
desát procent toho, co se nyní nazývá pokro=
kem a kultarou, jest jen lacíným poslátkem
prázdnoty mebo vyšperkovaným ničivým Mo
loohem. Leč nic se nemá přeháněti. Tolstoj ve
své saujatosti jako filosof potíral přepjatými
nápady ty životní ustálené pravdy, které dříve
stkvěle šířil jako beletrista. Ba na př. filoso
oký dodatek k velkolepémo romána „Vojna a
mír“ v muohém odporoje tomu, 00 mepsáno
v románu. Zoamenitý spisovatel vojenský Dra
gomirov v rozboru toho roménu napsal: „Bez
děky jímá úšas, jak jeden a týž člověk může
tak zoamenitě kreslit vojenské scény a tak
špatně vykládat jevy války a boje.“

Dobré myšlenky čerpané z křesťanství a

prospěšné zásady Alosofůjiných Tolstoj utvrdil;eč jeho zcela originelní rozběhy, které vlastně
značí spátečniotví, podiehncn neúprosné skáse.
Tolstoj si ani neuvědomil, že by praktikování
Jeho zásad o životě zcela prostém vedlo k do
lovní lenosti.

Tolstého theorie a prakse.
Podařilo se samému Tolstéma přivésti

proký djvotv souhlass vlastnímučením?utno dáti odpověď zápornou a to již proto,
še moché idey ruského myslitele vůbeo nelze
v praktickém Zivotě dnešním prováděti.

„Národ. listy“ 8. listopadu1906 napsaly



že byli proroci, kteří jednali, jak hlásali. „A
množství nemohlo odolati unášivé mocipři
klado. Kráčeli svým směrem, množství se hsalo
za nimi, kráčeli do ohaě, množství sa ními
vstupovalo ma hranici, vrhali se ce skály a
množství vrbalo 60 za nimi. Lev Nikolajevič
je jiného drohu prorok. Množství jej zbošňuje,
velebí jeho hlas a postava, ale nenásledujejeho

Prorok mluvi sám proti sobě.“
IB- Tolstoj byl v theorii nepřítelem umění.
Ale, dal se podobiti od malířů a fotografů
v nejrůznějších póaách, spěchal poslechnout
hudbu svého alovutného krajana Čajkovského,
tvořil sám díla umělecká, vítal ve svém domě
spousta omělců.

Zřekl se dle své theorie majetku. Ale jak!
Přenechal jej své rodině, 8 níž žil pohromadě.
Tak to dělávali zcela obyčejní statkáři, kteří
šli na slušný Výměnek, když je jiš omrzely ve
likó hospodářské starosti. Takovým chudákem,
jakým 86 ačinil Tolstoj, chtělo by se uned státi
99 lidí z každého sta. Vzdal se jmění, ale přece
je společně odilel. Nikdy neměl trapných ste
rosti o zítřek.
m Malovati a fotografovati se dával výhradně
v mužickém, selském obleko, jak oře, jak sedí
v prosté pracovně, Při rolnictví však není nej
horší tělesna namaha, nýbrž mnohonásobné
starosti; téch Tolstoj neměl, nemnsel žíti z tě
lesné práce rukou svých. Vyšel si 04 pole,
kdykoh 86 mu zlíbilo. Ve svém paláci dal si
adělati delskoa oětnici e níským stropemjaby
jeho život vyblížei hodně po možicku. Tam
umístil zcela jednoduché hodiny za 30 kopějek.
Co tím chtěl vlastně dokázati? Že moderní
stkvostné budovy Be mají rozboříti a vývoj
stavitelského umění má astrnoatí na pověstně
Šeredných barácích mažických? Byla to poubá
pósa k vůli popularitě. Všdyť v té níské jizbě
mél pohodlný kožený divan a ještě lepší ko
žený fotel. Aby ještě víc markýroval možíka,
pil čaj po nelsku; vzal cukr do úst © čaj arkal
skrze zaby. Ale tsk jemného Čaje málokterý
mašík okusil. Raději 61 měl Vzpomenouti, že
to mažíci s dosavadním způsobem života da
leko nepřivedli. Ale Tolstoj oral zcela primí
tivním pluhem, místo co by 8e byl přičinil o
skutečné zvelebení rolnické práce.

Ješitoost není řídkým údělem stáří. Ani
Tolstoj nebyl jí ušetřen. Popularita ma byla
v pozdním věku milejší než nestranný posudek.
Israelité mu začali pochlebovatí, v novinách
jej vynášeti, jen aby hodně vytěšili. Positivní
plány a rady Tolstého se židům nezamlouvali.
Který židovský kapitalista by se chtěl na př.
ochuditi! Leč židům bylo vítáno, že filosof
snaží se káceti stávající řády. Isrselité věděli,
že při převratech a zmatcích se v kalné vodě
Bejlépe loví; proto potřebovali flosofových ne
gativních hesel jako soli. .

A tak se stalo, že sa války rasko-japon
ské a za revoluce zazněly z Jasné Poljany vý
křiky: „Ustaňte! Nezabiješ!“ Každý ovážlivý
člověk musil odpověděti, že ty výkřiky přichá
sejí pozdě. Jak veliká spleť sociálních a poli
tických příčin vedla s drtivou nutoostí k toma,
že se proti sobě řítili dva statní kolosové?
Nyní se nevypovídají války £ okamžitého roz
maru. Teprve když se nakopí z příčin mimo
vojenských celé haldy hořlavin, když sami
státníci jsou „proti nejrůznějším proudům a
vírům téměř besmooni, dochází k strašnému
krveprolití, jež násilně rozusloje otázky, marně
Juštěné cestou diplomatickou, amírnoa. Ustačtel
Obrovský vlak politických, kultorních a doci
álních tošeb japonských řítik ee ko předu po
srázné cestě — proti něma vyjelo se v úzkosti
s prachem a dyoamitem. A jediný výkřik měl
"najednou erovnati všecko.

Při té příležitosti právě Tolstoj, vynášený
800. demokraty, anarchisty a židovskými volno
myčlenkáři, projevil úžasnou nedůslednost a
nespravedlivost. Autor hesel „Nezabiješ, neod
poroj slémn“ bral v ochrana židovské zákoř

-Jidi, kteří vratdili celé rodiny i 8 détmi. Hně
val se, že tito revolucionáři, kteří tisíce životů
se evými pomocníky zhobili, byli zatýkání a
trestáni. Stát neměl práva k sebeobraně proti
sištným, krvavým banditům, kteří zneavěcovali
uřestanské svatyně, rouhavě banobili obrazy

„ovětců, zatracovali
dělníků vybíjením továren připravovali o chleba?
„Nesabiješ“ měl zahřímati Tolstoj v prwé řadě

„proti revolucionářůto, kteří katansky odpírali
slému i dobrémo. Leč proti bořičům nevydal
brošury žádné. Tyto a jiné. okolnosti zřejmě

přivedli své zásady © praktickým jednáním
v sbodu. Příště ještě o poměrech v Jasné Poljauě.

Dopisz Prahy.
Žápasy o smístanáměstků starosty prašskíko.

Snaby o „práci“na prospěch obce Prafské pro
jeviJy re, jak nymí vyšlo na jevo, opětněvělmi
zřetelně, když bylo před volbou náměstků

parosy král blav. města Praby. Tóměřkašdýtřetí o starší oítil se býti povolén pro
opívati dle nej bhsil svých mátičos Prase,
a proto bleděl cí sfdkati hlasy a podpory ových
přátel, nešlo-li by to přece, jaksi — aby se
stal náměstkem? Revnivosti bylo tolik, še kan
didovalo nejméně čšestnácte pánů otců města.
Z mladočeského odružení usilovali o náměst
nictví hlavně pp. cís. radové Červený a Schrčt
ter, Kroutser, dr. Fonk, Vaníček, Maděra, ze
edražení dra Podlipného pp. Lada a dr. Pík,
ze edrušení staročeského pp. dr. Štych, dr.
Černý a Slavík. Poněvadš řevnivost dostupo
vala takové výše, še hrozila blamáž, vyjde-li
celá aféra na veřejnost, shodly ge nejvlivnější
osoby na radnici zažebnatí vsrůstející krici
tím způsobem, že navrhly, aby místa náměstků
byla raději ponechána v rokou sáměstků do
savadních, k čema také došlo. Za toto rozře
čení krise nejvíce jsou povděční náměstkové
pp. Kasalický a Seifert sami, poněvadž sedí
v teple i dále, a mohou po celý rok působiti,
pedbajíce, Jíbí-li se to komukoli či nelíbí.
Zejména náměstek p. Kasalický usiloval a
osobně velmi ge angažoval o svoa novou volba,
prohlašuje důrazně, že by rád provedl různé
sáležitosti, které započal ke šťastnému zakon
čení, a k tomn účelu že potřeboje, aby zvolen
byl. Bylo ma vyhověno. Takto jest zase na rok
pokoj a rok budoa růsti naděje všech „povo
laných“ i méně povolaných na místa náměstků
starostových v Praze.

. o
o

Připojování předměstí bu Prase. Připojo
vání předměstských měst a obcí ku Prase, které
poněkud poustalo, posunuto bylo opět ku předu
usnesením zastupitelstva smíchovského, aby
Smícbov připojen byl ku Praze. Mezi obecen
stvem, znajícím současné poměry finanční oboa
velikých ohof, Praby j Smíchova, toto oene
sení valného nadšení nezpůsobilo. Prosíravější
lidé vyslovojí obavy, že Smichovu valně ne
bude puslouženo připojením ku Praze vzble
dem k velikým dlubům, jimiž Pražská obec
Jest tíšena, a také připojením Smíchova obec
Pražeká valně nezíská, Smíchov jest sice město
moderní, leč rozvoj jeho jest sastaven s jedné
strany řekou Vltavou, z drahé Košířemi a
ohromným nádražím, tak že o nějakém raobu
stavebním nemůže v něm býti valné naděje.
Jiný důvod jest, že centralisováním měst a obcí
vzniknou různosti, o kterých nemá dnes nikdo
ani tušení a povedou ku potíším v admini
strační správě. Již nyní s trpkostí se © růz
ných částech Velké Praby těžce nese, že 80
zapomíná na radnici Staroměstské na jich o

rávněné tužby a přání a že palčivé otásky
Jejich oddalojí se oa léta. Jak bude „teprve

potom, až bude Praha s pafnáctí částí, jež bn
don vzájemnou snshou, aby dosáhly co nej
rychleji sploóní svých potřeb, křišovati si na
vzájem akci, těžko se domysliti. Myslíme, že
centralisování má své výhody i nevýhody;
v tomto pak případě že bude trvati po léta,
nežli připojovaná ku Praze města i předměstí
pooítí blahodárné důsledky připojovací akce.

Nováradnice na Lánhartskémnáměstío Prase.
Budova, kterou obec Prašeká postavila na Lin
hartském náměstí v Prase, nyní po odstranění
lešení dělá nedobrý dojem. Že by podobala se
radnici, nemůše nikdo tvrditi; spíše ae podobá
budově nemocniční se svým nevalně podařeným
secesním sovnějškem. O této anše provedené
stavbě v končině tak malebné vyjedřají se od
borníci velise nepříznivě. Přece jest nesporno,
še typický elob gotický byl by se velmi dobře

sachovati budoucím věkům starý rás Pražského
Starého Města. Jak jinak vyjímalo by 80 ar
kýřové veliké stavení gotické, jak působivě by
podmaňovalo diváka a přenášelo ho v minulost!
Leč dnes již marně bychom volali po oápravě
osudné této historie. — Kamenný pomník sou
časné neprosíravosti stevitelské, myšlenkovéi
prašpatné pochopení idey. ataropražské bude
po staletí hlásati, jak Pražané nynější doby
byli malými ve velkých věcech!

Obrana.
Neskládejte sobě pokladů! Tak to

sní hromadně proti církvi v různých varlacich
z táborů protikatolických. Tedy lidé, kteří již
dávno„vírav zázraky oderhli, chtějí ns drahé

nel hradil spolkové potřeby. Samy protilatoWoké vlády v republikách vybírají na lidu ob
álé daná. Alekatolické kostely, školy,

nemocnice, missléa humanitní ústavy mají 6e

dobrovoln
ly Akohoké A elttev ftst jm

kéři docela protestají i
aky táta

bodoě dalako větší než kterákoli
repoblika. Zkrátka se sášti proti církvi obsací
se na roby netoliko sama moderní flosofe,
ale docela i nesměnitelná logika.

Z protikatolického fanatiemu naší nepřá
telé chytře a soustavně dovedou ti
mlovu dávných i novějších dějin. VědyÚ jest
přece tak světle dokázáno, še ochuzené kněž
stvo bacitské a protestantské uvázalo 6) so
závislostí hmotnou na krk i závislost mravní
a še mosilo přímo otročiti zpyšnělé šlechtě,
memělo-li blady zomříti. Sám česko-židovek
„Rozvoj“ stýskal na to, jak rabíni pro svoji
chudoba apadli do veliké odvislosti na boha
tých šidech a jek k vůli ohájení chleba do
pouštěli se celé řady bespráví a vůbec skutků
bezcharakterních.

A při takových ajevech sa moderních
spletitých poměrů sociálních moderní lidé od
váší se právě vůči církvi neši volati: „Nesklá
dejte sobě pokladů !“ A při tom jedním dechem
nařizují, jak mají kněží platití na účely ná
rodeí, hamanitní, vadělavací ! -2 čeho jen Wy
měli katoličtí kněží platiti, až by neměli peněz?
Neshromažďaje ze všach sil slušné fondy na
své účely církev evangelická? Ale ta má pri
vilej, proti ní neplatí slova : Neskládejte sobě...“
Lidé, kteří ohodí okolo přecpaných wertheimek
židovských jako slepci, kteří nastavají pro avé
epolkové účely talíř na všechny strany, při
kasují církvi, aby si pvčípala jako největší
spátečnice. A nikdo by se jí do očí více nesmál
jako právě ti poračníci, kdyby jich poslechla.
Každý groš dovedoa vyčísti, každá katolická
sbírka jest jim traem v oku.

Nuže, jent potřebí poakázati na ty finanční
zjevy církví jiných, o nichž mlčí naši odpůrci
jako protikatoličtí fanatikové jako pěny.

„Čech“ dno 19. t. m. uvádí zajímavou
statistiku dle „Hansfrennda“. VJablonci lákali
do svého středu lotheráni katolíky nepoctivými
sliby, že budou míti a protestantské oírkve
všecko zadarmo. Zatím však odpadlící 60 zhro
zili, jak veliké taxy jim pak byly určeny. Pre
sbyteriom (starošovatvo) lathereké vydulo tam
bešoam povinných poplatků, rozdělených na 5
tříd. Od kýtů we platí: v I. třídě 30 K, v ILtě.20K, vIII. tř.10K,veIV.6,vV. 4K.
Ododdavekv Ltř.40 n6
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. 0 K.
Mimo tyto vysoké poplatky za obřady

masí každý odpadlík v Jablonci platiti kašdo
roční taxu zvláštní na vydržovácí bohoslažeb,
ješ obnáší z hlavy 1—190koran! R. 1901 bylo
+ Jablonci celkem 602 latheránů a ti dle ú
ředního výkasa zapravili 7241 koran na roční
taxe, mimo poplatky štolové. Kdybytak někde
farnost katolická, čítající na 600 duší, měla
zapraviti mimo vysoké poplatky štolové ještě
na 7000 korun na faráře a zostel, byl by to
poprask, jakého svět posad nespatřil. „Haus
freond“ r. 1910 uvádí v oplynulém čtvrtletí
pod sáhlavím „Píefterkórner“ následající pří
klady: Jistému odpadlíku narodilo ae.dítko.
Dopeal pastorovi sa křest. Ten mu odepaal:
Pošlete na přílešítost 10 koraa a pří křtu bude
třeba také 10 koron. Tedy celkem 20 K Ji
bémo odpadlíkovi zemřelo malé dítě. Pastor
dostavil se ku pohřbu, posadil se sám do voso,
jejž byli si rodiče zemřelého dítěte pro sebe

objednali, tak že musil pak dítě doprovázetipěšky. U hrobu prominvil pastor rok starémo
kojenci (I) zbytečnou řeč, aby sí mohl zapo
člsti sa ni 16 koran! — Málo plaoený úředník
při železnici ve Štyreku obdržel od pastora
vyzvání, aby pro pokladnu modlitebny zapraví
roční dávku 86K. Přidána pobrůžška, že sice
bude na něm vymánána oestou exekuční! —
Lidé tito a jim podobní, kdyš se o takovémto
dobrodiní (1) latheránství přesvědčili, prosili,
aby byli do té opoštěné církve katolické spěl
přijati, nesouce 8 seboo to blsbó vědomí, že:
a) pro odpadlíky jest sice dle Jíčení vče zdarma,
dle skutečností že však jedenkašdý po nějakém
čase musí platiti z hlavy 1—190korun ročníc

 «

jednal ku posluse v nemoci protestantskoa dř
akonisa, ješ se p katolických milosrdných
sestrách opičí, nebude míti posluhy té sa mál“
nebo sderma: nýbrž že jí bude povinen
skytovati jemnou strava, dvakrát denně ©
sitá jídla, víno, zvláštní pokoj a 10 K denol
0) že křest dítěte bdde zadarmo; ale pasi
rovi zaplatí na příležitost a ne darod kmo
20 korua; d) že pobřeb dítěte bude zdaru!
ale pastorovi Ze povinen bude dáti svláši“
kočár a 15 koran sa zbytečnou řeč pohřebrl
© poubřbechdospělých netřeba teprve mlavil
V „tampla“ v Prhze stojí nějlacinější oddav
100 K. — A žid. kramář vnájmu žijící -cepřis
po: svém sňatků, že nyní, zhloživ rodina, b“
orešit ročně do šídoveké obce platit 86 ko

Za obřady dacbůvní "platí vo ovšem 1 usvlae hojně! 2.



ee odpůroovésaatišejí ! Abetolík,
-který čte vyčítání každého groše katolickéma
„debbovozstva,domnívá 60, še saše duchoven
obvo lid vycsává. Kdo platí knězi štolový po
platek, má ai uvědomiti, že ne

-příslušný bohoslažebný výkou. *

při té přílešitostí plno kancelářské práce."K-tomu všema neplatí ne dal s hlavy, ns či
štění a opravy kostela, na zpověď, saopatřo

více ovšem křičí proti „bamážnosti dachoven
stva“ ti, kteří kněsi za celý život nedali uío,
ale za toplatí úlasnou deň do soc. demokra=
"fieké pokladnyca .pohlaváry. Jako na příklad
typagrafové, eteříbudou mítí od Novéboroka
opět vyčší příspivek o 30 h, tak še nyní jiš
bedou platiti týdně 2 K M0 bh. To je jiš
'trosba mnoho!

-Přes to všecko obrovské poplatky, uklé
-daaé náboženskými obcemi evangelickými a
Eidovekými,dejí se vysvětlití tím, še í v cír
kvích nekatolických jest potřebí velikého po

vsěšního nákladu va vydržování duchovních s
na petřeby bohoslnžebné. „Neskládejte sobě
pokladůl“ Ale olrkovní společnosti musí v ny
nějšímčase odjské jmění sbromážditi, aby ne
byly auceny katdou chvíli dém od domů že
"brati, protože Bůb nečiní zbytečných zásraků
fam, kde lidé mohou si vypomoci ssmi.

Politický přehled.
JAamifestsíran. českýchma oněm království

"Šeskémsryličuje dle pravdy průběh vyjednávání
v česko-německém smiřování vwPraze i pří
"činy nezdaru. Poslanci čeští přese všecko, 00

se stalo,R ochotni dále vyjednávat,dají-lik tomu Němcipodačt.
Kdo smoříl 0 Čechácký Dle »Va

-terlandu« bylo vyrovnání zmařeno vlivem svo
:bodomyslných Němeů z alpských zemí, kteří
hájili stanovisko, Že se nemá národní otázka
žešit jednostranně a na sněmích, nýbrž dle
všeobecných zásad -na říšské radě. Němci
2 alpských zemí se také obávali, že by dohod
mutím Čechů « Němci pozbylí svého výhod
mého postavení, jaké so jeví v jejich silném
mastoupení v ministerstvu a proto použili
všech prostředků, aby Němce.z.Čech odvrátili
od vyrovnání. Zmar vyrovnání vzal si

na starost pověstný štváč, býv. ministr a
tajný rada Jeho Veličenstva dr. Sohreiner,
který tajně agitoval a ryl, až bylo vyrovnání
vwkonofoh.

Dalí „vyjelnávání? V poloriciprosince
seda národně politické komisehr. Clam
inic pokusí se opět o rozvimutí vyrovná

vaclch prací.Jest stále ještě naděje, že do No
vého roku se prý přece dohoda po ježto
bída romských financí bude tlenivější,
Tak doufá bar. Bienerth a jeho vláda, která
ehce, aby říšská rada byla dělná, ale při tom

ani nehne, a zlovolmou německou ob
strukoi nechá beztrestně v Praze a v Brně
bouřit.

Sněm irálovetví Českého odročen 22. t. m.,
něse jednalo také o to, aby, nejsa odročen,

půl i po dobu zasedání říšskérady pohroě.

směm22. t. m. schválil návrh,
jisaž se zemský výbor vyzývá aby vyšetřil
možnosti zkrácení školní povinnosti na 7 let

ma venkově s výjimkou měst a průmyslových
míst. Návrh přijat proti-hlasům s00.demokratů
a měm. liberálů.

Poláci oolásce průplavů.Zástupci. všech
polských stran na schůzi ve Lvově schválili
resoluci, podle níž setrvají Poláci při stavbě

- průplavů zákonem z r. 1901 zabezpečených.
Říšská rada vešla se 24. t m. k předvé

nočnímu zasedání a má vyřídit do Vánoc za
timní rozpočet,prodloužit bankovní privilegium
a prozatímní směnu jednacího řádu Rozhodu
jící kruhy vzdávají prý se naděje, že by ny
nější parlament provedl veliké úkoly, jež ho

ají, a proto úž se pomýšlí sa rospuštění
parlamentu r. 1911. s

V Portugalsku hlásí ae revolucionáři o
kořist, kterou jim vláda tak snadno dáti ne
může a proto jsou a ní nespokojení. Žádají
zejména, aby všecky úřady byly vyhražen

pávodníe republikánům, a aby noví republi„káni byli ze všech úřadů vyloučení. Druhá
obtíž vznikla z toho, že vláda vydala »právo
nastávku«. Následkemtohov Lisabonuvšecka

rava vázne a že hrozí všeobecná stávka
niční. Vláda snaží se všemožně dělnictvo

oď stávky odvrátiti, ale dělníci odpovídají, že

Pin nynější držitelé moci před revolucí dělo štv

| ichébojovnicesa vslebníprávoše (au
'fedšetky) nynějšíčátevní krise v Anglii použily
sa, vhodnos přílešitest k či agitaci ve

:prospěch valebního práva žen.22. t..m nrhly

se ma ministerského předsedu Asgaříha od

PE toho« kočáře£ parlamestua hoi rosbíly jeho okna a sám udeřen do hlavy.
Při tom bylo zatčeno asi 100 sufrašetek. Jiné
táMy« obydlíministrovu,ale bylypolicií ro

o

ního. 'Revolucionářinapedí kasáray v Orizabě,:byli však odražení MěstoTorreon obléhali
cí několik hodin a stříleli na ně z těž

ch děl. Mnoho osob bylo usmrceno. Přišlo
se na stopu spiknutí, dle něhož měli být po
vraždění vysocí úředníci.

Zprávy organ. a spolkové.

atol. oréanisacíma spolkům.

Jak zajisté známo jest, JE oslavě 40. výročí sabrání města Říma vojskem italským, dno
0. září t. r. hrubě se otřel ve své řeči Nathan,
žid, steroste města Říma o sv. Otce, ano týž člo
věk,-který, jek se píše, je vlastně náčelníkemital
ských svobodných zednářů, drze orazil, jestli tak
řící možno, blaboslavenca Matka Páně.

Svatý Otec z té příčiny proti tomuto urášli
vému počínání israelity a svobodného zedsáře
Natbane u jednotlivých vlád katolických protesto
val; jak to učinil, na tem nezáleží, a hlavní věcí
jest, že tak učinil.

Protest ten učiněn byl'tské u rakoaského
ministerstva zahraničných záležitostí, ale jak se
podobá, zůstal dosud nepovšimnut.

"My se nechceme míchati do sálešitostí cizích
etátů ani našich ministerstev; ale tolik je jisto,
že nevděční jsou syn a dcera, kteří netrpí se
svým otcem a nenjmou se svó matky. My nevděč
efmi nebudme|

„Žádáme tudíš, aby katolické organisace a
katolické spolky uspořádaly schůze, na kterých
promesou slavný protest proti onomu počínání
iornelity Natbana, protest ten budiž zaslán pří
slušnému úřadu duchovnímu, aby se pak mobl
dostati až.k vědomí av. Otce, „aby týš viděl, še
desud ;jsou tisice i milioay katolických křesťanů
i v Čechách, kteří radost jeho považují sa radost
svea, ale také urážku jeho ze arášku svou.

Daem nejvbodnějším k těmto projevům od
danosti sv. Otci a vroucí lásky a úcty k Blaho

"slavené Matce Páně jest zajisté svátek Neposkvr
něného Početí Panny Marie. Na ten den nechť se
také katolické epolky a organisace súčastní kor
porativně služeb Božích.

Podrobnosti, jak protest temto provésti, po
necháváme na vůli jednotlivým organisacím a
spolkům dle jejich místních poměrů.

komitét dlovéso královéhradecké
v Hradci Králové, 22. listopadu 1910.

Upozornění. Sdělojeme těm, kteřína pro
testní echůzi proti Nathanovým urážkám cbtějí
řečniti, aby se obrátili nejdéle do 31. t. m. ma
administraci „Obnovy“, která jim ochotaě dodá
informace, vystihující hlavní okolnosti a povabu

Černilov. V reděli dne 13. £ m. odpol.
we3 hod. v hostinci p. Váci. Jindry měl o avé
pouti do 8v. Země přednášku dp. Jan Lad. Pe
trásek. Ač v obci naší toho dne konány dvě
schůze, přece účast vzhledem ktomu byla veliká,
neočekávaná. Přišli i z dalekého okolí. A žádný
neli.oval cesty; odměnou metušenou byle každému
přednáška poutavá, osvěžující, propletená pěknými
sentencemi a živě líčenými episodkami. Byla ska
tečně krásnou ouvertarou — vlastní to slova před
sedajícího vsdp. bisk. vikáře a děkana Jana Fr.
Seidla — k dalším přednáškám důst. pána, jehož
přednes je tak milý, příjemný. Zvláštností, jichž
oa cestě bylo používáno, bodily ne malý zájem. —
Těšíme se tolik na příští přednášku provázenou
býti mající — dle přípovědi řečníkovy — táž svě
telnými obrazy. — Minulou veděli sehráli čle
nové divadelního odboru naší Jednoty působivý
obraz ze života „Fariaat“ od Elišky Peškové,
Prostranný divadelní sá. byl přeplněn hostmi do
mácími i £ okolí, k nimě družili se | vzácní naši
přátelé z Hradce Králové. Volba hry avědčí o
vyspělém vkneu jak účinuojících tak posluchač
stva. Režie, jsko obyčejně bezvadná, byla v osvěd
čených rukoa dp. Petráska, jemuž skvělé před
stavení bylo zasloužilou odměoou píle a přičinění.
Jedaotlivých úloh sbostili se jich představitelé ke
cti své i Jednoty. Ploá budiš jim chvála! Byli
pilni v nastudování úloh s k tomu družilo 00 i
přirozené jich nadání: i městské jeviště vítalo by
hra takovou. Dojem byl roven přednesu, byl ú
chvataý, potlesk plně zasloužený nebral konce. —
Divadlo nasývá ae školou života u představení
této výborné bry s výbornými představiteli byli
toho důkazem. — Voláme: Díky Vám! Připravte
Bám co nejdříve opět tak poučný a zábavný v6
čirek. Zdař Bůh!

Nový Bydžov. Katol. národní jednota po
fádala winuloa neděli členský večer, při němž
mimo sdělení růsných spolkových záležitostí při

jm sále s velikýmsdarem osobráladivaf kus Jiráskův „Vojnerko.“ Účinkujícím dostalo
se zaslouženého potlesku. Pro sdvontní Čas zaru
česy jsou ponbné přednášky. Zdař Bůh!

Sdružení české křesťansko-sociální
smmládešev Pardubicich uspořádalov aeděli
dae 30. t. m. v sále „Staré Besedy“ zábavní vo

čírek s postrýmazajímavým programempi ploémsále besedním. V přestávce zábavných | pro
mlaviti měla ku sbromážděné mládeží el. Lid.
Kosařová, která se však pro sahodilou překášku
nemohla dostaviti s proto převzal úkol její p.
Rypka z Týniště. Můžeme směle říci, že se pam

jící zbavil svého úkolu velmi čestně. Za
vítavší do naší echůsky al. Jakubcová promluvila
podobně velmi pěknou a působivou řeč, která vy
zněla v mocnýprojevpro sdružování naší mládeže
Ba pojí křesťansko-sociálním. Závěrečné osvěžující
slovo měl dp. J. Novotný, kaplan. Po řečích po
kračováno v sábavě, která se zásluhou všech
borlivých členů naší organisace vydařila ku spo
kojenosti všech přítomných. Příští neděli provede
dramatický odbor divadelní představení s sále
„Bubenče.“

Libštát. Zábavní odbor katolické zdejší
Jednoty sehrál ve vlastním domě dne 1. listopadu
s velkým úspěchem mravním i hmotným divadelní
představení „Na dušičky aneb Modlitba na břbi
tově“, Obraz ze šivota ve čtyřech odděleních
s předehrou. 6. listopadu kus byl na všeobecnou
žádost opakován. 27. listopadu sehraje: „Ideály
manželství.“ Velká veselobra o čtyřech jednáních
od Eugena Bartoše. Dne 4. listopadu pořádá Mi
kulášskou zábava. Na Vánoce cvičí se „Čarovná
Boc“, vánoční hra ve 3 jednáních. Na Josef
Flekáček. Zpěvy a průvod složil Aat. K.Knorr.
Zdař Bůh!

Ronov nad Doubravou. S nadšením
chápeme se péra, majíce aspoň letmo načrtoonti
referát o divadelní hře, jiš náš vzdělavací kato
lický sociální spolek „Rovnost“ dával doe 20. li
stopadu v místnostech p. J. Vávry. Návštěva byla
obrovská. Vždyť stálo ještě několik osob až na
prahu a nebylo mošno ani místnost okoem uza
vfíti. „Paní revírníková a její Tony“ byla dnes ns
repertoira stánku Muey divadelní. Bíbiána podala
nám charakterní úlobu svoji způsobem, s jakým
shledáváme se nikoliv u obyčejných ochotníků, ale
u vyškolených herců. Palmu jistě odnáší ona. Ne
malé nesnáze též má pani revírníková 8 dcerně
kami Vilmoa s Dolfoa. Ona vrozená elegance ná
stupu v pobybech a řeči, jen Vilmě vlastní, půso
bila všeobecné uznání a obecenstvo neskrblilo po
chvalou. Dolfa, ta malá koketa, která vždycky
lichotí tatínkoví a svými veselými sentencemi,
budila po celou hru velmi příjemnou nálada. Jeden
s nejlepších výjevů jest vypravování Mrkvičkové
o vlastním životním losu, jak stratila ženicha.
Věru posloochá se její líčení jako báchorky „Tisíc
a jedné noci“, kde nemohou posluchači se naba
žiti. Smutná Tony vpravila se snamenité do pósy
titalní role. Chodí uplakaná a asonžená tajným
bolem a podává tak přirozeně avoji úlohu, še měli
jsme za to, jako by život sám jí zkušenosti dik
toval v temperamentu melancholie. Její sostřenky
Mici a Flora těší se z venkova a jako měšťašky
svobodné Ameriky skytají obdiv, jmenovité při hře
na zástavy, při níž počínají Bi neobyčejné rozto
mile. A jak vyjádřiti uznání Jeřábkovi, který dělil
Se o palmu se syojí roztomilou ženuškon| Nz jedné
straně ta přísnost myslivecká a na drobé oddanost
menželská Na oko mlaví jinak, ale ve skotečnosti
cítí opét jinak. Luňáček všil se do mládencování
s naprostým pochopením a dodával charakteraího
rázu mysliveckému životu. Jej úplně doplňoval
kolega v povolání Edonš Sýkora; u tohoto byl
nápadný typický obdiv, kdyš nadlesní praví: „Mne
vysvobodí ten, kdo si vezme moji Tony.“ Ani jsme
nehledali ublszenost tak provedenou, jakou osvěd
čili úředníci Homola a Řízek! Právem druhá nej
krásnější scéna byla pytláka Straky, kde číhá na
srnce. Ona odhodlanost v životě a a ní tajný bol
podán s vervou iresigaací zároveň. Případné pre
Bentoval se listonoš v disloga o zemětřesení na
severní točně. Gratulujeme z plna srdce všem
dámám i pánům k neobyčejnému úepěchu. Spolek
vzdává všem upřímné „Zaplaťt Pán Bůb“; zároveň
zvláště děkuje Jeřábkovi a Hamolovi, kteří s obce
Koěžic za letošního deštivého počasí velmi pilně
chodili do zkoušek. Přední dik patří p A. Bare
čovi, který s láskou a trpělivostí kus cvičil. Pr>
síme na dále o trpělivost zmíněného a jakož i ©
ochotu účiokujících. — Příští hra o sv. Štěpánu.
Zdař Bůh!

Sediee m Hory Kutné. Dne 37. listo
pado 1910 o 3. hod. odpol. bude v měsíční schůzi
křest. soc. spolku „Vlast“ v bostioci „U zlatého
Iva“ přednášeti poutník jerozalemský dp. Jos. Ze
lený, místní kaplana, „O posvátných místeob jeru
salemokých.“ Tato předaáška jest pokračování
první ze dae 28. září, kdy ploá mletoost spolková
dokazovala pravý zájem na poučné | zábavné
předoášce o cisích krajích a lidech. Vstup i ne
členům jest volný.

Humpolee. Při veřejné schůsi katolického
lidu « Hampolecka dae 20. listopada v Humpolci
NH0aKocourku“ konané byly přijaty jednohlasně
tyto resolace: 1. Protestujeme proti urážkám na
čeho nábošonatví a Sr. Otes, kteró si dovolil



zednář Natban, purkmistr římský s projevujeme
Sv. Otci úplnou oddanost a věraost. Zároveň čá
dáme, aby náš nejdůstojoější biskupský Ordima
riát uvědomil o tomto našem projeva papežskou
nancisturu ve Vídni. 2. Uznáváme, že otázky cír
kevně-politické, jsko poměr círuve ku státu a po
dobné. mohou 6e řešiti jenom za svuhlasu biskupů.
3. Žádáme, aby tisk strany české křestansko=30
ciální vědy si vedl slušné a nedal se vyprovoko
vati k nadávkám, a aby nepopřával místa osob
ním nájezdům. 4. Vyslovajeme diecéaníma komi
tétu v Hradci Králové díky sa práci organisační
dosud jím vykonanou a šádáme, aby v organisační
činoosti vytrval, a přáli bychom si, aby Dyl nejen
pracovním sborem, za který jsj posledol sjezd
etrany uznal, nýbrž aby byl organickým článkem
organisace strany. :

Bojanov ma Nasavreku. U nás tiše,
avšak s výsledkem přes veliké obtíže nepřátel
pracojeme a ku předu jdeme. Zvláště čile vede ai
organiseceo venkovské naší mládeže. V době letoí
pořádala veřejné schůze členů v Krásnám a Ko
vářové, na kterých promluvil předseda organisace
J. Rulík o důležitosti organisace mládeže na zá
kladě katolickém a dp. V.Šafránek, farář, o uži
tečnosti hospodářekých odboček. Když pak ochot
nický spolek v Bojanově odepřel i za poplatek
zepůjčiti divadlo orgamisecí naší mládeže, jejíš
otcové o zřízení jeho se přičinili, tu tiše a bez
bluku přikročeno ku zřízení novéno, vlastního je
viště, což podařilo se v plné míře přičindnim dp.
faráře našeho, jemuž není žádná obét těžkou pro.
organisaci naši. V den sv. Václava brálo se poprve
Ač i ochotnický ep-lek v týž den divadlo brál ne
na oslevu av. Václava, neb ani na oznámeních
svátek tento neuvedl, ale t-liko den 28. září vy
značil, nýbrž v úmyslu uškoditi nám, nepodařilo
se mu to — neb místnost naše byla přeplašna
I]zábava, v níž navedený asi vetřelec roztržku
učiniti obtěl, se vydařila a týš byl rád, že bas
úraza na vzduchu se ocitl a dalšího potahování
s úřady neměl. V neděli 13. listopada uspořádala
organisace vzdělávací večírek, na kterém s ochoty
a přísné k naší organisaci promlavi. dp. Mexm.
Smrčka, farář z Nasavrk, o sonvialosti otázky ná
rodnostoí a náboženské. Kéž otcovská slova jeho,
dýšící láskcn k vlasti a víře, na dlouho v paměti
i srdcích přítomných utbví a on přízeň avoji
skupině mládeže naší na dále zachová! Po básni:
»Uo chtem?“ přednesené zdařile A. Pilařem,
promlavil jednatel a absolvent kursu F. Čtverák
o dnešních poměrech. Překvapil nás velmi mile.
Básní „Našim pronásledovatelům“. s vrozeným
citem, jevícím hluboké přesvědčení náboženské,
kterou přednesla Fr. Rulíková, zdařilá schůze
skončena. Při zábavě členové A. Pilař, V. Jirásek
a J. Horník výstupy sdařilými pobavili přítomné,
kteří s přáním, by organisace mládeže opět brzy
něco pořádala, 8e rozcbázeli.

Banná m Hlinska. Mrákotínětíčlenové
skapioy venkovské mládeže v Ranné sehráli v ne
děli ve Mrákotíné v Skutče Tarnovského frašku
„Staří blázní.“ Obecenstvo zejen z Mrákotína, ale
i okolních osad ukázalo svou přízeň mladým ber
cům, neboť naplnilo sál boatince p. starosty Do
ležala do posledního místa. Mladí ochotníci se také
tažili, až na malé zaražení se sedláka Zábory hráli
pěkně, což tím pro ně čestnější, že pti nacvičení
této frašky byli odkázáni téměř docela jenom na
sebe, kromě toho měli k nacvičení čas velmi
krátký. Vedl je a cvičil kamen. dělotk p. Dubský,
z něhož, jak viděti, bude brzy dobrý regisseur.
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„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřisaje Bisk. knihtiskárna v Hradci. Králové

Zprávy místní a z kraje.
Městská rada v Hradel Králové

učinila dne 21. listopadu t. r. tato usnesení:
Žádosti p. J.Novotného, stavit. za povolení zřízení
ohrady kol staveniště zbouraných domů Caiva
sových bylo vyhověno. — Na domě čp. 144

voleno bylo postaviti výkladní skříň p. J.
Hostýnkovi, kloboučníku. — Panu F. Černému,
staviteli, uděleno bylo povolení k užívání stájí
na stav. parc. č. 196/14 a 135/24 k obývání
dvoupatrového domu na parc. č, 6 v bloku »O«,
ku zřízení dilen a skladiště v nádvorní budově
na téže parcele. —-Vzato bylo na vědomí po
stavení nových stojanů na pitnou vodu na
Žižkově náměstí, u vill při Orlici a u dělnic
kých domků za továrnou dra Aningra.

Z „Cyriliské jedmoty.“ Večírek»Cecil

pe kterýby dne 20. t. m. pořádán zdejšímorem, vydařil se k plné spokojenosti. .
vedení sborových čísel jevilo pečlivé nastudo
vání a opravdové pochopení ducha komponistů;
dává tušiti, že místa obou dirigentů, jimiž jsou
dpp. Vl. Hornof a Jos. Cibulka, jsou obsazena
muži velmi dobře kvalifikovanými, kteříjsou sto
Jednotu netoliko na bývalé výšíudržeti, nýbrž
kráčeti s níik vyšším metám. Téžsolové skladby
došly náležité interpretace. Hra na piano alě.
Frydrychovy překvapovala bravurou a vyško

lenou technikou, tak že vyslechnuta s vřelýmí
sympathiemi. Těšíme se, že bru mladistvé uměl
kyně uslyšíme častěji. — Po vyčerpání vybra
ného hudebního a zpěvního programu rozvi
nula se srdečná a živá zábava. Mnohozdaru
další pilné činnosti! ©

Dětský den v Hiradei Králové. Na
oslavu památného dne nastoupení J. V. na trůn
uspořádá v Městském divadle Klicperově ve
čtvrtek dne 1. prosince t. r. c. k. gymnasium,
c. ck. vyšší reálka, c. k. paedagogium, jub.
městské dívčí lyceum akademii, jejíž bohatý
program tvořiti budou zpěvy sborové, ženské
1 mužské, zpěvy solové s průvodem klavíru,
přednes básní a skladeb pro smyčcový orchestr
a pak sehraje v pátek dne 2. prosince žactvo
obecných a měšťí. škol divadení představení
»Svatoň a Milena« v témž divadle. Představení
bude předcházeti přednes básně a živý obraz.
Předehry ke všem dějstvím báchorky, jakož i

průvod k plní a tancům obstará ze vzácnéochoty hudba c. k. pěš. pluku č. 18. za osobního
řízení p. kapelníka Mádla. Začátek akademie
o půl 8. hod. večer, divadelního představení
odpoledne o půl 4. hod. Předprodej lístků
v knihkupectví p. B. E. Tolmana. Výnos před
stavení určen jest pro

pro ochranu dítek, i doporučujeme oba tytopodniky, pečlivě připravené, lask. přízni všeho
obecenstva.

O kulturním postavení Slovenského
Ida prosloví řeč v Městském divadle již tuto
neděli, dne 27. listopadu, o 3. hod. odpol., po
litický vůdoe uherských Slováků a bývalý
poslanec na sněmě uherském pan Milan Hodža.
Zajisté že všichni upřímní přátelé Slováků

s radostí použijí této p oiřostí poučiti se
z povolaných úst o neblahých poměrech třímillionové menšiny slovenské.

Koncert v Adalbertinum. Spolekpaní
a dírek chystá na nedělní odpoledne dne 18. pro
eince umělecký požitek koncertem sl. Prokopové,
professorky na varhanické škole v Brně a sl.
Morfové, koncertní pěvkyně z Brna. SI Proko
pová je proslulvu českou pianistkou, jejiš vy
spělou techniku a budební intelligenci kritika vše
obecně uznává. SI. Morfová vyoiká lahodným vy
školeným sopránem a zpívala a velikým úspěchem
loni v brnénském českém divadle. Koncertní pro
gram získá také vystoupením koncertního mistra
p. J. Nováka, virtnosa na honsle. Několik pě
veckých skladeb přednese pěvecký dámský odbor.
Záznamy na sedadla přijímají se již nyní v Adal
bertinu č dy. 1.

Divadle odražených měst východo
českých. Poslední 4 dny možno bez odporu
počítati k nejlepším oelé letošní sezony. Ne
chceme rozhodovati, zda ředitelství vedly k se
stavení programu posledních producí oíle ryze
umělecké či měl-li se tím zatušovati během
sezony nepříznivý dojem, jaký jeme bohužel
stále během sezony pociťovali. Závěrečná před
stavení »Hamleta«, »Vějíře paní Widerman
nové«, vKrálovské výsosti« a »Války bohů«
byla skutečně obsahově velice cenná. V »Ha
mletu« vystoupil pohostinsky člen »Národního
divadla« pražského p. Vojan. Tu však nutno
pokárati nešetrnost souboru vůči vzácnému
hosti. Rozhodně měly být úlohy lépe memo
rovány, aby pražský umělec docela sám nebyl

Pýinucen při samém představení — napovídati.ojan sám dobyl si pronikavého úspěchu.
Celkem bylo provedení čtyř oněch prací pů
sobivé a nikoli bez vlivu na sympathie publika.
Patrno, že při větší píli a — hlavně větší finanění
obětavosti řiditelstva by soubor východočeské
společnosti dovedl pracovati trvale zdatněji.
Byly zde společnosti, jež těžko existenčně zá
pasily, neměly zvláštních subvencí a přece do
kázaly umělecky více než za letošní sezony
východočeská společnost. Podpora přece nebyla
určena k vůli umělecké dekadenci. a tak dou
fáme, že v příští sezoně věcné výtky odpadnou.

Osební. P. JUC. Alois Bajer, c. k. finaač,
konceptní prakt. v Hradci Králové rodem ze
Soběraze, bude v pondělí due 28. listopadu o 12
bod na české universitě Karlo-Ferdinendově v
Prase prohlášen doktorem práv.

Pokrokářská závist. O tom, jak Jistý
dopisovatel „Ratibora“ je rávistivý, svědčí toto:
Nedávno prý tu chodil jakýs fráter a vybíral na
bubenečskou školu (paedagogium). Také prý zašel
i do rodin protiklerikáloích (tu opovážlivost!).
Když si pěkuě nacpal kapsy, čel do hospod a
všecko snad promazal a domů přinesl ostudu. —
Předně si, „Ratibore“, pamatuj, že ten fráter ne
byl z Bubenče, nýbrž z Nového Města a nevybírel
Be Školy (což by dle „R.“ byla velká chyba!),
ale ne nemocné, kteří pouze s darů jsou ošetřo
vání. Dále si pamatuj, že omen fráter nechodil
po hospodách z té příčiny, še byl — jako vždy
— stravován ne sdejším děkanství; pít nesmí
proto, že má krční nemoc, a za třetí, še byl dle
vlastního sdělení všude vlídaš přijat a obdařován
i u rodia protiklerikálních. Ty mají o slušnosti
soela odchyloé názory, neš sávistivý vlastenec
z „Ratibora“. —Ra.
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Program pro řádnou vchůzí měst
ského zastupitelstva v Hradci Králové,
jež kosati se bude dmeg v pátek, dne 36. listo
pada 1910 o 11. hod. dop. v zasedací aíai. 1. Ku
přání Spolku českých průmyaloiků textilních Yy
šádá se schválení příspěvku ma stavbu „Vyšší

„České průmyslové škcly textilní“ v Hradcí Král.
2. Udělí se nadace manželů Václava a Aloisle

Poacových. 8. Doplhovací volba Jednoho členavýbora spořitelay a odbora revisního a praelimi
„nárího. 4. Dá se vyjádření o žádostech: a) Otilie
(Hutlové za rozšíření koncesee výčepnické při živ
„Dosti uzenářské v domě čp. 77. b) Pí Elišky Ka
linové za koncessi vinárnickou v domě čp. 367
pa nábřeší císaře Františka Josefa. c) p. Jaro
Blava Urbana zu končessí hostinskou v domech
čp 295 a 409 d) p. Or. Šurana zapov. lení pře
nesení kopcesse kaotioské s dosavadního místa
na L+bi aa Orlici na místo blíže měst. jatek. e)
p. Karla Smutného sa koncesei kavárnickou pro
dám čp. 168 f) p. Jos. Ratíma za rosšífení kon
Ceseé hostinské v domé čp. 885 g) p. Ed. Řezáče
za povolení k výčepu vína v domé čp. 188.

Akademie v ponslonátě Františka
Josefa K. Chovanky a žačky pensionátu Škol
ských Sester de Notre Dame pořádají dne 97.
listopado 1910 o 4. hodině odpolední akademii
ba oslavu 80tiletých narozenin Jeho Veličenstva
císaře a krále Františka Josefa I. Pořad: 1. A.
Horn: „Ouvertora na rakouskou národní bymna“.
— 4račně. Proslov vysocedůstojného Pana Dr. G.
Domabyla. 2. J Mašek: „Don alavný.“ — Sbor.
8. K. Pospíšil: „Zastaveníčko v ráji“ — Melo
dram. 4. K. Weis: „Národní hymny“. — 4račně.
6. K. Bendl: „Pěvcova prosba“. — Píseň. 6. K.
Kovařovic: „Naše vlast“. — Fantasie na motivy
Smetanových sklad<b. 7. Vít. Novák: „Podzimní
roado.“ — (Melancbolie č. 6.) a Dr. A Dvořák:
„Žalo děvče“. — (Album písní č. 10.) 8. VL.
Hornof: „K jobilejníma dni Jeho Veličenstva“ —
Báseň. „Hold dětí“. — Živý obraz. Účinkují slč:
J. Erbenová (č. 3., 5., 7.), M. Dostálová (č. I., 6.),
B. Frydrychová (č. 1.) K. Říhová, L. Karlová
(č. 4), A. Šamanová (č. 8.), pěvecký sbor č. 3.
Průvod k jednotlivým zspěvěm převzala al. M.

Dostálová. .
Změna v řiditelství gymn v Hradel

Králové. Tyto dny opustil město naše p. vládní
rada Fr. Roth, dosavadní řiditel gymnasia, vatoupiv
ko vlastní žádosti do výslužby. Vládní rada Ruth
byl výborným řiditelem a vzácným přítelem stu
dající mládeže, takže ústav stratil maobo odchodem
jeho. Za dnů našich je charakterní a svědomitý
muž v professorském úřadě dvojnásob potřebný;
proto želíme, fe p. vládní rada Rath odešel v plné
ještě síle a uvěžesti. Tak: mmoskolezá vědecká
Činnost p. rady Rutba nasvědčuje, že gymoasiam
hradecké ztratilo znemenitébo svého vůdce a že
kámen, který po řediteli Ruthovi hodil v „Oavětě
dn“ některý bývalý jeho podřísený, je scela oby
čejným uličnictvím. Rath František, klans. diulog
český, narodil se 12. února 1854 ve Zbraslavicích
na Kutoonorsku. Po studiích gymnasijních v Král.
Hradci (kdež byl chovancem Borromaea 1864—
72) a Šlosofických v Prate <1873—75) působil
Da gym. v Klatovech (1875—1878), v Plsku
(1878—80), v Čáslavi (1880 —1696) a v Prase
v Žitné al. (1896—1908); od r. 1908—1906 byl
ředitelem gymn. v Roadoici n L. a od r. 1908—
1910 ředitelem gymnasia vHradci Králové. Rath
vedle borlivé činmosti učitelské záby jal se půso
biti tabé na poli literárním. Cítě nedostatek
vhodných spisů pro mládež, jal se spracovávati
starověké ij české báje a pověsti, povidky a
divadélka (přes 60), jež vydal většinou pseudo
nymiě, přispívaje též do „Zlatých Lletků.* O sobě
vyšly: Kytice pohádek (Praba 1895). Pohádky
starověké (t., 1894), Robinson Kruaoe (t., 1897)
Na nejnovějších badáních saloženo a výzkumy
pracovníků domácích doloženo jest jeho „Bájesloví
řecké a římské“ (t., 1898. 3 ar., u Otty). vyni
kojící přesností, spolehlivostí a úplnosti. Největší
a nejdůležitější jeho dílo, k němuž po 7 let svě
domitě sbíral látku, jest ilustrovaná „Kronika
královské Prahy a obcí sousedních“ (t, 1903),
sestavená v abecedním pořádku, v níž Ruth vy
pravuje podrobně, věcmě a slohem populárním o
o krásách staré Praby, k níž lásku budil ičetnými
předaděkami a výklady jako horlivý člen „Klubu
sa staroa Prahu.“ Bath vyaikal také výborným
překladem nesnadných satir D. Josie ovenála,
ješ vyšly vprogr. gyma. čáslavakého na r. 1888—

všechay v „Kroku“ (1894—98). Přis
Ottova Slovaíku Nauč. Letos , jara. byl teditel

aa pap nédaím radou. PřejemeodcháseJicíma p. vládnímu radovi příjemnýa klidný od

Činek p et Příjemný s křídnýodpomenov Bývalý okresní úkolní in
epektor v Hradci Králové, syní ředitel ústavu ka
vadělání učitelů v Jičíně p. Jan Daaovský při
vatapa do výslužby jmenován vládním radou.

Milovnice krajek odstěhovalase od sv.
Dueba do kostela Panoy Marie, kde si vyblédla
také několik kusů na okásku „pro doma“. Pak

také do

prý mají nějaké starodávné „pletení“ se pa
tronátaími úřady.

Jakou výhodu
kostel 8r budemíti ztoho zdejšíDucha, až budou roráty abude so

psáti rok 19469a bude elektricky osvětlena?
— Předně bude tu pěkné uvétlo a za druhé ne
bude ta tma!

Připravají hn (nebo je) © výšivu.
„D-jte nám chleba!“ Tak asi s nastudovanouřeší
hosli se úprkem dya „od regalace“ na dókaaství
hradecké. Franc „šlápne“ na kliku u vrat a v tom
dostane Váša Sousedův pohlavek: „Kam vás to
kluku milionská vedeš? Dyť tady zvostavá dákej
dlaždič. Pfáj, to sem ae lek, takového haram
pátí zrovna za dveřma; to k vůli pěťáku si tu
přec mepolámeme hoáty.“ — Od té chríle prý
jich nikdo na děkanství nevpatřil.

Z odbora Ú. M. S. S díky se potvrzuje
tímto dar sl. obce Kralohradecké K 200-— na
nvatováclaveký dar Ú. M. Š Místní odbor Ú M.Š
v Hradci Králové.

Jak možne vyhráti, aniš bychom
měli les. Všeobecně panuje ve veřejnosti názor,
že kdo ebce bráti a vybráti, musí míti los. Po
něvadž pak losy v Rakousku k obchodování při
puštěné dosábly vesměs vysokých kursů, které
během času budou ještě překročeny, vyhledává
obecenstvo tak zvanou drobnou lotterii, která po

koupiti podobný drobný los (losy loterní), s 1 ta
hem, při nichž ovšem možnost výhry, jakož i její
výše jest mnohem menší než tomu bývá u losů
prve jmenovaných, které mají nejen značnější
výbry, ale i více tabů v roceatudíž i více výher.
— Zmíněný náhled, že na takový drab losů může
bráti jenom ten, kdo je má, není správným, neboť
kdokoliv, aniž by byl majitelem takového losu,
může vyhráti a sice tím způsobem, še sakoupí si
promesu. — Co jest promesa? Promesa jest po
stoupení berního práva jednoho neb více losů ur
čitého draha k nrčitému tahu 2a patřičnou ná
hradu. Herní právo postoupiti může (promesva)
pouze majitel losu (spravidla banka), a to ua losy
tuzemské. Promesa sní na doručitele a saročoje
majiteli právo, že na jmenovaný v ní los k urči
tému tahu může hráti. Na př. má-li někdo pro
mesu státního losu z r. 1864, kterou bylo mu po
stoupeno právo hráti na tento los při jeho tahu
1. prosince, mé tím všechoy nároky nu jedou
z výher, která by na dotyčný los při tabu (1. pro
since) připadla. Musí proto býti v promese přesně
osasčeno číslo a serie losu, jebo přesné pojmeno
vání, den, kdy se koná tab, jakož i nébrada za
los, která pobybuje se poblíž denního kursu —
Připadne-li výhra na takovonto promesu, musí
majitel tét» dříve dotyčuý los koupiti od toho,
kdo mu promesu prodal za jmenovanou v ní má
brada. V promese jest dále uvedeno, do které
doby (obyčejně 14 dní po tabu) chová vydatel
promesy připadající výhru k disposici majiteli
promesy. Tomuto jest také volno, aby si několik
dní po tabu dal ú něho svoji promesu zrevido
vati, zda-li dotyčný los nebyl tažen. V případě,že
by v umluveném čase dotyčný tažený los nebyl
požadován, musí strana promeau prodávající složiti
příslošnou výhru po srážce amluvené nábrady za
los k soudu pro účet výherce, kde si ji týž až do
doby promlčení výhry můše vyzvednout: Na jeden
a tentýž los nesmí v žadném případě býti vysta
veno více než jedoa promesa a ten, kdo promesu
vystavil a prodal, mosí chovati původní 1:8 u sebe
a prokázati se jeho majetkem vůči kopujícímu i
vůči koatrolsím orgánům státním. — Z toho dů
vodu kupaoje obecenstvo promesy nejraději o bank
a peměžních ústavů aneb u důvíryhodných privát
nich bankéřů. — Promesa vystavaje se nasstat
ních blankotech, opatřených vytištěným 1 K kolkem,
mosí býti opatřena datem, jakoš i podpisem pro
dávajícího a jest z právajho stanoviska rovna
smlouvě opravňující k postapu výherních nadějí,
pokud tyto již dřivějším vydáním promesy nebyly
postoupeny. Aby čtenář posouditi mohl, jak po
dobná promesa soí, uvádíme jeden příklad:

Blankel promesy:
„Nížepsaný postupuje tímto tomu. kdo tuto

promesn donese, naději na výhra losu serie 1160
číslo 92 (slovy . . .) loterní půjčky zl. 50-— ra
kouské státeí z r. 1804 k tahu dne 1. prosince
1910 a zavazuje se, že tento los, bude-li při do
tčeném tahu vytažen, za umlovenon náhradu
K350 — až do 16. prosiace 1910 do vlastnictví
odevzdá, nebo příslušnou výhru, jestliže by v umlu
veném čase los nebyl požadován, po srážce ná
hrady umlavené a složních nákladů pro opráv
pěnce k soudu složí.

V Hradci Králové, dne 36. listopadu 1910.
Česká banka,

liálka v Hradci Králové.
Cena promesy stanoví se vždy pouze k tabům
během 1 roka. Čím blíše ka koaci slosování losu,
ba který byla promesa vystavena, tím větší jest
pravděpodobnost na výhru a jest proto přirozeno,
že také cena promesy stoapá. Takna př.: pro
esa vystavená na '!/„ rakouského státního losu
s r. 1860 prodávala se v roce 1905 k jednotlivým
tabům za K 10— a dnes prodává se k tabu
1. prosince t. r. sa K 17 —. Pokud ge někdo o

pConeny zajímá, sodpoví veškeré dotazy Českáka, Alialka v Hradci Králové. (Viz ivserát.)
Nechamiee. Už dávno osýrají se blasy vo

městě našem, proč náš dopisovatel umlikl. Měli
Jeme to potěšení čísti pěkné věci a těšili jsme se

v sobota sa jebo dopisy. Copak se to jen 8 ním
stalo? Loší snad nemocen, byv postřelen při stráži
Ba rojsnčině, či někam zabloudil se svým:divadlem
a braje pohostinsky s aašimi pimprlaty? Ale my
Blím,že dostal pár štulců od našeho pačy azaěla
muchut! Prosíme opětně. aby nás néjským d:
pisem potěšil. Macho nechanických čtenářů Ob,

Bory.
Kinemategrafické představoní v Ne

manieich. Kam pak by dnes člověk přiče
a kakátkem! Děti už does aci pimprlový kašpárek
nebaví! A divadlo? Ani velké děti v něm neble
dají zábava. Kdo pak buda poslouchat divadlo'?
Slyšet sufléra a k tomu vědět, že herečka špatců
umí osdřenvu úlobu — kam pak s tou fintoul
Dnes na to obodíme a eletrikou; biograf, kinema
tograf, skioptikon, to baví náš národ. Ta se všecko
hroe koukat, ta se vyvalují u nás oči! Mámeu
nás nové obrásky pro kinematogrst a začnu
a první řadou. — Úvodní obrásek: Venkovské
městečko, na náměstí husy se pasou; aprostřed
náměstí kostel, vedle kostela Has s knihou, obrá
cen ku rathonsu čili radnici. Radnice s faogličkami.
— Nápis: Hotel — uvnitř ukasují se lokály
„velký“a „malý“ sál. Všecko proti bezpečnostali
a sdravotním předpisům o Čistoté, úpravě záchodů,
schodů a výčhodů. Obrázek má nápis: „Pokroková
radoice 8 nepokrokovým zařízením“ — Drahý
obrásek: Sezení obecního zastupitelstva : Dřevěný
stůl, dřevěné židle, dřevěné lavice a dřevění zá
stupcové — t£.j. ti nejsou ze dřeva,ale jako dře
vění kývají. — Je tam starosta, co se stará. aby
naši vnukové a prach vnukové byli zadlužení. Pro
jicého by nemusil býti — to všecko vede tajem
ník; ty ostatní dřevěné figary by také nemusily
býti, protože nejvíce jeden mlaví — ostatní kývají,
koukají, opisují, diví ee; skrátka teprve se učí
sedět jako kacbny na vejcích. A pan řiditel si
pochvalnje, že pro plemeno má dobré kachay,
které umějí sedět. Ten, co hlídá kachoy, aby
dobře seděly, bryká, kouká, napovídá, vystrkuje
ruce, founí, supá a na konec vykoktá: „Pánové,
tentonoc, vono jako by bylo dobře, kdybychom
jako tentononc provolali tajemaíkovi nebo chci
říci řiditeli „Sláva ať žije l“ (Bodejť ho husa
kopla, když ho Autarek pojistil na 100.000 a naše
kapsy to platí) Zidle zaskřípou, někdo se pobne,
snad (o nechtí slyšet — nápis obrázku: Mezi ale
pými jednooký král. Místo korany na hlavě „ma
děru.“ — Vyletí třetí obrat. Nápie: Agrárnická
schůze a před tím malý předobrázek: Okresní ři
dit.| (snad si brzo koupí panetví, aby mu veukovětí
„balící a sgrárníci“, jak jednou sa větrem řekl,
„nepáchli“) postaví před sebe předsedu sušáren
ského družstva, hučí do něbo a učího alabikovat:
„Klerikalismus, toť nepřítel“ a ten chudák má to
opakovat; pak vezme na paškál democratického
atarostu jednoho. pak ostatoí a křičí do nich:
„Klerkalismas, toť nepřítel“ A tak to jde dál a
dál 8 demokraty 1 pokrokáři. Radí se jim, aby
dali to „pryč a klerikulismem“ do radničatho foao
grafa — ale oni řekli: „Od čeho my bychom
byli? Nás to živí, nás to drží — my budeme
křičet, jek to cbce Berumilek.“ Teď vyletí ten
pravý obraz. Agrároická schůze na radnici. Řečaí
Se, mluví se, starostové musejí předstoupit, du
šovat se. že věří nejvíce Práškovcům — třeba je
Daokoodsuzovali. Berumilek na ně škaredí, loupe
očima, agrárníci při klice mu pomohli, že jesdí
do Prahy, že jezdí tam zadarmo, jí a pije tam
zadarmo. Ale všdyť to nechce zadarmo; milostivě
povolí agráratkům, aby si mléko zvýšili o 4 hal,
demokratů aby se nebáli, že oa to až s „lehkým
Doškem“ nějak omluví; ale klerikalismus — to
že nepřítel, a v duchu si myslí: „kdyby přišli
klerikálové na vrch, hned k nim půjda.“ Zakun
čení“ Rarášek s rohy a kopýtkem © Na kopýtku
nápis: „Chraňte se chameleonů, bojte 8e rame
nářů, utlkejte před ošemetníky, zištnými úřed
níky a řiditeli. To je váš rolníci, nepřítel. Toť
klerikaliemas nepřítel! Končím prozatím I. řadu
obrazů nemanického kinematografa.

Behůze obec. zastupitelstva v Ne
chamicích konaná 16. listopadu. Děj II. za pří
tomnosti 21 členů a dosti Četně navštívené ga
lerie. Zjev to u nás velmi vzácný. Na programu
vyřízení rozpočtu na rok 1911. Celkové vydání
kolem 29.555 K, příjem asi 18692 K, schodek
10.663 K uhradí se 50*/, přiráškou obecní, 269,
školní a příspěvkem 4000 K od spořitelny. Pan
Malica jako ředitel kanceláře apořitelay Upozor
ůuje, že asi eutva spořitelna bude moci tolik dáti,
že místodržitelství nedovoli; když však pan park
mistr i faanční referent p. Vančura prohlásil, že
ge sami osobně u místod:žitelství o svolení zasadí,
rozpočet konečně schválen. Opukovala Je zase
naše stará píseň, že totiž nemáme finančních pro
středků. Dále zvoleni 3 přeblížitelé účtů a to pá
nové: Hemr, Javůrek. Hošek. Následaje volba
2 člonů místní školoí rady a 2 nábradníků. Pan
Hdisí Malins navrhuje pro místo náhradníka pana
magistra Hemra jako osvědčeného prý přítele
Školství. Voleno lístky a svolení pp. Maděra a
Vaočara ze členy a pan Hemr a Hošek za ná
bradaíky. Volba Ďyla sama o sobě pro náš velmi
poučnou.Proč nasazují se štiky do rybníka ? Za
jistá, aby kapři nehnili. Další část programu byla
koupě pole pro nový hřbitov, otázka to občanetvu
po většině tak nesympatické! Mosela býti vzata
s denního pořádku, pondradě se vyskytly důvody,



ž tea projekt staví docelana jiné nohy,
. Dřívemělose sa to, še hřbitov

e stavbu asprávu povede obec. Dnes
přifařené obce nejsou sice proti stavbě hřbíSR
še

lopoškozenomístní občanstvoa radí, aby 00
vyšlo přifařeným obcím vetříc. Pan Vančura tedy

Juovalpodmínky, jež budou dány obecním předvenstvům k rychlému schválení, jelikož prý čas

a přikomvypočítává, co by byly Nechanicebesc.k.soudaatd.apřicházíknáhledu,žeby
byly vesnicí. Na — a my domnívali jame se, že
jiš již přetrumílí jsme Prahu. V otásoe břbítovní
jistě. Ostatně jemu je hej, má pěknou službu, je
v suchu a teple a proto dobře ví, co agrárníky u
nás letos tlačí. Pan purkmistr odhaduje náklad na
stavbu hřbitova tak na 30.000 K. Bude to trochu
drabý luxus. Ovšem u nás jsou kavalíři a tadíž
naň asi peníze máme. V podmínkách, které pan
Vančura sepsal, má býti: Hřbitov bude bezkon

fesijní. A tunanbré se otáska, pro koho má býtvlastně pořísen? Snadne blavně pro naše lerae
lity? Ti mu věra za jcho námahu ani nepoděkují.
Oni mají svůj v Bydžově a jistě že ci ho váší.
Anebo konečně pro nějaké Mohamedány a divochy
z Afriky? To by » doprava k nám mnoho
peněz a bylo by jich věru škoda. Divíme se, že
s něčím podobným může se u nás na avětlo aže
sbytečně se provokuje naše občenstvo. Podívejte
te, pane, na naše náměstí! V neděli oživne a víte
dobře proč. Přišli totiž lidé z venkova do kostela.
Že nepřijdou i jinak na prázdno, dosvěděí naši
obchodníci a řemeslníci. Začínejte jeu v tomto
směru a výsledek — bída a mizerie dostaví se již
samy. Proto asi věnuje se tolik péče o náš chrám
Páně a o naši abírku na jesle zylášť! Ostatně
dárce velmi rádi uveřejníme. Dále byla žádost
občanů s Komárova za sřízení cesty do Nechanic.
Tvoříme dohromady jednu politickou obec, ale apo
jení přímého nemáme. Po delší debatě, kdyš kon
statováno, že by to bylo nákladné a my že ne
máme peněz, ujmuli se jich dva páni a prosadili,
že bude v té věci aspoň zavedeno šetření. Přes
luka mají k nám nejvýš 7 minot v dnešním čase,
ale musejí dobře */, hodiny, než se k nám přes
sousední obec dostanou. Pro naše poměry velmi
ebarakteristické. Potom vzat na vědomí rozpočet
okres. zastupitelstva a zamítnuta žádost našich
hostinských na slevu 10%, z pivní dávky. Udě
lena koncesse hostinská p. Kutíkovi a pro výčep
kořalky p. Karla Gata. Zvýšena odměna školní
kovi o 5 K měsíčně, vyřízeny žádosti za slevení
školného a o přijmutí do svazku obecního. Ve
volném návrhu žádáno sa patřičné kroky k zaji
čtění elektrické síly s centrály kralohradecké. Tím
schůze skončena.

Dobřenice. V malé naší obci v krátkém
čase stala se tři úmrtí. Zemřel 17. t. m. vážený
zdejší občan František Holub, domkář, zaámý svou
přičinlivostí i křesťanským životem. Nikdy se za
svou víru katol. nestyděl, svědomitě náboženské
povivnosti plnil. Den na to sesnula při narození
dítka manželka dělníka Františka Nosková, rodem
Brátová ze Syrovátky; šens prostá, ale pečlivá,
zbožná matka. Siroteček její zůstal na živu. Oba
sesnulí za velikého účastenství pobřbeni v neděli
odpůldne. Po pobřbu jejich utonula při zachra
ování svého mladšího bratra, jenž spadl do ryb
píka v zámeckém parku, dívka Anežka Holých,
nedávno ze školy vyšlá. Její učitelé vzdávají jí
všecku chválu. Bratra jejího vytáhla pí. Boučková
hákem, obětavá sestra stala se obětí smrti. Bůh
j dej slávu věčnou!

- Řídká slavnost v klášteře Kukském.
Příští nedělí t. j. 27. t. m. slaví v klášterním zá
tiší při zdraví a dobré dosud náladě padesátileté
jubileum přijetí do řádu ctibodný a zasloužilý člen
Milosrdných bratří p. Otto Kabeš. Ctihodný bratr
narodil ge r. 1842. v Linech u M1. Boleslavě, do
řádu přijat byl ve Vídni r. 1860.28. října a
slavné řehol. sliby složil v Linci r. 1866. Běbem
té doby působil blahodárně a neúnavně v různých
konventech provincie rakousko-české. Pro milou
svoji a bodrou povahu je vášen i milován jak u
představených řádu taki n všech spolubratří. „Ad
multos adbuc annos |“

———Řnmberk. Neděle- 18. t. m. byla pro kře
sťansky cítící obyvatelstvo našeho města dnem pa
mátným. Uspořádaná odpolední schůze, na níž re
feroval p. poslanec Václav Myslivec, těšila se vše
obecnému sájmu všech vrstev. Sál u „Modré
bvězdy“ byl v pravém slova smyslu nabit, gale
rie nacpána a t. sv. malý sál, plný. Byla to naše
schůze první, ale skutečně manifestační. Referát
p. poslance, vystihující jasně celkovou situaci če
ského národa jak v ohledu politickém, tak hospo
dářském, sociálním i kultarním, těšil se napiaté
pozornosti všech přítomných. I soc. dem. i nár.
toe. i volní myšlenkáři, ba i židé poslouchali na
piaté. Za podobnou posornost zaslonží si díků!
Nevíme však, co myslet si o cbování všech jme
novaných jek při řeči p. Pittla, takto obraoudraha
žembereckého, ta« při odpovědi p. poslance, který
latě svým způsobem, jen jemu vlastním, všecky
fráze, od: neštěstí na Bilé Hoře ač po bohatství
kanovníků, od a až do z tak pádně vyvracel, še

kroková smetánka ani konce nemohla se do

<

šžE

„hanba vám“ místnost laskavě opustila. Pásové —
m radikálních poslanců ci respokte 20

slakáte! Můšeme na tomto místě prohlásiti, še
všlchai slušní lidé, přítomaí naší sobůzi, jednání
vaše odsoudili a o tom „pokroku, bumanitě, kul
taře“ atd. správný pojem si učinili. Můžeme dále
poraditi p. Pittlovi, aby hleděl předem sám u sebe
a ve svých záležitostech hledati, oo Je pravda a
eo lež, co poctivé čí nepoetivé, co spravedlivé či
nespravedlivé, co slušné či neslušné. Nechceme to

cl slunce jeho soc. dem. popularity snad ško
dolibě zacloniti, avšsk přáli bychom si, aby tea,
kdo chce veřejně poučovati, o všem poctivě ze Ín
formoval a především u svého prahu ať zametá.

Brandýs m. Orl. Veprospěchčes. zemské
jse pro ochranu dítek a péči o mládež v král.
ém ss heslem nejjasnějšího mocnáře „Vše pro

dítě“ pořádá učitelský sbor v Brandýse n. Ori.
dne 1. prosince 1910 akademií v hotelu p.
Ant Dvořáka. Program produkce šákovské | do
spělých bohatý a velice vybraný. Začátek určitě
o 6. hodině. Vstapné za osoba 1 K.

Javermiee. Dne 18. listopadu odbývala
Odbočka Hospod. Sdružení křest. zeměď. svou

rvní valnou hromadu. P. předseda L. Bárta za
il schůzi a přítomností Bl členů ardečným

proslovem, poukásav na důležitost a potřebu
Odbočky pro zemědělce vůbec s pro malorolníky
zvláště, „Necbceme“, pravil, „šířiti sváry a růz
nice, jak nám to z nepřátelské strany vytýkáno,

oforě chceme jen účinně ku blahu a dobru spoluobčanů pracovati“ Slova nebledaná, vycházející
od srdce, našla vřelého souhlasu u všech pří
tomných. Poté přečtena obšírná jednatelská zpráva,
dle které čítá Odbočka 67 členů; během roku
učinila za 7602 K 44 h objednávek (uhlí, vápno,
umělá hoojiva). Ku vzdělání členstva odebíralo sc
65 ex. „Venkovana“, 17 ex. „Štítu“, 28 ex. „Věst
níku kat. zemědělců“, 2 ex. „Selské Obrany“, po
1 ex. „Obnovy“ a „Čecha.“ Nato s pochralou
přijata pokladniční zpráva a dp. jednatel promluvil
v delší řeči o důležitosti tisku pro organisaci ka
tolickou. Ku konci vykonána volba výbora. Za
předsedu zvolen p. Lad. Bárta, za místopředsedu
p. Jan Boháč, za jednatele dp. Fr. Kabánek, členy
výboru pp. Al. Bárta a Fr. Křížek; za revisory
pp. Bedř. Mobr a Ignác Buffer. Po ukončení schůze
zápěna nadšeně národní bymna. Nyní pak při
lošme ruce ku práci pilné a vytrvalé. Práci pilné
a ušlechtilé rádo dává nebe dojíti elle.

Kde jest pravým, kaleným kleri
kélem © Tes, kdo sneužívánáboženstvík zcela
zištným, nenáboženským účelům, nebo kdo sneu
žívá víry k úmyslnému oblapování lidu. Ale ani
jeden pokrokářský list nesdělil širšímu obecenstvu,
jakého klerikalismu 80 dopustili sobválně osvícení
pokrokáři v Rychnově nad Kněžnou. U unás vy
tiskli a sdarma rozdávali pověrečné říkání „Sedm
svatých Nebe-Zámků, které jeden nábožný pou
stevnik od svého anděla strážce obdržel.“ Jaká
stkvostná předmluva! Slyšme aspoň několik vět:
„Když pak ten poustevník (který f) umříti měl,
vyjevilť on pspežovi Klementovi XII. ten užiteks
tu moc těchto sedm zámkův, toliko pravil: Který
člověk těchto sedm svatých nebeských zámků pří
sobě nositi bude, od toho samého všecky zlé duchy
a ďábla nástroje odstoopiti musejí, jakž ve dne
tak i v noci... Ten užitek a moc těchto sedm
svatých nebeských zámkův byl potvrzený nad
jedním mužem, který osm let s dábelskými po
sedlostmi obklíčen byl. Vzalť jest jeden knéz
s tovaryčetva Ježíšového těchto sedm avatých ae
beských zámkův, a položil jich tomu samému na
hlava jeho; nelyšte, který dív se vyjevil, v tom
okamžení všlckni zlí duchové a ďábelské posedlosti
od očho zmizeli . . .“ To jest čeština, jakou ho
voří vyvolávači před menažerií, nebo majitelé
„dresírovaných“ bílých myší na jarmerce. Také
Kašpárek Matěje Kopeckého mluvil podobné. Leč
ani nejprostší katolík nyví tak hloupě českou
řeč nezkomolí. A ta modlitba v brožurce| „O můj
Pane Ježíši rozvažuj Sobě, kterak Jsi podvodně
cbycený, přenáramně svázaný, potom od jednoho
soudce k drubému sprovázený byl, a Tvé nej
světější tělo tak přenáramné strýzněné a zbité
bylo . . .“ A k další modlitbě jest tento úvod:
„Tato mocná a pro nás všechen lid spasitelná
modlitba ku kříši Kristovéma, byla roku 1505 na
avatém hrobu Pána Ježiše v Jerusalemně nale
sená.“ — Přitom si vzpomínáme, jakv loutkovém
divadle Kašpárek leží pod stromem a Tarek bo
kopáním nutí k povstání. Kašpárek naposledy
vstává se slovy: „Uš vstávám, ale ne kra tebe,
ale krz brabenci, protože mě kór moc štípají.“
Podobnou češtinou spleakéno celé to podvodné ří
kání. Neznámý jíslivý autor chtěl tím lidí pomásti
a zlehčiti katolické přesvědčení. Náhodou však
katolíci se nedají lehce chytiti. Jaktmile někde
dostanou takové uličaické řádky do ruky, hned
Je posílají katolické redakci, aby pověděla světu,
jak nepřátelé naši pěstují „osvětu.“ — Rozumí še,
že obyčejně takový podvodný pisatel hned piše
do pokrokářských listů, jak prý „klerikálové znova
ohlupají.“ Proč jenom. p. Rathouský nepřitiskl
pod to říkání, s kteró tiskárny vyšlo? Zapověděl
mu to autor či nakladatel? A kdo byl tak obě
tavý, že nelitoval peněz na takové zámyslné ohlu
pování? LRafnovanost našich nepřátel jest nervy
Čerpatelná.

Ovojanov. Radost nemalou pocí
tilo oby nalebo starého sldla Svojanova
při správě, že panství Svojanovské přešlo v ruce
uvědumělého města Poličky a že máš starobylý
kostelík se 14. století dostane patrona, který mácit pronašestarépamátky.Odpánů Zárubů
z Hostiřan neměl kostelík patrona, který by dbal
o jeho zachování; vše, oo bylo nejnutnější k adr
žení starého stavu kostelíka, dělali budoucí patro
Bové kostela tak, že to nesloušilo k osdobě vý
smačné památce historicko-amělecké a stavitelské,
ale k spešvaření. Doufáme, že slavný náš patro
vátol úřad zasadí se sa pomoci ochotného koa
servatora o řádné restaurování, očištění a zacho
vání tobo, čím se málokteré město pochlubiti může.
Ze by i státaí podpora byla vydatná ne zachování
této památky, nepochybujeme.

Bvojanov. V městečku našem při vodě pod
skalou postavena byla roku 1710 socha sv. Jana
Nep., která byla provedena velmi dovedné v pí
skovci. Na podstavci sochy nalezá se kartaš, kterou
nesou dva krásné provedení andílkové. V kartuši
vysekána prosba k sv. Jana N. V roce 1700 po
stevens nad sochou kaplička, čtverbranné, kopulo
vitě zaklenutá a před ní vysazeny dvé lípy. Ka
plíčka sv. Jana N. jest v novější době tak seálá,
še krytem šiodelovým zatéká na klenbu, která tím
velice trpí. Kaplička nemá patrona ani dobrodineů.
Obyvatelstvo Svojanova a okolí je chudé, sklá
dající se většinou s tkalců, od oichž nemožno na
díti se příspěvků na udržení starobylé kapličky
ov. Jana N. V těchto dnech zavitavší k nám p.
o. k. konsorvator B. Dvořák alíbil vymoci podpory
nějaké z Vídoč, ale nešli podpora dojde, můše
kaplička utrpěti v simních měsících škody nene
hraditelné. Kaplička sv. Jana N. pod akalkoa ve
lice malebné působí svým ustavením a dvě staleté
lípy před ní dodávají jí půvaba nezapomenutel
ného v krásném údolí svojsnovském. Okrašlovací
spolky krajinské měly by dbáti, aby podobné pa
mátky byly zachovávány věkům budoucím.

Svatováclavská sbírka v Lnaší dům
od domu ve prospěch Ústřední Matice Školské
uspořádoná, vynesla K 100-—, které byly pokladně
matiční caslány.

Babice. Na našem milém kostelíčku, jenž
se svou štíhlou věží zdobí celé okoli, dokončeny
byly v tomto roce opravné práce, aa něž c. k.
ministerstvo kultu povolilo z náboženské. matice
náklad 123249 K 65 h Stavitelskou práci provedl
p. Jos. Novotný, stavitel z Hradce Král., vaitřní
opravy J. O. Munisk, sochař s Hradce Král. a
opravu varhan bratří Paštikové ze Žižkova. Posta
veny byly v tomto roce i věžní bodiny od p.
Adamce z Čáslavé v ceně 900 K, jichž náklad
hražen byl sbírkami « obof babickou. I sochy
Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nep. důstojné
obnoveny sbírkami, při nichž obdivuhodaou obě
tavost daly na jevo zvláště chudé dělnice ze dvora
trnavského A. Zobínová, P. Hladíková, pí. A. Hr
dinové « Kosiček a pí. A. Chládková z Babic.
Kéž by také naše katol.organisace,jež jestunás
jen v počáteích, 8 podobnou obětavostí členů se
vamáhala a skvótala! Všem dobrodincům, kteří na
vnější i vnitřní opravě zásluh si zlakali, srdečné
„Zsplat Pán Bůh“ vzdává duchovní správa v Ba
bicích.

Výstraha. Jakýsi Josef Beneš z Dlouhé
Třebové obchází fary a vydávaje se za zástupce
firmy J. Kabizs v Praze, nabízí ktučuková ra
sítka, při čemě předem žádá obaos 3 K. Ponóvadě
ona firma v žádném spojení s Jos. Benešem není,
upozorňuje se každý, by od dotyčného podvod
níka, jeně vylákav penise, razitek nezasýlá, okla
mati se nedal.

Různé zprávy.
mícké mohorásné přestřelky.

V agrárním tisku mnoho steaků, proč prý o 182
schůzích agrárních bylo tak skrovně v listech
mimoagrárních referováno. Takble lsciným spů
sobem chtějí agrární pobiaváři lidu venkovskému
dokasovati, že oni jediní jsou skutečně zastaeci
rolaictva, protože v nynějším kritickém stava od

rolnictvu silným přívalem velikých slov, které jsou
celkem hodné pohodlná, pak by ovšem agrární
agitátoři byli předními zastanci zemědéletva. Ty
echůzo však byly v přední řadě vypočítány na chy
tání nových velepotřebných poplatníků do-agrární
strany. Jiné strany = odporem sledovaly hrozi
ténské výkřiky, kterými se nejapné připravovalo
na venkově čké schůzové zemětřesení.
„Národní Listy“ jsou orgánem strany mladočeské,
která jak dříve tak nyní přeoelotné uzavírá
s agráraíky politické kompromisy. A přece 1 tento
list s útrpnosti pozdvižení agrárních sgitátorá

K kovat kterýpl dostaloviry O oVeskova“, 0 „sy De
měštáckých krabů k nabemu venkora“, 0 „sko
prsosti, šosáctví, hamižném(ach, vy dietáři!) stra
niotví, závislosti“ „Národ. Listy“ nato včísle SLT.
odpověděly: Jedná-li se skutečné o „tpontamní
projev českého venkova“, pak jaj „Venkov“ v odích
České veřejnosti svým spůsobem pesní tak sne
hodnotil, še azenímoto šádatí aci ne lidech nej



jeté odhlcké

Mmmoj. taka vnění
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k a roz .
o ktké krisi hospodá:tské“), v němž

o fataliemu (I) lidu venkovského, kde ce
je, že „taková utmosíéra, jaká panuje dnes na

venkově, bývalaasi (11) v dobách předveli
bouřemi našich dějin“, kde se mlaví 0 „ ění
a provokování“ lidu venkovského pustými, šíle
nými demonstracemi v městech.“ Je to prostě
lidské, jestliše takový úvod k manifestacím každou
jiskru zájmu ve krusích nesáčastněných prostě
udusí. Ostatně přijatá na všech schůzích resoluce
sama nebyla ani dosti málo manifestační, nýbrš
detailně-postulátní (podrobně šádající) a obsaho
vala velmi mnobo požadavků, kterých zemědělství
nikdo nikdy neodpíral. Resoluc sama o sobě,
obsažné to pětisloupcové dílo, by tedy nemohla

Ns považována za „první sjgnál nespokojenosti“.emilé asi bude autoru resoluce (všade stejně),
že se mu stalo nedopatření 8 „otevřením balkán
ských hraaic.“ V resoloci se totiž praví doslovně:
„Otevřením hranic balkánských zavlečena k nám
zboubná nákasa elintavka a kulhavka, jež způso
bila lida veokovskému nezměrné škody, vzhledem
k čemuž také žádáme, aby vláda sahájile nepro
dleně rossáblou pomocnou akci, jak k utlumení
pákasy, tak k odstranění její důsledků.“ A dále:
„Nezákonné otevření branic balkánských, jimě
zaviněno zavlečení elintavky a kulhavky a způso
bemy tak našim zemědělcům škody do statisíců
jdoucí, nejlepším je důkazem tcho, jaké nebezpečí
vězí v otevření hranic pro chov domácího skotu.“
Je to úmyslné klamání a podněcování lidu země
dělského, či je to neodpustitelnou nevědomosti,
necbá-li se odhlasovati na 132 schůzích resoluce,
obsahojící nepravdivé tvrzení, jako by byly bal
kánské branice otevřeny? Tolik ku příméru pod
nětu „Venkova“ na objasnění reservovanosti, kterou
jsme si v této záležitosti z pouhého příkazu šur
nalietické opatrnosti uložili. — Potud „Národní
Listy“ v čís. 137. — A v č. 319. tentýž list do
kasaje, s jakým nešikovným přeháněním referuje

„Venkov“ o nynějším stavu dobytkářství.
„Yeskov“ hájil nejapnou část resoluce o „otevření
hranic balkánských poukazem, fe Be dobytek do
naší říše pašuje z Rumunska; to prý jest otevře
ním hranic!! Měla tedy ona resoluce býti namí
řema proti pašerákům, ale nikoli proti vládě a
mimoagrárním stranám českým. A pak —což Ro
munsko jest Balkánem? Tento stát má 131.368 km'.
Z toho se čítá k Balkánu pouze Dobrodžu, jež
má 15.812 km*. Přitom ovšem není ani tolik do
kásáno, že nákasy dobytčí k ném vnikly aspoň
s Dobrudžy. Vždyť nákaza byla též zavlečena do
vých. Praska z Raska. „Venkov“ se dovolává u
veřejněné atatistiky Zwetbacherovy opočtu. zamo
řeného dobytka. Ale chytře vynechává velice dů
lešité údaje čéhož muže, aby sakryl pravdu.
„Venkov“ sa př. píše: „Porášky z nutnosti k vůli
slintavce a kulhavce jsou na denním pořádku
v mířé jindy nebývalé. Zato však tama nová
autorita „Venkova“ Zwetbacher tvrdí : „. .. Mimoto
vyskytují ss, byť i nikoli četné, případy ubyontí
a pocených porážek.“ A tak by „Venkov“ nejlíp
udělal, aby ne místo velikého alarma a přepistých

frází pověděl ploou pravda; jinak p rolnictvuŠkodí, jestliže na základě nepravdivých správ
beuří proti kruhům „měšťáckým.“ Nesmrtelně se
blamoval otiskováním nepravdivých tržních zpráv
o stavu chmele a obilí, uškodilpi vakci řepařské
a nyní škodí znova. Jaký pokřik se svedl v táboře
ágrárním, že katolíci tříští národ a zvláště venkov!
Zatím agrárníci svými útoky a nesprávnými iafor
macemi tříští do opravdy. Nežije na samém ven
kově plno cbudých dělníků a živnostníků? A tito
lidé měli se snad přilákati k soucitu neomalenými
vrážkami? Rolnictvo zkusilo ovšem letos dost.
Ale „Venkov“ mu svými kozáckými rozběhy ne»
pomůže; také Be sotva o to agrárním agitátorům
mnoho jedná. Hlavně to byl manévr ne chytání
lidu do strany agrární. Ale nyní lidé umějí dobře
přemýšleti a k trázím agrárnímse stali již dávno
nedůvěřiví.

Kulhavka a slímtavka. „Našínec“píše:
„Slintavkou a kolbavkou zamořeny jsou letos nad
obyčej bojdě: Rusko, Rumunsko, Tarecko, teď i
Srbsko a pravděpodobné i Bulharsko — aze států
nzavřených Rakousko-Uhersko, Německo, Francie,
Švýcary, Nisosemí, Belgie, Dánsko i Anglie. Vůbec
všecky kraje evropské! Není možno přece tvrdit,
že by se byly nakazily všecky z jednoho sřídla —
všecky snad z Romuoska a z Raska! Nákess
ukryta byla asi všude ve všech zemích — věnde
ji mají doma ze svého chovu a pěstění, ale oby
čejná léta propuká jen, ojediněle, za to v letech
mějským způsobem dobytků nepříznivých šíří. ze:
wad obyčej hojně. A letos máme tedy také. tako

nákazový rok. Ta bylo třeba nejen posor
j, aby Be nákaza nepřenesla odjinad, ale také

by se dojna neslíhla. A nemůžeme-li dnes so sva
užbou veferinářekou a 80 svou v veterinále

př.

ostatečna; na to pnida ono, Bado třeba ještě
Vobou ašlěrech,. „přácpyali 6, sdako

be dvě“ — Tyto řádky, psané s odbornou sna
| nejl odpovědí bobé protestyPŘ prot aa

Mosinárodní solidarita zemědělců.
Vídeňská „Agráraí ústředna“ uspořádala drabotaí
sakotu; sůčastnili se jí metolikoČeši, rakouští
Němci a Maďaři, ale i Němci zahraniční, kteří
vyslali zástupce berlínského „Bund der Landwirte.“
V resoluci se prohlásila solidarita semědělců s Ra
kouska, Uber i Německa. Tak proveden za s0u
činnosti českých agrárníků husarský kousek. Tito
si přece dříve tolik stěžovali na dovoz samé oher
ské mouky a pšenice. Agrárníci často prohlašovali,
ak jest potřebí s té příčiny celní rozluky e U

pane Nadto k naléhání sgrárníků z Německay
stížen dovoz rakonského ječmene, slada a dobytka
do Německa. Bakoaský ječmen pivovarský při
vyclívání jest šikanován, vývoz rakouského
bytka pobraničními úřady jest stěžován. Témito
překážkami, kladenými říší Německou, trpí nejvíce
zemědělec český. A teď najednou oolidarita| Asi
tak, jako by se zavázali k solidaritě důstojníci
rakouští a němečtí. Nasi agrárníci mejsoa přece
pouse semědělci, ale zároveň Češi. Co při své
„zemědělské aolidaritě“ učiní, až poslanci agrár
níků německých zahájí proti nám silnou palbu?
A jak vysvětlí savé obrany proti semědělcům ji
ných zemí? Ovšem celá ta solidarita zůstane pva
hou frází, ale jest dosti podivné, že taková reso
luce vůbec byla přijata. Budou snad Němci také
sachovávati solidarito 8 poznaňskými polekými se
dláky, až se dle vládního rosbodnutí budou statky
polské čmahbem rozprodávati kapitalistům ně
meckým?

Německý císař ©katolických muni
ších. U nás v „sklerikalisovaném“ Rakousku
slyšíme i od konservativnějších hofrátů, professorů,
úředníků, kteří jsou po katolicku pokřtění: „Vy
katolíci . . . Vaše klerikální strana by měla...
Kdyby vaši kněší .. . Vaše klorikáloí přesvěd
čení“, atd. Jako by takový blahosklonný byrokrat

vlastně nevěděl, do které církve patří ; ovšem páni
si dávají maoho zálešeti, aby nebyli nasváni kle
rikály a proto i slovo „Bůh“ vyslovují opatroč
jenom tenkráte, když jest to holou nutností. V pro
testantském ©Německa však menšina katolická
sjednala si svojí organisační pílí příslušný respekt,
tak že se tam 8 katolíky nemlaví jako 8 nějakými

německý císař, když v minalých dnech navětívil
proalulý klášter Benediktinů v Benronu, promluvil:
»Vyslovuji vám svůj nejsrdečnější dík sa laskavá
olova, jimiž jste mne přivítali, a těší mne, že mobl
jsem vás navětívit a vám vyslovit svoji nejsrdeč
nější blahosklonnost. Od počátku své vlády bylo
mým zvláštním potěšením Bonediktiny v jich sna
bách podporovati, poněvadě jsem posoroval, že
tam, kde působili, nejenom udršovali a ellili ná
bošenství, sale poněvadž zároveň byli též kultur
ními nositeli církevního zpěva, umění a vědy. 0
Čekávám od vás, še budete i nadále pracovat
v kolejích svých předobůdců a mne že budete
podporovat ve snaze, lidu sachovati náboženství.
Je to tím důležitější, poněvadě XX. století boldoje
myšlenkám, proti nimž, jak já pevně doufám, mu
síme vítězně bojovat pouze pomocí náboženství
za podpory nebes. Koruna, kterou já nosím, může
jen tehdy zaručit úspěch, má-li svůj základ na

bed a sbaonuPaspjašo ir tohodava| u PS,abych,jak jsemji
„pravil ve svém vláktnoračnímdogisé, doláasí že
vlády křesťanských panovníků mobou býti řízeny
pouse ve smyslu Páně, a aby pomáhaly Germánům
vrozený náboženský smysl sílit a šířit lásku k ol
táři a trůnu; obé patří k sobě a nesmí býti roz
děleno. Proto z celého erdce podporuji vaše snahy
a jako pymí, tak i v budoocnosti zachovám vám
blahosklonnost a ochrsnu.“ — Tedy Vilém II. ne
véří, že by 66 jeho vlast pro „klerikaliemus“ roz
sypala, ačkoli Německo se mazýváříší protestant
skon a v lntherství hledá kořen jednoty a ally. ©

Třetí česká pomí do Lurd. Pořádání

důstojnější biskupskou konsistoří v Brně povoleno.
Práce přípravné jsou zahájeny. Doba vyhlédnuta

Paray-le—Monial—Lyon—Lurdy—Marseill—Nisza
provolání a

pozvání vydáno bude později.

židovskou stravu Rosenbaumovou 60.000 K. —
Dle Reichspost korutanská ústřední pokladna
hospodářských společenstev, která nedávno ouitle
se vo velikétísni, byla tak úplně sanována, že
vklady vkladatelů jsou zajištěny. — Nové katol.
domy rostou na Moravě jako houby po dešti. Tři
domy spolkové právé so stavějí a založena dvě
nová družstva. — 'Bavorský říšskýsoud rozbodl,
že pěna (porte) na sklenici piva nesmí býti 5 em

.

čítá katolický lidový spolek v Uhrách. — Mini
sterstvo orby povolilo j pro Solnobrad dovoz většího

účastěnství 6000 lidí. — Miptodrčitelství v Terstu

politickým sgitačním účelům. — Dne
16. t. m. zvolen byl dr. V. Zapletel rektorem

frýburské university ve Švýcarska. Dr. Zapletal

jest rodem Moravan a členem řádu dopininkeakého. — Srbeký ministr vojenství schválil návrh,
aby povoláno bylo do Srbské 12 českých sokol
ských cvičitelů, kteří vyačovati Dadou tělocviku.
Někteří přijatibudeu na Školy střední. — V Annamu
(Zadat Indie) při néblé povodní zabyoulo na 1000
lidí a ztroskotalo ae 400 lodi. —V Paříži bude
r. 1990 avětová výstava. — Generálaím inspektorem
státních drah jmenován dvorní rada Karel Rotber,
ačkoliv bylo sdělováno, še na místo to bude po
volán Čech.

Zákas kry v uhorskon třídní loterií.
V sájmu veřejnosti se připomíná, že dlo platných
zákonných předpisů hra v cizozemskou loterii
jakéhokoli druhu, tedy i bra v uherskou třídní
loterii jest sakázána a še na přestupky tohoto
sákazu stanoveny jsou citelné tresty, neboť po
kata mimo propadnutí losu obnáší 6 až 1Bnásobný
obnos učiněného neb zamýšleného vkladu. Z té
příčinyvaruje se důtklivě před konpí nebprodejem
losů uherské třídní loterie a připomíná se, že i
ten se důchodkového přestapku dopouští, kdo losy
třeba bez objednávky od uherských firem neb
odjinud zaslané si podrží.

Všem lidem dobré vůle! Jedens nej
důležitějších spolků českých ve Vídni byl vypo“
vězen se svých místností jedině z té příčiny, že
je český, že příliš mnoho lidí přichází do doma,
že nechává v útulně příliš mnoho lidí spát a j.

Tedy proto, že spolek dole značený koná den coden velikých a osvědčených dobrodiní, že pomáhá
ze všech sil našim obobým lidem českým ve Vídni,
musí ven s domu| Spolek a tíží sehnal prostředků
k zařízení nynějších místoostí a sotva kryje stále
stoupající vydání. Že to pravdou, dokazují tato
přesná čísle: od 1. ledna do 31. říjoa t. r. umístil
ne 2000 českých lidí, poskytl 700 noclehů a vydal
v hotovosti přes 600 korun na stravování a jiné
podpory českým ubožákům, kteří byli bladovi a
bez přístřeší. Právní ochrany a různých urovnání
aporů byl počet veliký. Všecka tato práce, všechno
to namáhání koná spolek zcela zdarma! Není tak
snadno vylíčit velikou cenu apolku tohoto pro náš
český lid! Při tom snaší se poctivě správa spol
ková, aby nikterak nelákala lidi české do Vídně,
nýbrž naopak svědomitě radí, by mnohý zůstal
raději doma (a nerozmnožoval řady uezaměstna
ných ve Vídni! Najmutím nových místností, pře
sídlením a j. vsniknou spolku značné výloby,
k jejichž krytí správa spolka prosí o rychlou pomoc!
Přiapějte dle nejlepší možnosti! Dík českých, ati
skovaných lidí ve Vídni bade Vám odplatou|
Spolku možno přispěti:darem, uspořádáním sbírky,
zábavy, divadla, přistonpením co člem, v zavěti
a j.v.— Výbor Českého spolku pro opatřování
služeb ve Vídni IX., Pramergasse čís. 6, II. schody,
L poschodí.

fmutné vámoce očekávají českou men
šibu doloorakonskou. Zájem o oi posledeídobou
v českém lidu značně poklesl a obranný spolek
její — spolek „Komenský“ ve Vídní s opravdo
von obavou pohlíží do bndoucnosti. Skoro na
200.000 K činí již nyní deficit v letošním roce a
příspěvky scházejí se tak málo! — A přece chce
česká menšina šít, školy spolkem „Komeuský“ vy
drždvané sdárně prospivají, úspěchy jich jsou uzná
vány i 68 strany nepřátel ;' což pouze u českého,
lidu oení porosimění? Nelze tomu věřitř. Přátelé
českých menšin vzpomenou na slova: „Kdo rychle
dává, dvakrát dává“ a pomohou. Jednotlivci dary,
sbírkami, společnosti, spolky příspěvky a podniky
ve prospěch „Komenského“ přičiní be o zabnání
nedostatku prostředků pro snaby spolku „Komen
ský“, dolnorakouské to matice školské i národní
Jednoty. Spolek „Komenský“ ve Vídni-III. Strob
gasse 45. ochotně zašle pokyny a dodá složní
lístky svým pfísnivcům.

FOTOGRAFIE

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupinyrodinné.
knpiny smnenbenců.
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Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Expositura v Turnově.

Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

Zůročíveškerévkladyře pe dne vloženíVkladníknížkazdarma. do vybrání.
Obnosysloženéna VL omissizúročí4,

Bursovní obchody :-: cizozemeké.Pronajímálevně
safesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných papírů atd.

2 Velkoobchod uhlím. %X

Česká banka
= filiálka w Hradci Králové u

Zzúročípřítomně vklady ode dne vložení do dne vybrání

navkladníchknížkách44 o —do 2

na pokl. poukázkách d' o při výpovědi30denní
4s%e, „ a,84 1. A

Vklady vložené na účet příští emise zúročíme 4*|49o.

Vkladní knížky a složní lístky poštovní spořitelny zdarma.
Prodej veškerých cenných papírů. Losy za hotové, na běžný účet, neb na měsíční splátky,

Výměna kuponů.

[x] Velkoobchod uhlim. [+|
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Poměry na Jasné Poljaně.
Tolstoj narodil se jako hraběcí synek

v Jasné Poljaně 28. srpna 1828. R. 1843 přišel
na kazaňskou universitu, kdež studoval dvě
léta. Pak se oddal hospodářství ve vai. R. 1851
odešel k vojsku na Kavkaz; pobyl tam dva
roky. Vyznamenal se osobní udatností; při ob
ležení Sevastopole byl účastníkem všech vá
lečných hrůz. Odešel do pense a cestoval po
Evropě. R. 1862 ae oženil. Začal spisovati
koncem let čtyřicátých.

Jak zvelebil svou ves Jasnou Poljsnu?
Právě poměry této obce svědčí, že filosof stal
se v praksi trosečníkem. Sám byl lidumilem,
ale choť jeho jest původu židovského. Nikdo
by jí ve zlé nebral, že se starala o dobré za
opatření četné rodiny a že přepiatým názorům
hraběte o chudobě neholdovala Ale choť byla
hamižná přílišně. Tedy proti sobě stály dvare re - (7 (7

Filosof na snažné prosby svých domácích
přepastil veliký svůj statek ženě a synovi,
doufaje, že místním mužíkům povede se dále
dobře. Zklamal se bolestně. Dříve byly polnosti
dávány mužíkům »na půl zrnae. Hraběnka
však pak oznámila, že si chudáci musejí zemi
pronajati za vysoké nájemné (až 13 rublů za
»desjatinu« na jeden rok!) Penfze se musily
platiti předem.

Poměry se horšily, takže dokonce i zrušen
pronájem půdy za peníze. Domácí pracovní
síly docelabyly opomíjeny; povolány do práce
levně pracující ženy z gubernie kalužské.

Dříve mužíci posekali si trávu na lukách
a lesích i v panské zahradě, odvádějíce jen

polovici sena majiteli. Podobně bylo s lesnímřívím. To však přestalo, takže menšil se počet
selského dobytka, sedláci chudli, až v okol
ních obeích objevovali se žebráci, což dříve
nebylo. Mužíkům zakázán každý přístup
k zámku a do zahrad. Veliké pokuty ustano
veny na škůdce polností. Nastalo roztrpčení i
pro nově založenou panskou cestu, která nutila
sedláky jezditi velikou oklikou. Mnozí ubožáci
začali se stěhovati, aby před tváří »třinástého
apoštola« nezemřeli hladem.

Maloruský spisovatel Petr Galda navštívil
r. 1909 Jasnou Poljanu a sdělil smutné věci.
V obci skutečného kupeckého krámu není;
musí se jíti 3 versty dále k — židovi. Není
v k ani kovárny sni mlýna; ba ani pří
štipkář nebýval v té zakleté vsi. 60 let žijí tam
lidé bez kupce, protože zcela nevzdělaní a hla
doví sedláci brali by zboží na dluh. Škola ná
konci vsi jest ubohou chatrčí. »Kdybychom si

na„Ponekém neukradli ořechův a Rob, musili
by om hladem umříti«,říkali mužíci Polévkumastili pouze v neděli, jedli horší jídla, než

jaká se předkládají němé tváři. Chudáci brnezdraví, útýraní, žlutí jakovosk. Druh druhu
krad!, jak se dalo. Později večer nebezpeč
vyjítí na nlíci Prý na Gálduučinila zchátralé
vesnice dojem lupičského pělechu. — Snad
v tomlíčení bylo ledacos přehnáno; als má

jest, še didovětíohvalořednící Tolstého o bíd

ng- .

č dale téš o Tolstém: »Starýpán,

jenž vůči sv si na Diogena,se svýmisedláky zachází hůře, neš kterýkoliv tyranský

V Hradci Králové, dne 2. prosince 1910.

bojar.« Co souditi o tomto odsudku? Jistě jest
upřílišený. Smutný ten stav zaviněn od Tol
stého větším dílem nepřímo. Tu se nám na
skytá velice důležitá otázka, jež v našich li
stech podrobně osvětlena není. (Co všecko
vlastně Tojstoj daroval rodině v plné držení
a co si ponechal pro sebe? Jak dalece sahal
jeho vliv na hmotné poměry mužíků? Na př.
»Národ. listy« dne 26. listop. sdělují: »Tolstoj
zůstavil závěť, ve které odkazuje své statky
v gubernii samarské a penské, svůj dům v Mo
skvě a jiné nemovité věci svým příbuzným.
Není však povědomo, jak ustanovil o Jasné
Poljaně. Všechny spisy své, které byly vydány
po r. 1880, prohlásil v závěti za všeobeoný
majetek.« Jakou formu měla tedy vlastně chu
doba Tolstého?

Tolstoj náleží mezi nejvýznačnější histo
rické osobnosti a proto jest v zájmu celého
vzdělaného světa, aby se dověděl, pokud Tolstoj
sám svou zásadu o rozdání jmění praktikoval.
Tím se vysvětlí velmi mnoho v nejrůznějších
rozporech. O Svatopluku Čechovi s největší
podrobností feuilletonista »Nár. listů« referoval,
jaké doutníky a v jakém množství kouřil; sbí
rají se pečlivě zprávy o peněžní pozůstalosti
Havlíčkově. Docela sám pes Havlíčkův byl
předmětem literárních úvah. Proč tedy hi
kteří Tolstého tak často obtůšovali, smajloe jeho
poměry hmořné důkladně, jsou tolik samlklí opod
statě chudoby Tolstého? Ieraelský tisk sděluje
pouze mlbavě, že Tolstého bolel smutný stav
mužíkův a že proto měl doma půtky. Leč
právě židovský tisk se vyhýbá vážnému a
spravedlivému řešení otázky, pokud a jak

olstoj přece měl vliv na zlepšení mužické
existence. Jest všeobeoně známo, že Tolstoj
dával | kavalérské dary behatým nakladalelém
vlastníchspisů; dovoloval jim totiž, aby tiskli
jeho spisy i překlady jejich zcela zdarma.
Mohl-li který spisovatel i po rozdání všeho ro
dinného jmění v několika letech zbohatnout,
byl to právě Lev Nikol. Tolstoj. Tento filosof
však se odvracel i od velikých mimořádných
odměn, aby se před světem zaleskl jako člověk
úplně nezištný a jako vzor obětavosti. Leč
různý shluk sociálních okolností pudí oprav
dového lidumila často do kolejí zoela obvyklých,
má-li skutečně prospěti A — ejhle zde dva
kontrasty! Mužíci trpí bídu, Tolstého to rmoutí,
ale filosof dává veliké presenty nakladatelským
boháčům. Jednoduchá a vždy platná logika
v tomto případě radila: „Vesmi od
aspodéněco arosdej trpácím/“ Lepšívčasná pomoc
moudrého hospodáře než hrdá póza, i kdyby
se této póze celý svět na chvíli obdivoval.
Nemohl-li Tolstoj volně zacházeti s rodinnou
půdou, mohl získati pro své plány hojnost

penězdnajen v tom tedy vězí, že byl Tolstoj
v té příčinětak nevyzpytatelným podivínem?
Snad se bál, že ani s hotovýmhipenězi nebude
moci manipulovati samostatně. Jeho příbuzní
byli velice vypočítaví a číhali na každou ko
pějku. Vždyť vznikly v Jasné Poljaně veliké
spory, když Tolstoj peníze za svou literární
práci odmítal. Tolstoj také 2 měsíce před svou
smrtí odevzdal svému důvěrníkovi Čertkovi

svůj rozsáhlý denník s příkazem, aby JjČertkov vydal po jeho smrti ve prospěch do
bročinných účelů. Tenkrát podotkl o vlastní
rodině: »Tito zemaní mají jíž dosti«. Leč když
se to hraběnka dověděla, začal v rodině tako
svár, že filosof raději se utekl ke své dceři
Tatjaně, provdané Suchotinové, aby nalezl
trochu klidu. Protože však sama Tatjana byla
matkou proti otci popfehnuta, Tolstoj přišel

okap a proto raději se vrátil do
Poljany. ov odevzdal denník 'hraběnoce.
Z toho patrna tragedie Tolstého. V ohledu fi
nančním měl ruce značně spoutané.

Neslušelo PÁnikomu3štárasijetlovýchv nejsoukromější majetko
Tolstého. Dejme tomu, že by rodina Tolstého

tom, jestliše by čz ušívala křesťanským a
lidumilným s ? Leč v případu Tolstého

Inserty se počítají levně. i
Obnova vychází v pátek v poledne.

Ročník XVI.

vysloveny rozhodné zásady o chudobě dobro
volné, o rozdání jméní, o třináctém apoštolu,
povznesení mužíků. Tolstoj má milliony čte
nářů, kteří se táží dychtivě, jak se mu zdařilo
realisování nové filosofie. Zvláštní, že po smrti
jeho byly vyhlášeny sbírky, aby se mohla za
koupiti pro jasnopoljanské mužíky půda, na
které ae dřeli pro jiné. Což autorský plat by
býval na to nestačil? A proč to Tolstoj sám
neučinil, jemtliže půda vůbec byla naprodej?

Na pohled by se zdálo, že Tolstoj mohl

kz své zásadyprováděti.Nemělnouziochléb, nebyl robotězem. Vládl s počátku veli
kými peněžními prostředky. A hle — co prak
tických kompromisů k vůli rodině! Maďarský
volný myslitel Jókai, který hlásal zednářskou
svobodu, byl ubohým, spoutaným nevolní
kem despotické ženy. A jak velký počet jiných
vynikajícíchmyslitelů prováděl v praksi hlavně
to, co poroučely ješitné nebo hamižné ženy!
A veliký vliv ziskuchtivé hraběnky na Tol
stého také se upříti nedá. Kdyby se bylo
Tolatému aspoň z části podařilo ve vlastní obci
a rodině to, proč v theorii tolik horoval, nebyl
by jako stařec 82letý prchal do kláštera s dů
razným prohlášením, že se již k rodině nevrátí.
Smír Tolstého s církví pravoslavnou byl zmařen
výhradně fanatickými zloduchy, kteří stále
Tolstého obklopovali, překážejíce přístupu du
chovenstva a přemlouvajíce starce k setrvání
mimo církev. Tolstoj záštiplným fanatikem
proticírkevním rozhodně nebyl. Smutný úděl
filosofa! Muž, který poroučel millionům, nalezl
tolik zklamání ve vlastní osadě, až z ní prchal!
Nový doklad, že praktická práce nejosvíceněj
ších hlav lidských nedá se daleko porovnati
s pronikavým a trvalým úspěchem nauky
Bohočlověka.

Volné listy,
Nemravné podpory (subvence). Zprávy ©

valné hromadě rolnického družstva v Německém
Brodě jsou výmluvným obrázkem toho, jak se
hospodaří se subrencemi, které nejsou přece
nic jiného, než těžce vydělanými penězi našeho
lidu. Zemský výbor nemá kasovních hotovostí,
oddělených od hospodářskéhoživota národního
a nedostává peněz od ciziny nebo nějaká ne
známé abstraktní veličiny, nýbrž peníze mu
plynou z nejširších poplatních vrstev. A jelikož
téměř kašdý občan může říci, že v subvencich
peněžních obsažen jest kus jeho práce, násle
doje z toho, še subvence, pokud se jich koma
dostává, mají býti udělovány tak, aby to neu
rášelo epravedlnost a mravnost.

Když na zmíněné valné hromadě družstva
německobrodekého bylo rokováno o strašných
nepořádcich, nedbalosti a protizákonnostech,
vedena byla, jak přiroseno, také řeč o tom,
Jak bylo by lze dražstvo zachrániti. Přítomný
účetní rada zemského výboru Matuš na ručest

prohlásil, Ze kdyby se upsalo podílůza 80.000„ že zemský výbor poskytne družstva 25.000
K a stát 20.000 E. Družstvo německobrodské
má upsaných podílů22.000K, a některé nejsou
saplacené. Připastme, žo po této valné hromadě
vyskytnou se občané, kteří badoa míti ještě
dosti důvěry a oněch nedostávajících se 8000
K podílů apíší. Stane-li se tak, tu dle výpovědi

É rady zemského výboru Matale německorodskémo družstvu dostane se 45.000 K semské
a státní subvence.

Představme si tedy, jak snadno taková
družstva dodělávajíse peněs,vytalených z kapes

Hkomyalný Pond ochota, hy moŘno nasvatíehkomysinýmpokusem, pouhýpodpisua po
dílovém listu družetva postačí, aby družstvo,
tak bříšně vedené, bylo zaplaveno přítokem
sabvončních peněz. Nepasfme také ze zřetele,
Se i dosadní všechny podíly družstva nejsou

upsání nebylo by hned ú ně
u má © ytnoati nových dz

družstvu, které rinoRa nowohopnostisvéaprávy



1 dosavadními subvenčními peačsi tek lehko
mysloě mrhalo.

Ano, fo jsou ty subvence,upc které působením strany agrární stalo se v Čecháchsmutně
populárním a které prakticky zlým užíváním
vyzývá všechny veřejné činitele, aby konečně
nastala důklsdná reforma a postavenabyla hráz
vydírání poplatníků. Či není to nespravedlnosti
a není to povážlivým znamením národohospo
dářského života našeho, když s nádržky, mo
zolně neplňované všemi, ovádějí se desettisícové
subvence jen na ojedinělá vyvolená místa,
kdež nejem jsou rozmrbány, ale kdež jeoo ještě
podnětem dalších lebkomysloých spekulací?
Nebo nezní to ona krvavá věta, še s cisího
krev neteče?

A vzestoupíme-li od takových družstev
k „Ústřední Jednotě hospodářských společen
stev“ a uvášíme-li, že, nebýti 40.000 subvence,
byla by i přes ohromné millionové obraty pa
sivní, uvědomíme si plně dosah eubvenční ko
rupce. Co jest to za svépomooný spolek, když
musí býti podpírán a udržován penězi, které
8e vezmou jedněm a vrhnou 86 do nenasytného
jícnu drubých! To není jiš +vépomoc, to jest
okrádání bližních. Jest tedy na bíledni, že

jem svépomoci těmito ekatečnostmi jest die
reditován.

A povšimočme si také té lobkomyslné a
uvolněné mravouky! Když družstvu německo
brodskému na valné hromadě byly vytýkány
nehospodárnost a úřednické krádeže, předseda
odpověděl, že nedostatky a krádeže jsou všudy.
Tato výmluva jest přímo strašliva. Tedy, když
se jinde krade, může se krásti i ve dražstva
německobrodském, a správní jeho šlendrián
má dostatečnoa omluva v tom, fe jiode to také
není v pořádku. Předseda, jenž nesprávnosti
v družstvo hájí tímto způsvbem, náleží do Ko
courkova a ne do svépomceného družstva
v Něm. Brodě.

Na valné hromadě družstva bylo rolníky
stěžováno také do tobo, že od družstva měli
dražší nákop nežli jinde. Při této výtce p.
předseda družetva již neřekl, že se tak děje
také jinde, nebot by pak tvrdil nesmysl, še
svépomocná drušstva jsou saložena k tomu,
aby svým členům nepomáhala, ale aby jim
dráže prodávala, nebo od nich obilí Jaciněji
kupovala, než kupci na okresních trzích. Dle
výpovědí některých rolníků dražstvo skutečně
svou praksí dokazovalo, jakoby zřízeno bylo
na sesflení všech těch stioných stránek obchod
ních, které vznikají z rosdrobenosti a neorga
nisovanosti rolnictva proti překopnickému ka

stav jest s vyloučením třetí ruky co nejdráže
obilí prodávati a hospodářských potřeb co nej
Jaciněji nakapovati.

Německobrodské družstvo prý založil a
grácní poslanec Hyrš, ale není potřebí, aby
přiznával se vinným sám. Jsou vinni také jiní,
jest vionen celý ten aměr, jenž do veřejného
života agrárními agitátory a novinami byl u
veden. Aby agráraí strana odůvo nila svoji
nutnost a prokázala životnost, vrhla se střem
hlav ne zakládání svépomocných podniků bez
zřetele na to, zda lid všady nálešitě k úkolům
těm jest vychován. Za neustálého velkobubého
ojišťování, jak atrena jest mobatná a vlivná,
jak objímá celý venkov, snadno se dostavuje
vědomí oadbytečné síly, z čehož pochodí, že

strany a opírajíce oaděje své na tačné sub
vence, ovádéni jsou ka podnikům, kterýmž
chybí právě hlavní věc, totiž zdravá svépo
mocná prakgse. A propoknou-li nešvary, jako
se to stalo v Něm. Brodě, nejen že se zastí
rají vianíci a přikrývá ce lehkomyslná ne

Opnost ve správě dražstva, ale k toma ke
všemu boed nabízí se nové subvence, aby starý
břích byl vyvršen bříchem novým. Agrární
Ustřední Jednota pak na místu, aby pořádně

ospodárnost samazával a ujišťoval o správ
nosti bilance.

Avšak nic oaplat, dražstvo německobrod
ské jeat opětně novou kapitolou, ve které čteme
nesprávné udílení subvencí, nebo jinými slovy :
subvenční demoralisace. Celá naše veřejnost
měla by jedním hlasem promluviti, aby v zajmu
národního hospodářství našeho sabvence byly

staveny na spravedlivý podklad a aby udí
ení jejich řídilo ee ne agráraím protekcionář

etvím a ne dle politického stranictví, nýbrž
dle výchovných potřeb a skutečných svépo
mocných účelů. A že agrární družstvo německo
brodské rolníkům nepomáhbalo, nýbrž přes

„všechou subvenční podpora ještě je obíralo,
dokazuje celá jeho.smutná historie.

o . e

Masarykvsákulisí.Masarykaznámejako
filosofa, jsko politika,řečníka, spisovatela. Víme,
jak dovede tónem nejnižšího demsgoga nasý
vati katolíky černou bandou, chce vybasovati
náboženství se škol, ovšem jen katolické ; „Cas“,

jebo tělesný Jiat, židovské a omngelické ško| atboženské jak náleží podporaje. if+varyk

susuje násilí, ale vrašdící revolacionáře za
brauje ovojí protekci; Masaryk peal proti roz
lučitela manželství, ale dnes rozlučitelnost
jest ma ollem k vyšší jednotě. Masaryk byl
o Herbenem mravně hotov a potom sním ne

ležeti na slušnosti a dobrých mravech a při
tom dovoluje v „Čase“ páchati sarovosti a spro
stoty, pro něž jasyk lidský nemá vhodného
výsnama... .

Přes to vše v pokrokářské straně jest

vůčiMasarykovi neobmezená důvěra, protožestrana a Masarykjedno jeou, tvoříce jedou
olrkev, která má ové články víry a pravidla,
ješ se dle okolností a potřeb rostahojí a ste
hojí. Co řekne Masaryk, platí pro celou cír
kev, každé slovo jeho s mínění papouškuje
bned i poslední pokrokář. Prví křesťané v čas
pronásledování poznávali se kreslíce v písko
rybu, a pokrokář pozná pokrokáře podle vždy

ogpálených frasí. Vhodně to vyjádřil nedávno„Cas“: „Lidé naší strany zaprosto sobě ne
známi poznávají okamžitě, že patří k jednoma
tábora, vyslechnou-li ve vlaku, v hotela, na
cestách . . . kus bovora o věcech veřejných“
Pisatel v „Času“ ovšem si neuvědomil, še touto
svou chloubou ozoačil všechny pokrokáře jeko
lidi bez samostatného úsadka, jako pouhé auto

maty, ale nicméně napsal o svých lidech pravdu,
kterou jindy z „Času“ nelse vypáčiti avi he
verem. Vpostíš do aotomatu dvouhaléř a vy
skočí krabička sirek, zavadíš o některou ve
řejnou otázku, a pokrokář sype ze sebe vědy
tytéž fráse, jak je čte v „Čase“, v „Osvětě Lido“
a jinde v pokrokářských časopisech, od nichž
vlastním úsadkem nikdy se neodchýlí.

Masaryk dokazoval v delegacích paděla
nost listin, dle nichž byli obšalováni z vele
zrády členové chorvátsko-srbské koalice a dle
nichž Friedjung v „N, F. Presse“ psal o epi
knotí proti našemu mocnářství. Masaryk vy
konal tím dobrý a záslašný čin, nebot brozno
jest pomysliti, že svědectvím poubých padělků
mohli by býti odsousení lidé nevinní a še pa
délky, ovšem již před odhalením Masaryko
vým, mobly býti příčinou krvavé války. Že

pokrokářské listy čin svého vůdce s velikým
jésotem vyzdvibovaly, jest pochopitelno.
. Až potud tedy Masaryka známe. Ale jak
jsme svrchu řekli, tošíme za počínáním Masa
cykovým tajné zákulisí. Pomyseleme jen

šichni obželovaní v srbsko-chorvátském pro
cesu žijí a pobybojí se v domácím ovzduší,
znají poměry, znají lidi a nikdo £ nich nedo
vede pronikoouti k jádra věci, nikdo z nich
neumí vypátrati a odbaliti padělatelea vianíka,
až z daleka z Prahy přijíždí Masaryk, jenž
brzo tajemným způsobem zachytí všechny
nitk a zajistí padělky. Po té obžalovaní žalojí
ve VídniFriedjungu. Dostaví se Masaryk, má
hlavní slovo a dokazoje listinné podvrhy. Ne
říká všechno, muoho zamičuje a zejména dů
kazy proti Forgáchovi uechovává si do dele
gncí, aby mohl před celým světem dáti ránu
zabraničníma wioistra Achreothalovi. Jenom
ministra Aehrenthalovi?... Vtom ovšem lest
metoda, která vzbazoje různé domaěnky. Člo
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šlonky, že Masarykovi nebyla účelem pouse
spravedlnost, neboť spravedlnost není prová
sena takovými podezřelými okolnostmi. Na
příklad telegram Masarykův ruskému pokro
káři Miljakovi | Vabledem k tomaototelegramu
Aoehbrenthal vyčetl Masarykovi, že v visině
štve proti rakouské říši. Ve opojení s tím při
volejme si v paměť, jak ai počívali ruští po
krokáři, přátelé Masarykovi, v čas, kdy po
aneksi Bosny hrozila válka a kdy oapjetí mesi
Ruskem a Rakvoskem půsvbilo tak tiživým
tlakem. Ačkoli ruští pokrokáři s ějako
vem v Čele satracovali válku rasko-japboskou
jako amrteloý hřích proti homanitéě, ačkoli
s Tolstým proklínali válka vůbec, po aneksi
Bosny obratem raky, zapřevčs své životní zá
sady, přešli k nadšení válečnému a všemotně
popozovali Rasko proti Rakoosko. Tak mebo
tak, válka bověla jejich sámyslům. Revoluční
ruská agituce potřebovala válkou arolnění
doma, ať nic nedímo o tom, že za nynějšího
mezinárodního spojení revolacionářů válku žene
voda na mlýny podvratné práce vůbec. Tak
válka pro Bosna byla by vhod bývala rero
lučním snahém jak v Rusko, kdeš byly již
zjevny, tak i vRakousku, kde posud opatrně
plíží se tajoými cestami a připravojí hořlavé
látky. Proto vítána jest každá příležitost, aby
vrášeny byly klíny mezi státy e aby šivena
byla vzájemnánedůvěra...

„Čas“ podává obšírnou vysvětlivku, jak
se dostal telegram Masarykův do „Řeči“, ač
byl poslán Miljakovg. Pro myslící veřejnost
jest toto přesunatí telegramu ©malicherností,

provole Miljakov má a „Řeší“ takové styky,ako a nás Masaryku „Časem“.. Hlavol .jest,
že byl poslán a žebyl poslán do toho ovsdaší,
které pro tebdejší podpalování k válce a také
z jiných důvodů jest velmi podezřelé.A šs
v „Case“ pisatel tak starostlivě telegram vy
osvětluje,dává na jevo, jak slova Achreatalova
o štvaní proti Píši dobře přilohla a jak přece

několik paprsků světla vmiklo do černého ka
binetu pokrokářských politiků. Jak tedy sají

mavoa poučno pb kdybychompoznaliMasarykav zákulisí...

. Obrana. Před několika týdny uposoreili
jeme, jak jest třeba proti volným myšlenkářům
obrana sorganisovatí podrobně. Projevili jsme
přání, aby se s kulturního ústředí, = Praby,
rozesýlaly oa fary brožary, v nichž by jednotlivé
útoky volných myšlenkářů byly vyvracovány
a vysvětlovány. Pročítajíce zpráva o katolickém
sjezdu pražském, v přednášce p. faráře Koneč
ného našli jsme tatéš myšlenka, kterážto shoda
vlastně jest výrazem myšlenek všech kněží a
laiků, kteří veřejné poměry bedlivě posorují
a touží po soustavné obraně. Slova dp. faráře
Konečného sní takto: „Proto by se mělo e naší
streny v tomto ohledu s pražského ústředí
pracovati a „Piův spolek“ měl by colou akci
účinně vésti, aby naší lidé, zvláště na venkově
kněží, nebyli proti útočným fečem volnomyšlen
kářů beze sbraně a bez potřebné předchozí
informace. Generál, jenš chce svésti vítězně
bitva, musí předem vyzvěděti, kde nepřítel
jest, jak jest silný a co chce; jinak raději v čas
ustoapí, nechtěje so vydávati v nebezpečenství
pravděpodobné porážky! Víc o tom, z důvodů
na snadě ležících, nepovím. Všichni mi rosu=
míte, přisvěděujete; ať tedy o další potřebné
věci starají se povolaní činitelé, ale Drsy, obratně
a účinně! Učme se i zde od nepřátel.“

Od té doby, co dp. iarář Konečný návrh
tento pronesl, oplynolo jiš zajisté hodně vody,
a volní myšlenkáři, majíce volné pole, natro
pili spousty hříchů proti pravdě, náboženství
a mravnosti. Obecně cítěná tužba jakoby sa
mrtala. Proto pozvédáme blasu svého opětně
a opakujeme, že kněží, sejména venkovští, ne
mají vbodoých pramenů, odkodě by se poučo
vali, a nemají namnoze ani kdy, aby stadovali
obsáhlé knihy a z nich vybírali, čeho potřebí.
K těmto úkclům povolání jsou příslušní čini
telé v Praze, jejichž věcí jest, aby arsenál proti
volným myšlenkářům opatřovali vždy novými
sbraněmí, jak poměry šádají a potřeba káže.

+ .“

volékání. Mlovil jsem v těchto
dnech s účastaíkem schůze, kterou ovolali
agrárníci ve východních Čechách, taším na
Německobrodsku v České Bělé. Po řečech řeč
víků agrárních: inženýra Pokorného a jaké
hosi Chroustovského nastala debata, v ní na
jistou otázku místního kaplana, vip. Tažíca,
jaženýr Pokorný odpověděl: „4ch, Bráf jest

i velíčína.“ Do sbraně a vzdejte
čest této neodbyté 1 veličině, iošenýru
Pokornémao| Není úlohou naší brániti významu
ministra Bráfa a bylo by to vlastně pro něho
uráškuu, kdybychomtak -ačinili. Tedy-postačí
jen podivovati se tomu, jak ten sgrární prapor
jest zelený, totiž duševně zelemý, a jací ne
známi velikáni agráraičtí dovolojí si obrnovati
nosy nad lidmi, jako jest ministr Bráf. Inu
ovšem, to jest to prostředí agrárního dašev
albo života, to jest ta výchova, která, počavší
se od včírka, rodí lidi domnívající se, žečlen
stvím v agrární straně spolkli všechonrosam
a še mobou oad kýmkoli zasedati sa soadnou
stolici.

A proč pak, snamenitý agrární muši,
inženýre Pokorný, strana vaše „odbyté veličině,
ministra Bráfovi“, nabízela mandát? Netašíte,
še jste svým výrokem politickéma rosbledu
vyhlásil válku na život a na onart? Myslíte
soad, že jest politickou veličinou člověk, jenž
kortešaje pro agrární stranu a na scbůsích
mlaví, co ma alina na jazyk přinese? Ale dosti

otrana agrárnípovýlé na schůze. Nuže, byli tam
dva: inženýr Pokorný a Chronstovský. Přijeli
do České Bělé, statečné blamovali sebe s agrární
stranu, pověděli oo mobli a aměli a pak odešli,
čímž úkol jejich byl vyplněn.

Obrana.
E ecko-klorikální reklama.

Pravda, evargeličtí duchovní jsou velice šikovat.
Hlasatelé víry, vymyšlené v cizině Kalvínem a
Lotherem, dovedou zabrati na strunu vlaste
neokoa tak dojemně, še prostomyslná ptáčata
sedaon na kalvínský lep jako slepá. Pastoři
pilně svláště v „Národní Politice“ oznamují
svá kázání, své bohoslužby atd. Na př. 20.
listopadu jsou tam otištěna hoed 4 oznámení.
Přečtětesi na př. toto: „Kásánía biblekrálické
koná svob. roL -ofrkov.. ovsag.. všdy o půl 10.
hod. dopol., o 3. hod. odpol. a o půl 8. hod.
večer. ve své vlastní nádvorní budové v Sou

ktorou Hus hásal, je
atrakce „s bible králické“ zavání velik

Aryáčalctrím. Kázal sond patriarcha českých



ovasgolíká Kalvín z králické bible? Vědyť
začal « „reformou“ dávno dříve, než vi čeští
bratří na pečlivé pořízení králickébible: vz;
moěli. Jost snad bible králická něčím vyšším
než původní bible, jaká se lidstva dostala
s Palestiny? Plemo ov. obsahuje všdy stejné
pravdy, ať už se čte v jakémkoli správném
řeklada. Ale ovangeličtí kazatelé potřebují

vůli reklamě zahbratí na šalmaj národní.
Jenže tato reklama jest bodně spátečnická.
Již totiž vyšly v češtině překladydokonalejší,
třebaže českobratrští překladatelé vedli si na
svou doba volice bystře a pilně. A kde čer
pali českobratrští překladatelé vědomost, jak
nejlépe překládatí? Na prašské universitě, která
vinou hasitů a evangelíků byla přivedena na
pokraj skázy, by se byli naučili málo. A proto
si osvojili příslušný rozhled v cizině. Nyní,
kdy biblická věda tak Široce se rozvětvila,
kdy známost netoliko jazyka bebrejského ale
i jiných starých řečí příbuzných stále jest
jasnější, není potřebí neúnavně přistrkovati

před oči bibli králickou, protože moderníiblisté překládají tak mnohá slova ano i věty
jinak, než jak se překládaly dříve. Kázání
2 bible králické! Tento reklamní štítek lidi
nemyslící přímo okouzluje. Tedy oikoli kázání
z bible Kalvínovy, ani z bible britské spo
ločnosti!

Ale vrchol bumbuku jest nápověď, že při
tom „kázání s bible králické“ uslyší návštěv
nící pravdu, kterou Hus kázali! Zvláštní! Has
ještě o té bibli nevěděl, protože byla vydána
teprve ke konci XVI. etoletí, kdežto sám byl
opálen r. 1415. Kázal tedy zbible jiné, pokod
ovšem možno o různosti biblí mlaviti.

Leč netoliko humbak — ještě něco hor
šího přimíseno do posvání. I neevangeličtí po
sluchači že při takových promluvách uslyší
„pravdu, kterou Hus kázal?“ Vždyť přece
právě evaogeličtí věřící jsou v příčině víry
Husovy největšími ignoranty. Jinak by nebyli
přece tak davově ověřili švindléřekému pamfleta
„Pogiovu“, který obrací učení uložené ve spi
sech Husových na ruby. Ještě dnes žasne ovan
golík, olyší-li, že Hus nebyl proti zpovědi, že
sloužil jasykem latinským měliov. jako kato
Jičtí kněší, že není původcem obnoveného při
jímání pod obojí atd. Proč? Evangelsčtíkasatelá
samlčují súmyslně, pokud jen se dá, před prostými

to faktum, še Has usmával všech sedm
svátostí jako katolická církev. Vědyt by se mohly
ovečky odvraceti od učení vymyšleného v ci
sině, které se jim nyní podává. Jentedy více
"upřímnostia méně barnumské reklamy|

vědy.Až příliš.častoprosadil pokrokáři. „ příliš. pros pokro
svým jednáním, že jejich křik po svobodě vědy
a pokroku jest výhradné maskou odporné proti
katolické zavilosti. Potud svobodné věda, pokod
pod pseudonymem svobodného vynčování lze
štváti proti dogmatům katolické církve! Zají
mavo, že právě jména největších pokrokářských
křiklounů v dějinách skutečné vědy nezname
nají nic. Svoboda vědy! Zatím však se podrá
"žejí nohy vášným vědeckým pracovníkům ka
"tolickým, jen aby pracovati nemohli. Vizme, co
"6e na př. stalo předešlý měslo v Krakově! Ka
tolický učenec sociolog P. Zimmermann ohlásil
veřejné přednášky o křesťanské sociologii.
Největší universitní sál nestačil návalu všech
posloobačů. To však velice podráždilo židy a
jejich pokrokářské přielohovače. Někdo by ee
-domníval, že enad „popravili“ vědu učeného
„koěso způsobem uoiversitním, tedy pokroko
-vými protidůvody. Leč ua to pokrokářské
mosky nestačily, ačkoli se chlubí, že mají vě
decký monopol. Proto utekli se ke způsoba
tatarskému. Spustili randál a bošili klacky do
těch, kteří přišli na přednášku. Cbraň nás Bůh
před svobodou takové „akademické vědy“| Ne
vzpomínáte si na obdobný případ, jak seštvaní
pokrokářští akademikové řvali úžasně při u
čené instalační řeči kněze dra Vřešťala? —
Krakovský akademický senát problásil, že pře
nechá státníma návladnictví, aby stíhalo vý
tržníky pro ublížení na těle a pro rašení do
mácího klida.

Nejapné a neupřímné vykracování
sokolských pohlavárů. KdyžSokolovéka
tolieky smýšlející byli bezcitně šíkanováni, páni
u štábu zůstávali klidní. Ale jakmile se začaly
sakládati odbory křesť. soc. „Orls“, v pánech
siloě brklo. Ta klerikální emělost! Co jest do
voleno rodým Lassalákům, nesmí se dovoliti
katolíkům. Ze sokolských jednot sice otevření
katolíci se vykopávají, ale tyrané chtějí vybo
štěnce držeti v poutech j potom, když je ze
svého středa vyloačili. Ta vidímedespocii nej
vyššího stopně. I vyloučený katolíkslyší přísné
příkasy sokoleké, jak má 60 svou občanskou
svobodou nakládati.

Dejme tomu, še s Italie jest vypovězen
některý občan. Stará se o něho stát italeký
dále, pronáaledaje ho štvavě Ještěsa hranicemi ?

Tedy v neděli započal valný ejezd obce
sokolské, na němž promlaveno i o našich
„Orlech“. Dr. Scheiner promlovil: „Strana kle
rikální sneužila sokoleké myšlenky k svým

esshám a pomohlasi Iší, še prý Sokoletro
stojí proti“ náboženskému přesvědčení a že
proto. vylučoje ze svých řad katolíky. A loš
tato byla rozšiřována nemravnou agitací. ..
A není lži, jiš by nebylo bývalo přitom užito.“
Muž významu dra Scheinera zajisté si má dátí
posor na jazyk aspoň potud, aby nepronáčel
nepravdy hřmotaě do očí bijící.

Dr. Scheiner přece sám velice dobře ví,
že o husitských elavnostech zvaly právě 80
kolské jednoty řečníky, kteří besuzdně štvali
proti katolíkům nynějším. Sokolští pohlaváří
jsou přecev předních řadách lidí vylačajících
katolické náboženství ze Škol. A jaké obrazy
a sochy v sokolských místnostech výhradně
vévodí? Mimo podoby předních sokolských
harcovníků podoby Husa s Žižky. Proti tomu
mnoho bychom nenamítali, kdyby Sokolové
umístili ve svých místoostech také socby jiných
vynikajících Čechů. Leč kde naleznete v 80
kolském hostinci na př. obraz velikého rytíře
Karla IV.? Ten přece jest specielní myšlence
eokolské trochu blíš než Hus, jemož ge „kolby“
protivěly.

Ale — v sokolských síních výhradně
mosí býti obrazy, které národ nesjednocojí,
které naopak jsou vyvěšeny v zájmu konfesního
štvaní. V tom jest povně prováděný systém.
Teď ci předatavme, jak jest ketolickéma Sokolu,
jestlie se mu před očí soustavně etrkají sjí
zlivým úšklebkem obrazy zneužívané k pro
pagandě kalvínství a ke konfessijníma štvaní.
Obecně jest známo, že jméno Žižkovo pro ka
tolíky znamená skára nádherných katolických
budov, drahocenných koihoven, obrazů a jiných
uměleckých předmětů. Nuže — byl by spokojen
evangelický Sokol, kdyby v místnosti j:ko
jemu na posměch byl vystaven obraz Koni
úšův? A Žižka přece ve viastní zemi zničil
stokrát víc než Koniáš.

V této příčině nedá se skutečnost ničím
překroatiti; Sokolové si ani nepomohon pří
padným lhaním, že zapovídá náš list sochy
Husovy a Žiškovy. Vždyť celá hora zkušeností
hlásá, že se zde Jedná o rafinovaně promyšlený
systém; Husova sláva jest fanatikům věcí na
prosto vedlejší, protože nebýti Howa, vyvěsili
by obraz Bruna, Ferrera, Luthera — nebo jiné
dráždidlo. Soustava podrobně prostadovaná.
Podobného rázu a účelu jsou sokolské koihovny
a některé slavnosti. Sokol nesmi viděti, čím
byli národa velicí mažové katoličtí. Pozornost
se musí obraveti stále k rozeštvání.

A je lší, že Sokol vylačaje katolíky ? Pane
dre Soheinere, jak to vlastně sledujete bnatí
sokolské, že o velikém pronásledování katolíků
od Sokolů pranic nevíte? Zasloužil byste od
obce sokolské nejpřísnější důtku. Jense se

ptejte na př. vKolíněnebo vi/ Katolícijsou
vylučování se Sokola, opováší-li se máčastníků se
průvodu o Vskříšení nebo o Boším Těle. Katolický
Sokolnesmíjíti na katolicképrocessí. Běda mu
též, kdyby pravidelně chodil v neděli do ko
stela a jednou sa rok ke zpovědi! Hned jest
vyblášen za klerikála Vádyť i nejvyšší náčelník
sokolské obce dr. Podlipný byl co nejpřísmějí od
evangelíků a fd smrskán jiš proto, Še se
odvášil konstatovat velikou úctu Husovu k Pamně
Marii. Promlovil pravda u proto byl bit od
těch, jimš jest pravda o Husovi pátým kolem
u vozu. Což teprve ti méně významní Sokolové ?

Zato však židovským Svkolům dovolaje
česká obec sokolská obřízku, manifestuční sla
vení dlouhého dne std. ; evangelickým Sokolům
pak se trpí nepoctivé snenžívání jména Ho
sova, chození do kostela, konfirmace atd. Leckde
jsou vůbec sokolské jednoty hotovým pašalíkem
belvetismu. Když se v Kolíně ozval hlas, že
Sokolovi má byti dovoleno účastniti se kato
lických náboženských fankcí, „Čas“ vytýkal
'bezcbarakternost člověku takovému, který by
chtěl se účastniti katolických processí a zá
roveň býti Sokolem. A proti tomuto 1 jinému
podobnému šikanování katolických členů se česká
obec sokolská nepostavila. Zato bDynÍnaopak p.
dr. Scheiner se vší smělostí lhal, že není lži,
jíš by nebylo od katolíků proti Sokolům po
užito! Jen ty Uši,pane doktore, jmenujte! Nyní
nás přece poučaje denní skušenost dokonale,
še sokolské jednoty, samedbávajíce stále více odkasu
Tyršova a Flgnerova, stávají se stále určitějí řa
dovým vojskem sednářské, internacionální „Volné
Myšlenky.“ A eokolští volnomyšlenkáři, kteří
si pochvalovali vraždění barcelonských mnichů
a jeptišek, rozhodně neprojeví žádnou snáše
Jivost vůči přesvědčení katolického křesťana.
Pan dr. Scheiner se velice řečí srou blamoval.

Sokoletvoe samo dalo odpověď ma
blady dra Sehoimera. Když nazval dr.
Scheiner lží to, co jest obecně pozorovanon
pravdoa, pokračoval: „Je proto natno, aby
Sokolstvo dalo výraz svéma přesvědčení, te je
lší, tvrdísli někdo, že staví se proti nábožen
skéma přesvědčení jednotlivce. Nebylo by
eprávno vylučovati někoho ani proto, še je
členem klerikálního spolku, jako bylo žádáno.
Sokolstvo vsdávalo by se tím svého výchov
nébo poalání .. . Bpiláním a odstrkováním
ještě nikdo nebyl přesvědčen o svém blada.

Colému národu patří Sokolstvo a má poslání
celý národ vychovávat“

A teď začale debata. Pokrokářští zástupci
sypali s rokévo rychle fráze o oázora českém
a římském. Dr. Lipčík a dr. Klampar podali

návrh, aby do Sokola nebyli přijímání čienovéspolků „klerikálních“, ani tí, kteřísnahám kle
rikálním slouží. Návrh ten přijat byl velikoa
většinou hlasů. Rovněž přijat dodatek dra
Klampara, že Sokoletvo odsuzuje netoliko počí
nání strany klerikální v ohleda orlovekých
jednot, nýbrž i klerikálních spolků vůbec.

Toble byla doststečná odpověď dra Schei
nerovi, který chtěl vylíčiti sokolskou obec jako
nejenášelivějšího beránka. V debatě dr. Soheiner
před přijetím resolace pravil proti uposiční
kům, že jeho vývodům nebylo doatatečně v jádře
Porozoměno, že směřovaly k zabránění velikých
smatků i v Sokolstvu samém. Dobře řekl, že
by bylo nutno stanoviti, kde začíná podléhání
klerikaliemo a še k důsledkům přísnějšího
roshodoutí, jež by šlo do hloubky, ještě mnoho,
mnobo bratří nedorostlo.

Ta byl pro pokrokáře příliš ostrý háček,
protože po důkladném rozbora klerikalismu
masili by Sokolové ze svého středu vyloučiti
předem šťvavé i helvetské, kteří na své
Školy a dochovní borlivě platí, ale křičí, aby
ee vyloučilo ze škol náboženství katolické.
Proto se panstvo Širší debatě o přesných znám
kách skutečného klerikalismu vyhoulo a honem
uspíšilo resoluci.

Teď už tedy víme ještě jasněji, jaký jest
vlastně v moderní době úkol Sokolstva. Místo
spojení národa rozvrat českého lida, jak si to
přejí vídečští židé, jichž kazatelnou jest nená
vistná „Nene Freie Presse.“ Katolickým Čechům
vůbec vyslovena nelibost. Silné to mávnutí 80
kolskou širočinou! Co jen dělají na př. zlého
a protinárodního skapiny dobročinného spolku
sv. Vincence? Mnohým tatíkům nynějších fa
natiků byly peníze spolku tobo velice dobré.
A což spolky pro výchovu dítek hluchoněmých,
slepých, opoštěných? Pomalu 8 tou nelibostí|

Pokrokářští Sokolové nám praví: „Vy
můžete býti zcela soakromě katolíky; ale ne
smíte se organisovati k vůli aplatnění a po
stapu náboženských ideálů. Jinak dopadne na
hlava vaši naše kletba.“ — To jest zrovna tak,
jakobychom Sokolům řekli: „Můžete býti zcela
soukromě vlastenci, ale neopovažajte ee nikdy
k vůli lepšímu postapu vlasteneckých ideálů
sdružovati se v jednaotyl“—

Ovšem šidovětí a eovangeličtí Sokolové
mohou setrvati ve svých náboženských spol
olch dále.

Dr. Scheiner tudíš dostal důkladnou odpověď
na svétorsení,še Sokolovénevylučujísesvýchřad
katolíků a še Sokolstvo nestojí proti náboženství.
Ostatně jsou Sokolové jen Sokol? Když jed
notlivci odloží radou košili, pak před vámi
stojí voloomyšlenkáři, masarykovci, židé, nár.
sociálové, soc. demokraté, A tí přece pod čapkou
sokolskou nemají přesvědčení jiného než pod
obyčejným kloboukem.

A jestliže Sokolové nutí katolíky, aby
náboženství pokládali poose sa věc soukromou,
pročjen rovnýmdílemnešádajítotéšodšidůa
evangelíků? Proč židům v českých krajích přejí
konfessijní německé školy, proč evangelíkům
dovolají kostely k veřejnéma shromažďování,
konfessijní evangelické školy nižší i vyšší?
Poněvadž vědí, že fráse o 80ukromosti nábo
ženského přesvědčení jsou nesmyslem. A přece
žádají nemožnost aspoň od katolíků.

Nyní česká obec sokolská promluvila ve
lice zřetelně, udolala i kompromissníbo dra
Scheinera a my vidíme, zda jest sokolská obec
institucí všenárodní. Na organisovaného českého
katolíka pohlíží jako na tvora nižšího — ba
docela nebezpečného a hrozného. Ovšem že
doplní Sokolstvo své řady nyní ještě hastěji
volnomyšlenkářskými židy, kteří jsou odcho
váni Prager Tagblatem a vídeňskou Neue Freie
Presse. A 3 těmito židy se bade postapovati
proti jédra českého národa, proti lidu kato
lickému, aby „vlast nezbynala.“ Na štěstí ka
tolík se ještě nemusí dosud hlásiti o vysvěd
čení národní příslašnosti ani u pražského ani
u vídeňského žida ani u masarykovců. Náhodou
právě bodrý lid katolický národ náš v době
nejhorší zachoval, aniž ei bral na svůj sápas
koncessi od židů nebo voltairiánů.

Moc. demokrat jim mestačí. Soc. de
mokrat Foaraemont odstoopil z vedení mezi
národního sekretariátu „Volné Myšlenky“ a byl
nabražen anarchistou Karminem ze Ženevy. —
Proti katolicismu se musí vystapovati bodně
řízně = proto jest potřebí vůdce abnormálně
fanatického. '

Politickýpřehled.
Jednotný Český klubna říšekéradě. Dne 25.

listopadu ustavil se jednotný Český klub na
radě říšské, k oómuž přistoupili všichni čeští
poslanci až na 80c. demokraty. Jest to v našem
Českém životě politickém událost výsnamná.
Po dlouhém a rozšilojícím boji s mladočechy,



kteří ohlěli vontit „Českému klubu“ za před
sedu naprosto neosvědčeného dra Kramáře,
zvolen byl předsedou býv. ministr obobodu dr.
Fiedler. Volilo se třikrát. V prvé volbě dostal
dr. Fiedler 59 blasů, dr. Kramář 20. Br. Fiedler
volba nepřijal, problásiv, že se musí poradíti
se svými stranoíky (mladočechy), kteří mu sa
káézali volbu příjímati. Ve druhé uato volbě
dostal dr. Fiedler opět 52 blasů, dr. Kramář
1 s 16 lístků prásdných. Dr. Fiedler však
zase volbu nepříjal, Po novém vyjednávání mla
dočeši konečně vidoace nezbytí povolíli a dr.
Fiedler v nové valné schůzi (zu přítomoosti

pouze tří mladočechů) pro že volbu přijímá. Dr. Kramář nebyl zvolen ani náměstkem
předsedy, jak si mladočeši přáli, ba nedostal
se ani do parlamentární komise. Tak odsov
zena bezůspěšná politika Kramářova, který
sám resignovaně přiznal, že poráška tato činí
jej nejnešťastnějším člověkem. VolbaFiedlerova
jest zuamením změněného karsu české poli
tiky ve Vídni. Náměstky předsedy jsou dr.
Hrubaa, Udržal a Klofáč, V parlamentní komisi
zasedají dr. Horský, Šrámek (náhradník Šilinger),
Maštálka, Žáček(Čelakovský, Masaryk), Prášek,
Roleberg, Staněk (Rychtera, Zázvorka), Hajn
(Choc).

Státní rospočelna r. 1911. V den sahájení
poslanecké sněmovey 24. listopadu předlošil
fioaoční ministr dr. ryt. Biliňski státní roz
počet na r. 1911. Vydání činí 2.818,196.736 K,
příjmy 2.818,607.772 K, jeví se tedy přebytek
311.086 K, který jest ovšem jen na papíře. Dr.
ryt. Biliňski proměnil schodek v přebytek tím
způsobem, že dv rozpočtu vložil půjčku 136
mil. Cbce tedy mivistr amořovati dlohy novými
dloby. Aby nemosel přiznati schodek, vynesou
prý dle jeho přesvědčení daně a poplatky zlo
terie a tabák státu o 143mil, K více než bylo
rozpočtěno na r. Jetošní. Rosumí se samo sebou,
že takový rozpočet nezpůsobí nijaké potěšení...

Zákon o sřísená fondu ks stavběmalých bytů
byl 26. listopada přijat poslaneckou snémov
nou.Tomato foadu, spravovanéma ministerstvem
pro veřejné práce v dohodě s ministerstvem
financí, přikáže se celkem 26 millionů koruna,
rozdělených na jednotlivá po sobě jdoucí léta
až dor. 1921. Vedle toho ručí atát, pro případ,
že fond tento nemobl by dostáti svým závazkům,
do samy 200 mil.koron. Stavební společenstva,
obecní, dobročinná a veřejné korporace potře
bojí míti toliko 10%, vlastního kapitálu, by
mobly stavěti malé byty. Dostanon ostatních
90%/, za velmi levných úroků a to neprodleně.
— Malým bytem rozumí se ta prostory obyd
lené, nepřesahojící plochy80 m“*,ješ stačí pro
tři nevelké světnice a kuchyň. Takové byty
stavěti se budou pro dělníky a malé úředníky.
Jedné třetiny domu může býti ušito také va
velké byty, mohou se tu sřídití i obchodní
místnosti, malé dílny, při domě mohou býti
kůloy, oblóv a malý pozemek pro děluíka.

Nouse o maso. Otáskou touto zaměstnává
ce posl. aněmovna od %. list. Ministr obcho
du dr. Weiskirchner prohlašuje, že není možno
snížiti cla při dovoza masa a jako hlavní
prostředek k odstranění nedostatka masa vidí
v sahájené akci, aby zlepšením a rozšiřováním
calaší a pastvin, racionelním opatřováním píc
nio a různými opatřeními bylo dobytkářství
povsneseno. Nad to dovos masa argentinského
povolen do mnohých měst naší říše. Drahotní
výbor žádá, aby dovoz argen. masa povolen
byl až do r. 1911, soc. demokraté žádají ne
obmeszený dovoz.

Proti vládě. Dne 29. list. přijata resoluce
polského socisli-ty Moracsevského, kterou 8e

vláda vyzývá, aby urychlila„Přdběhné prácek provedení vodocestného ona, který, jak
snámo, vláda nechce provést. Resoluce schvá
lena 267 proti 128 hlasům. Ale bar. Bienerth
sedí dále pevně,
1 Česko-německé konference povedou se dále
ve Vídni dle rozhodného přání kornny. — Při
audienci zem. posel.K. Adámka uznal panovník
korektnost v postapu čes. poulanoů v česko
něm. vyjednávání a také čes. tisku, a vyslovil

přání, aby vyrovnávací dílo bylo sdárně skonno. —
Nová sem. volba ve voleb. okresu Žamberk

Úatí n. O. nastává, ješto dosavadní pogl.dr.
J. Štemberka, pokrokář, vadal se mandátu prý
pro ohoravost.

Anglický parlamení rospušlén a nový. 910
lává se na 81. ledna 1911. Důvodem k ráspu
štění byla malá většina liberální strany v

Bora roli 271 konservativcům apak spor mesiborní a dolní sněmovnou, který nevedl k žád
nému výsledku.

Revoluce v Mezibu vládou úplně potlačena.
Věude jest klid. Kongres,ryslovil presidentovi
Diasovi důvěru.

um iupto sl za K 1-70 důkladnýoplo mmm
»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřizaje Biak, knihtiskárna v Hradci. Králové.P,

Zprávy organ. a spolkové.
Mládeš. Sdružení české mládeže křesí.

sociální utěšeně postupujea ss rozvíjí. Snabou
jeho je vybudovativ diecésí hradecké silný spolek
mládeže besrozdílu stavů a vychovávati je Ba
podkladě křesťanském. Poněvadž kromě Sdružení
mládeže byla v diecósi organisace p. Jelínka. která
Berozprostíral v celé diecéní a ns okresu Kostelec
Žamberk-Rychnov organisace českoslov. mládeže
řísením dp. Novotného, bylo snahou ústředního
výboru všechay sjednotiti pod jeden prapor. Práce
Jeho se sdařila. Dohodovací akce s p. učitelem
Jelínkem za účasti zástupce diecésního komitétu
a Politického družstva tiskového vidp. dra Reyla
dne 19. listopadu adařila se úplně a organisace
tato splyoula úplně s naším Sdružením. Časopis
její Jaro-Mládí přestane vycházeti a dosavadní
časopis „Dorost“ bude světšen o 4 stránky a bude
i nadále čtrnáctidenně vycházeti. V neděli doe
97. listop. komána schůze důvěrvíků organisecí
okresů Kostelec n. Orl., Rychnov, Ústí, Žamberk.
Za četnéúčasti promlavila sl Kosařová a vidp.
dr. Sulco našem postupu v organisaci mládeže.
Po vřelých slovech, která rosptýlila poslední obavy
a nedorozumění, následovala debata o předneseném,
a když potom promluvil místopředseda dělaické
mládeže p. Matoušek o svých názorech na společ
Dou organisaci mládeže, navržena a jednohlasně
přijata následující resoluce: „Usnáváme autoritu
výkonného výboru ve věcech politických, ustano
vení jeho pokládáme jes tehdy platnými, jestliže
tato jsou podepsána předsedou. Diecés. komitét
stál u kolóbky strany křesť. sociál. a zaslubuje
proto plné podpory. Účastníci projevují souhlas
8 jednáním diecésního komitétu a vyslovojí mu
úplnou důvěru. Stran okresního výboru žádáme,
aby bylo pracováno vždy v dohodě s celým vý
borem a nikoliv dle vůle jedné oboby. Stran orga
Bisace mládeže soublasíme úplně, aby mládež
zorganisovala se ve všeobecné organisaci mládeže,
kterou pro diecési bradeckou je Sdružení české
mládeže křest. sooiál. Mravní povinností každého
člena je, přihlásiti se do avé odborové organisace.
Žádáme, aby Sdružení venkovské mládeže prohlá
šeno bylo sa organisaci odborovou a prosíme, ab
předsednictvo naše přání na příslušných mí
tlumočilo. Účastníci alibují, že budoa pracovati na
podkladě křesťanském k úplnému a svornému po
stapu a jedooté ve svých místech.“ Tim podařilo
se nám vybudovati jednotnou orgavisaci mládeže.
Prosíme, aby v místech, kde posud organisace
mládeže nestává, bylo žádáno o řečníky, letáky,
časopis ©„Dorost“ Detasy zodpoví Vekretariát
Sdružení české mládeže křesť.sociál., Hradec Král.,
pošt. schránka 32.

Okresní mládeže ma
Hradecku. Dne 327.listop. konána schůze ve
Velké Skalici. Za veliké účasti našich stoupuaců
i nepřátel promluvil dp. Petrásek o své cestě do
Sv. země a al. Kosařová o působení mládeže
v organisacich. Referáty byly brilantně podány a
ti, kteří hodlali hvísdáníma křikem schůzi rušiti,
na konec s ostudou odešli. — Týž den večer
hrála skupina ma Slezském Předměstí divadlo
„ldeály manželství.“ Účinkující čestně se shostili
svých dlob, které byly pilně nastudovány; výprava
pěkná, kus sám o sobě mistrně volený, neboť obe
censtvo nevychátelo se smíchu nad komickými
postavami jednotlivých manšelů. — Dne 4. pro
since bude se odbývati v pekretariáto schůze ple
sového výboru; ples bude určitě dne 12. února a

slibuje býti dostaveníčkemmládežeceléhon“
Smiřicem.L. Dne27. m.m.veschůzi

křesť. soc. lid. spolku prohlášen veřejně a jedao
hlasně protest proti drzým uráškém učiněsým av.
Olci od žida Natbana, starosty římského. A zá
roveň projevili shromážděsí dětinnou oddanost
av. Otci.

Labská Týmiee.Zde byladne20. listo
padu pořádána se, Ba níž mlavil přes půl
druhé hodiny Dr. Hrachovský « Kolína o prame
nech boje proti katolicismu, jež jsou: parlament,
sněm , vysoké školy, střední školy, šur
palistika a beletries divadlem; stěchto pramenů

boj proti náboženství. Proti tomu mosíme
ukoouti lid kolem farního duchovenstva, pro

blonbiti vědomí náboženské, rosšířiti katolický tisk
a uvědomiti si spojitost a velkou stranou křesťan
ako-sociální, která tu jedmon pro blaho lidstva i
národa ©mosí býti. Účast byla velmi hojná, což
svědčí o náboženském uvědomění tarefků.

Nasa . Skupina mládeže zdejší farnosti
kosala dne 30. listopadu v Hodoníně členskou
echůri veřejnou. Ačkoliv byla všude spousta sečbu,

Lidí,že místnosti byly
přeplačay. Dp. farář Maxmilian Smrčka měl krá
se0u a poučaou přednášku o písni lidové; pro
mluvil o původu, skledatelích a svláště umělecké
ceně písně lidové či prostomárodní. Dále členové
a členky předaesli výstupy a básně, vesměs zda

řile, vějchsi přítomní 6e mile pobavili.
Kat. vadělavací spolek v Čáslavi

konal v seděli 27. listopadu drahý přednáškový
večer, v kterém promluvil starší dp. kaplan Jan
Samec o hospodářských sásadách křestane .
Vysvětliv právo na majetek soakromý,

kterak Ise křestanu majetku mabývati bez poru
ení mravních zákosů a kterak 8 majetkem na
bytým sachászeti. Přitom potíral zároveň sajímavým,
často vtipem kořeměným způsobem všecky ty vý
střelky nauky nocialistick:, která bez práce sli
buje koláče. Řeč dp. kaplana sledována byla
s ploou pozorností a odměněnabyla zaslouženým
potleskem. Doufáme. že dp. zůstane nám i dále
tek nakloněo a že se brzy opět potěšíme jeho
přodnáškou. Radostné nás dojalo, že tentokráte
zavítal mesi nás i vdp. děkan Jos. Folta, jehož
přítomnost značně přispěla ku krásnému průběhu
večera. Po přednášce koncertovalo kvartetto spol
kové kapely k úplné epokojevosti. Vybísíme p. t.
členy, aby aeopomněli 8. prosince co nejčetněji
súčestniti se slavných Bobosluteb, po nichž jest
schůze ve spolkových místnostech. Přijďte víichni
do jednoho| Zdař Bůh!

Kutná Hora. KatolickáJednots sv. Voj
těcha a Všeodborové sdružení pořádají ve Čtvrtek
dne 8. prosince v sále hotelu „Pošta“ přednášku
p. říd. učitele Václava Špačka: „O povinnostech
katolíků v přítomné dobé.“ Zučátek o půl 8. bod.
večsr. Vetup volný. Po přednášce sehraje drama
tický odbor jednoaktovou veselohra. — Dae 18.
prosince pořádají oba spolky divadelní předsta
vení ve prospěch vánoční nedílky dítek a sirotků
chudých členů. Hráti se bade veselohbra „Dobro
dinci“ od dra Frant. Hermana.

Daálee. Katol. hosp. besede „Svoraost“
v Dašicích pořádá na oslavu 62. výročí nastoupení
trůnu Jeho Veličenstva císaře a krále Františka
Josefa I. v neděli due 4. prosince 1910 odpoledne
o 4. bod. v sále „Na radaici“ přednášku „Náš
zeměpán“, kterou přednesea 70 světelnýmiobrasy
doprovodí dp. Ludvík Hora, farář dašický.

Záboří m. L. (Opozdéěno). V neděli dame
18. listopadu t. r. máš spolek křesťan. sociální
konal zdařilou schůzi členskou. Místnost u p. Ko
páčka (ovšem malá, což jeme litovali) byla plná.
Dostavili se i hosté. Nebylo divu. Vědyť přišel
mesi aá dp. farář Čenský z Kosárovic, který o
chotač uvolilse u máspřednášeti o svécestě po
Italii. Přednáška ovoji doprovázel erětelsými 0
brasy. Přednáška se líbila ovšem a není divu, neb
bumor ee slovem vážným se stále atřídal. Za
krásnou jeho přednášku vsdáváme srdečné díky.
K zdařilé oné schůzi nemálo přispěly naše členky
a sice sl. A. Poláková, sl. R. Nocarová, al. B. Ko
páčkové a sl. A. Špryncová, které nám přednesly
solové výstapy velice sdařile. Díky jim! Netao
říci, še při prvém vystoupení svém v našem spolka
svoji úlohu provedly snamenité. Těšíme se, že nás
vícekrát pobaví. Jen tušte se, mladé naše družky |
Vřelý dík patří též naší sl. indastr. uč. B. Ková
řové, která ochotně úlohy ony macvičila. Též při
pomenouti dlužno, že týž den byla zde pořádána
v jinémhostinci(aképřednáškasobrazy,aleto
Bám neuškodilo. Nedáme se už zníčiti, jak si to
přejí mnosí, ale budeme pokračovati dále. Další
naší činností voláme: Zdař Bůbl

Gdružoné katolické spolky v Par
dubleích sehraly v neděli dne 27. listopadu
v sále restaurace „Babeače“ původní moviaku
„Dobrodinei*veselobra od JUDra Hermana. Všichni
účinkující drželi se statečné a připravili přítom
ným roztomilý večíre«. Vysnamenali se oprav
dovoa roatinou bereckou. Hudební orchestr, nosté
vající z členů sdružení mládeže křestansko-n0ci
úlní, saslubuje sa své hudební výkony v mesiaktí
eelou chválu. Sál divadelní byl do posledního mí

stečka naplněn, anoPřepnée, tekže později přišlí
a se vrátiti. Výsledekmorální i finančníý.

Ustavujícíkonferenceaké oPgauisace křesťansko-seclální čísla XEV.,
které tvoří soudní okresy Chrudim, Čáslav, Pardu
bice, Holice, Přelouč, konala se v Pardubicích dne
27. listopadu v 10 hod. v sále „Staré Beaedy“.
Do schůze dostavilo se kolem 80 delegátů z růs
ných i vzdálených míst, jako s Čásleveka, Chru
dimska; zato s mnohých blízkých obcí netečnosti
jistých kruhů přemnosí, kteří měli a mohli při
Jiti, ne nedostavili. Refereat říšský poslanec p.

Šabata pro nemoc v rodině se nemohl dostaviti
a proto převsel za něho celý referát říš. poslamoc
p. Váci. Myslivec, který ve své účinné řeči probral
jednotlivé body konferenčního programu a sadchaal
všechny přítomné opravdovým zápalem pro zále
žitosti organisace křesťaneko-sociálaí. Když p. arci
děkan Mrátík jako předseda schůze poděkoval p.
poslanci, vykonány volby krajského důvěrníka s

krajského bo výbora. O jedné hodině
odpoledne ochůze byla ukončena.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Exe. nejůp. biskup Dr. Josef

Doubrava savital dne 30. listop. do Hradce
Králové. Sáčastail se slavnostní abademie a vy
Hidiv důležité úřední záležitostí vrátil 00 ko krát
kému pobytu do Chrasti.

Zprávy diovcósní. Jmenován jest:
Dr. Rom. Josef Huráň, b.oeremonář asekrotář,

sekretářem b. Konsistoře.Ustanoveníjou pp„Jan Habal, farář v Rychmburku, za



'Hlinska, Frant France,Kapa v Lukavci, zakoop. do Skuhrova u Habrů, Alois Dolák,
kaplan v Jestbořicích, za kaplana do ervených

-Janovic, Václav Ševčík, kaplan v Kostelci n.
"Orl, za osobního kaplana doJestbořic, P. Ant.
Krása, O. 8. B.,kaplan, za administrátora v Po
licí n. M., Karel Kolářský, administrátor, koo
peratorem v Josefově, Ant Sturm, katecheta

'v Trutnově, za administratova do Valteřic
-(Neudorf), Jos. Bedrna, kaplan v Častolovicich,
-za administratora do Lična. Uprázdněná fara
v Rychmburku, patron kníže ThurnTaxis, od
1. prosince 1910.

Městská rada v Hradel Králové vo
schůzi ové dne 28. listopadu 1910 konané učinils
tato usnesení: Družstvu atát. úředníků v král.

udělen byl příspěvek. — Se společenstvom řezníků,
uzenářů a obchodníků dobytkem s masem s0 sdělí,
že kolna pro vozíky v městských ústředních jatkách
jest postavena a k disposici. — Bóře se na vě
domí. še c. k. řiditelatvípošta telegrafů pro král.

é uvede v činnost nejpozději dnem 1. ledna
1911 počínajíc, sběrné jízdy listovní v Hradci

Králové. — Poukáše se ka přim K 50-—, kterésložil pro fond chudýchp. dr. Jos.Hodoval, advokát,
jakožto dobrovolnou pokutu na sákladě mimo
soudního vyrovnání v trestaí věci jeho mandan'a.
-— Pro týš fond přijat byl odkas Fr. Christemové
„po srážce taxy a škol. příspěvku v obnosu korno
17880. — Dodání ozdobných kandelábrů a sto
žárů pro nový most Labský na nábřeží Eliščině
zadáno bylo p. Janu Rebasoví, uměl. zámečníku

'v Hradci Králové. .
Schůze okresního zastupitelstva

konati se bude dne 5. prosince t. r. o 9. hodině
-dopol. v sasodací síni okres. domu v Hradci Krá
lové. Program: Volba tří verifikatorů protokolu.

-Zpráva o članosti okres. výboru. Volba revisorů
okresních sa r. 1910. Volba členů komisse:

a) pro odvod branců (2 čl. okr. sastap.), b) pro
odvod koní (2 chovatelé konf). Volba do okres.

"komissí: a) disciplinární, b) silniční, c) nemocniční,
d) pro stanovení oáhrad hotových výloh členů okr.
výboru a komissí. — Návrh okres. rospočta na

P. 1911. Ref. p dr. Ulrich. — Žádost MUDra
Jaroslava Smetany, obvodního lékaře z Kukles o
defnitivu. Ref. p. Jar. Červený. — Žádost Fraat.

"Obermajera, okr. cestmistra o definitivu. Ref.p.
Dr. F. Ulrich. — Návrh správního výboru všeo
becná veř. nemocnice na jmenování enbetituta II.
sekundárního lékaře. Ref. p. Jar. Červený. —
Návrh v záležitosti stavby a převsetí do správy
okresu mostu přes řeku Labe u Plotišť a I. a

příjeuáních silnie k tomuto mostu. Ref. p. J. V."Černý. — Návrh na rekonstrukci okresní silaice
v kopci mezi Cerailovem a Oujesdem. Ref p. J.
V. Černý. — Žádost obce Předměřice n. L. v zá

Jdežitosti stavby mostu přes „Náhon“ u dráhy
v Předměřicích a L. Baf. p. J. V. Černý. —

-Žádost obce Hradce Králové o povolení zá
půjčky 600.000 K aa stavbu a sařízení hydro
eletrické stanice. Ref. p. J. Jarkovský. — Dopl
-Bovací volba důvěrníků pro vyměřdvání osobní
daně s příjmu. Ref. p. J. V. Černý.

Z HMoriánskýchdrušín v Hradel
Králové. Příští neděli 4. prosince o půl3. hod.

-odpol. bude so konati za účastenství všechdružin
králové-hradeckých v družinské kapli sv. Josefa
u Pansy Marie slavné přijetí nových 15 členů-so
dálů do Mar. družiny mužů a jimochů tímto po
řádkem: 1. Vzývání Ducha ev. drušízskou písní

„Zavítej vý uše“. 2. Proslov ředitele družinydp. P. Ant. OstrčilíkaT. J. 3. Přijetí dle elav
nostaího v družinách obvyklého obřadu. 4. Mag

"nifikat. 5. Sv. požehnání. 6. Drnžinské hymoa (dle
nového nápěvu dražia pražských). — Svátek Ne

poakrračného Početí oslaví Mariánské družiny spoým generálním sv. přijímáním v kostele Paney

hortou. Zpívati se bude: 1. Hymnus k Dachu ov.
2. Badiž vděčně volebeno. 9. V Tré Srdce, Jesu.

i Ooafiteor.5 Doe Kristova,posvětil Ůango lingue. 7. ymns. —V týž
mobou vělchni věřící, kteří dražinskou kapli na
větíví a tam na úmysl sr. Otce se pomodlí, za

-obryklých podmínek získati pinomocné odpustky.
— K oběma těmto dražisským slavnostem svou
ee věřící co nejuotivěji. — Správa Mar. družin.

Koncert „Českéhopěveckého kras
totta“ s Prahy. S povděkempřijalijsme správu,

-Je po delší přestávce zavítá k nám zase toto vy
„nikající umělecké sdružení, jelikož oslá minulost

Jeho i vlastní skušenost námdyir zárukou pro-dakce vážně umělecké: Vzhledemk tomu, že není
v Hradci „Ceské pěv. kvarteto“ neznámo, p>va

-žujeme za sbytečné šířiti se o kapacitě a hodastě
-jebo. Také koncert v sobotudae 36. listopadu po
tádaný povšechné vzato vysněl rozhodně ve pro
opéch této alavné čtveřice. Přiblíšíme-li však
"k jednotlivým umělcům, autao ovšem dosmati, še
jeho solisté nestojí na téže sdatuosti. V 6

mostatných číslech p. J. Novák svým ned:"somorním barytonem, neobyčejnou silou re .
"tivní nejvíce uchvacuje. Naproti tomu p. V.
»Lhoták, velice příjemně se posl
tettu, nepreesentaje se nijak kromobyčejněv so

bo partilně. Ovšem částečná indisa mazávadu. Program bylnosnou volní

vě a proveden delikátně. Některá čísla (na př.
pille: „Vsdálené lásce“) nemohla a priori vy

zpět tak mobutným dojmem, jak by se očekávalo,
poměvadě nejsou to komposice určené pro čtyřhlas
o jednoduchém obsazení, nýbrž sborové. — S po
litováním zaznamenáváme, že návštěva konogrtu
byla poměrně slabá. Nebýti studentek s Iyosa,
jež byly poslány a galerie na sedadle, bývaly by
sadaí tady sedadel zely smutnou prásdaotou.

Oslava SOlotých marozonim J. V.
cís. a kr.Františka Josefa L v .
onátě Skolských Soster de Notre Dame.
Cbovasky a žačky toboto zasloušilého ústavu uspo
řádaly v neděli dne 97. listopada odpol. k ozsa
čenému účelu velmi zdafilou akademii. Provedení
pestrého programa účioně a promyšleně sestave
ného jevilo oeobyčejnou píli a bylo též důkazem,
že vedení ústavní hudební školy jest v rukou vý
tečně kvalifikovaných. Spravedlnost tobo á,
abychom Uumočili zde pochvalu a uznání všech,
kdož bylí produkci přítomni. Jednotlivé chovanky
a šačky zhostily se svých úloh zdařile. Slečna M.
Dstálova přímo překvapila svým bravarním před
nosem Kovařovicovy fantasie na motivy Smetano

gýob skladeb. I sl. Erbenová, B. Frydrychová, K.Říhová, L. Karlová, A. Šamanová se všeobecně
chválily. Zvláštního lesku dodal slavnostnímu ve
čeru brilantní a efoktnf proslov vsdp. koneist.
rady a profesora dra G. Domabyla. Hlaboce sa
lošená a temperamentné přednesená feč byla
bouřlivěakklamována Slavnost byla osavřena vbodně
krásnou, očhyploou básní dp. professora Vlad.
Hornofa: „K jabilejnímu dni Jeho Veličenatva“,
po níž následoval dohvataý živý obraz „Hold děti
císaři pámn.“ Slavnost tato těšila se veliké po
sornosti. Mezi vzácnými Fa bylo lze sříti také
pana místodržitelekého radu Steinfelda,vys. důst.

pa kapitulního děkana dra Brychtu, radu z. 6.schere a m. j.

Vyhláška. Podepsanýúřed porkmistrovský
isuje dle usnesení městské rady ze dne 14.

listopada 1910 offertaí řízení na vybírání poplatků
o trzích výročních a týdenních na dobu jedncho
roku £. j. od 1. ledas do 81. prosince 1911. Za
pečetěné oferty podány buďtež v podacím proto
kole podepsaného úřadu purkmistrovského v úřed
ních hodinách nejdéle do 5. hodiny odpolední dne
6. prosince 1910 spolu a vadiem obnášejícím 10%,
offerované summy, jež připojena budič ve zvláštní

terent nabízí. Městské zag.upitelstvo není vázáno
přijmouti offertu « nejvyšším podáním. Park
mistrovský úřad král. vós. města Hradce Králové,
dne 16. listopadu 1910.

Přednášky v kursu „© motorech

pro maloživnosti“ zahájenybudouv pondělí,5. prosince 1910 v Hradci Král. v čítárač
musejní o 5!/, hod. večerní a pokračováno bade
ve doech 7., 10., 12. a 14, prosince t. r.

Vořejná schůne státních uřízenců
v Hrado! Králové svolána jest na 11. pro
since t. r. na 2. hod. odp, do sálu Městanské Be
sedy. Program: 1. Stálé oddalování eplnění poža
davků státního zřízenectva. 3. Naše dnešní bo
spodářské poměry následkem zdražování. 8. Ne
utěšený poměr výpomocných zřízenců. 4. Poslední
úprava jak erárních tak neerárních poštovních
zřísenců. — Dostav se každý, kdo chceš seznati
poslední úpravu a noujržitelné poměry státního
uřísenectva.

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
listopadu 1910 bylo vloženo K 471.016-74, vybráno
K 290.636-17. Stav vkladů koncem listopadu korua
14,520.145:70. Na hypotéky bylo nově „půjčeno
K 161.604-87, splaceno 80.670'12. Na hypotékách
koncemlistopadu K 13,010664 48. Zásoba cenných

pepírů K 2,757-600.—. Uložené přebytky korun„787 49. .

Záložní úvěrní ústav v HradeilKrá
levé. Stav veškerých vkladů u nás činil koncem

oa listopada « 86,929.697-49, více o korun883.
Skvělý výslešek VI. omisse Záloň

ního úvěruího ústavu. ByloIse očekávati,
že nové zvýšení akciového kapitálu Záložního úvěr
ního ústavu potká se se zdařilým výsledkem, a
očekávání toto ee mejemsplnilo, ale bylo překo
náno faktem. Právě ukončená nová emisse dne 30.
listopadu t. r. potkala ce s výsledkem co nejskvě
lejším, takle vyložený počet akcií byl snačně
přepsán a nebude možno četným pánům neskcio
nářám akcie nové emisse přiděliti. Emisse akci
ových společností jsou jakýmsi měřítkem důvěry,
jakéta neb oma společnost,jmenovité banka,u
obecenstva pošívá. Zdar emisše je vysvědčením
důvěry a obliby, jakýmei určitým výrasem spoko
jemostí s obezřetným vedením banky, jiš svěřili
kljonti své úspory. Záložní úvěrní ústav po celá
desítiletí bez velké reklamy, klidně a bezpečně
se vyvíjel v peněžní ústav, jenž dnes representuje
důstojným způsobem vedle ostatních skvětajících
našich bank čes. peněžnictví. Jmenovitě pak v sev.
východních Čechách ve všech odvětvích průmyslo

noh a oochodalohtěší se tato nejstaršíz českýchch bank zaslonšené davěře, které nasvěd
čuje skvělý úspěch Záložního úvěrníhu ústava.
| . — Činnost Katol. nár.w. (Dar
Jednoty.) Divky výravaké učinily ve prospěch Mo

ravanů povodní postiženýchmezi sebou sbírka,
jejíž výnosprostředaletvím děkanského úřadu ode
vadán k dalšímu zaslání nejd. bisk. konsistoři. —
V eedělní výborové schůsí obou odborů stanoven
pořádek činnosti tento: Dne 8. pros. bude před
nášeti vip. Potrásek ve spolku našem o své cestě
do Sv. země; přednáška provázena bude 900 své
telných obrazů. — -Na sv. Štěpána bude se
bráti „Vánoční hra“. V den Zjevení P416 súčast
níme se schůse důvěrníků 42. volebního okresu.
Dne 8. ledna bude ee komati spolkový ples, dne
15. ledna při řádné výroční valné schůzi promlaví
vedp. Dr. Fr. Reyl „O tisku“. Některou neděli ua
to bade přednáška pro odbor šem a dívek. —
Zdař Béh!

Sbor učíteleký ve Smiřicích pořádá
pod protektorátem al. místní školní rady ve pro
spěch „Zemské komise pro ochranu dětí a péči o
mládež“ v neděli 4. prosince „První dětský den“
s bohatým pořadem, o nějt zájem jest všeobecný.

Jeptišky de okresní memocnice
v Pardubicích. Světské ošetřovatelkyv par
dabské okresní nemocnici po vypazení řeholoic se
neosvědčily. Kdybychom byli zlomyslní, mobli
bychom předvésti několik drastických případů,
které zřetelné dokumentají přednosti řeholních o
šetřovatelek před světskými. Ostatně všichni ne
předpojatí jskébokoli vyznání politického ba i ná
boženského naše přesvědčení ochotoě dutvrzují.
To a jiné jest prý příčinou, še v příslušných kru
sích se ustálilo předsevsetí povolati do nemocnice
v Pardubicích opét jeptišky, ovšem stou podmín
kou, že se jim nebude ani v novinách ani v ne
mocnici hrobě nadávat.

Dětský den v Pardablicích. Místní
školní rada a učitelskými sbory v Pardabicích u
spořádá v sobota dne 3. prosince v 6 hod. vočsr
v městském divadle na oslavu Jeho c. a k. apo
štolského Veličenstva dětský dem ve prospěch
Zemské komisse pro ochranu dítek. m je

veliceoohatí a bude se v neděli dne 4. prosinceo 3. hod. odpol.opakovati.

Pardubské erární autobusy majíobčas
ten nešťastný malér, že mezi jízdou se něco pře
razí a vehikl nemůže z místa. Dae 25. listopadu

dančem a Pardubicemi. Pasažéři museli vystoupit
a jíti j se svými zavazadly na dráhu pěšky. To
je velice nemilé, protože vlak obyčejně ujede.
Snad tu není dostetečného dozoru ma mechanické
části otroje a tak se stává, že se nějaká opotře
bovaná součast stroje poškodí a činí další jísda
nemožnou k nemalé „radosti“ těch, kteří pospí
chejí k vlaku. .

Pardubská náprava studontů. „Osv.
Lida“ ze dne 13. t. m. píše v rabrice chradimské:
„Studentstvo dnešního dne je zcela jiné, než bý
valo za naších mladých let. Pamatuji se, jaká
sháňka byla po každém novém spisu Šmilovakého,
Jiráska, po každém novém čísle „Osvěty“ (Vlčkovy
totiž. Pozn. red.) mexi námi. Pamatoji se, jak jsme
se ochásívali E pořádání koncertů, deklamatorních
zábav, s jakým zápalem předčítali jsme si články
prvého Časopisustudentského „Zora“| A dnes?
„Kopaná |“ Při té nejsurovější výrazy, posuňky,
hlas! Od kopané přinesou si stadající podobné
výrazy do bytů, do učeben, do života. A ten styk
8 dívkami! Byli jsme šťastni, když na nás vyvo
lená srdce nešeho pohlédla, podala nám ruka.
Slova vlastní zdála se nám býti nedostatečná k vy
jádření citů našich, vybledávali a pronášeli jeme
slova našich předních básníků. Styky naše s dív
kami byly čisté, ideální a povzbusovaly nás
k svýšené energii vučení, v dobru. A dnes| Hanba
pěáti, v jakých stycích měl jsem příležitost shle
dati stodenty ©dívkami. Jaké nízké pudy a oity
probuzeny jsou při kopané, podobné ovládají stu
dentatvo-ve styka s dívkami. Kdo je vinník? Ro

tarismus. Kašdý snaž se přispěti k odstranění zla,
kteréž je na škodunejen národu, ale všemu lidetvu.“
Tak doslovně píše „Osvěta Lida“, orgán t. sv.
pokrokových lidí v Čechách. Přichází se svojí fa
risejskou morálkou — tuse pozdě. Na odporsé
sjevy v mládeží ukazovali jsme tolikráte, a to
likráte vrhly se za to Da nás a na každého u
přímného přítele mládeže, který dovolil vi u
sormiti na nepřístojnost — právě listy t. zv. li
žální a pokrokové. Zvláště „Osvětě Lidu“ pomů
reme trochu zpytovati svědomí. Kdykoliv ačkterý
katechets středaí školy bránil předčasným, nedo
voleným stykům studentů s dívkami, kazil večerní
jejich schůzky (i za vraty domovními !), ta „Osv.
Lidu“ — sestale se mladých lidí a o kateobetoví
napsala dosloraě, že sám nemá citu a porozumění
pro city mladých lidí a pranýřovala jej ve svých

sloupcích. Zasadil-li se katecheta o to, pe stadentém byly rapověděny růsné ty „Veselé vdovy“,

tury a nahlížení na snemravňující pohledaice

a obrazy, hnedjej Devět nouj oháa saúskoprséhopedagoga s apřímaou snahu sa
falešnou praderii. Nechť jenom „Osvěta Lidu“ pro
bíráse staršímiročníkysvými,a tamse dočte
toho všeho. A kdo to byl, jenž zesměšnil a nej
oprostšími nadávkami častoval ženy a dívky, které
se súčastňovaly májových pobožnosti, při nichž u
etívaly vsor nejčistšího panenství Pannu Marii a



„OsvětaLidu“vsalesína svědomí,ševrodi
náchtestopels květudívčíchardeíbylsotřen.
Kdo vychvaloval Strassovu „Krásu ženského těla“?
Kdo, kdo jem tolik horoval pro koedukaci za
středních školách, která tak sklamals, že ném
„Věstník českých professorů“ ji odsuzoje? Byla
to opět „Osvěta Lidu.“ Kdopsk vlastně vychoval
předčasně vyspělou mládež a povýšil ji mad lidstvo,
Že s cynickým úsměvem jde přese všecko, co
nám starším bylo vždycky posvátným? Kdo naučil
mládež nozrale kritisovat f Kdo odvedl mládež od
vlastních úkolů — napřed se totiž připravovat pro
život, a vebnal ji do vášnivých bojů stranického
politisování? Kdo loví dosud mesi mládeží již
středoškolskou, ba jiš i na obecných školách re

KntT pro regiment pokrokářský a. volnomyšlenkářský? Jete to vy, páni pokrokáři a peeudolibe
rálové! Ubili jste ideály mládí a nyní se brosíte?
Bedlivě všímám si současných sjevů a aesrovna
losti v oich. Kdo se to smál, „Osvěto lidu“, celým
feuilletonem, jak se vyšklebila faráři mládeš, když
týž napomínal, aby se nepořádals muzika v čase
cířkevně sepovězeném? Bratranec „Osvěty Lidu“
„Čas“ velice si pochvaloval moderní dítě, že uš
jest vyspělejší. Teď tu vyspělost „Osv. L.“ odsu
suje. Leč příčinou úpadku mravnosti mládeže stu
dující naprosto není „klerikalismas“ ; vždyť je bo
stále na Škole méně, vždyť pokrokoví paedagové
dovedou jej tak vysmýčit, če abiturienti smshem
se přidávají k volným myslitelům. Má tedy „kle
rikaliemus“ na jejich demoralisaci vůbec jský vlivf
Zašlo se už při patolízalském pochlebování mlá
deži příliš daleko; mládež zbujněla tolik, že pře
růstá blavy svých pokrokářských vychovatelů. A
když vážní lidé poukazují, kam ta pokroková vý
chova savádí, šikovní pokrokáři dovedou v okem
šiku se postaviti do posice karatelů a křičí proti
jinému: „Cbytte zloděje I“ Rozumíme Vám. —
Pardubský pozorovatel.

Krajní smášelivost k nokatelíkům
ve škole. Prvou třídu reál. gymnasia v Pardu
bicích navštěvuje 8 dívek náboženství israelekého,
8 evangeličky a jedna (dcerka p. red. Hajna) bez
vysoání. Katolických dívek v téže třídě však jest
93. A tu se jejich rodiče pozastavují nad svláštní
prakel. K vůli menšině jinověrecké není dovoleno
katoličkám hlasitě se pomodliti obvyklé modlitby

před a po vyučování. Vždyť — uvašte! — mohloy Se uraziti přesvědčení nekatolických dětí!
Ale jak k vůli menšině jsou práva katolické vět
ščiny znovášena, o tom 8e neuvažoje; ředitelství
zavedlo tak av. „modlitbu němou“, aby 8e zavdě
čilo na všecky strany. Takový nový pořádek ne
může katolickým rodičům být: lhostejný. Na které
škole evangelické nebo židovské učitelé pro ně
kolik katolických žáků zanechávají obvyklých kun
fessijních modliteb? A přece sami pokrokáři jsou
všude pro to, aby rozbodovala většina. Tak daleko
jsme to snad přece nepřivedli, aby se katolické

aedeší nedovolovala veřejná katolická motba.

Objev kostí Ziikových (P)v Čáslavi.Neobyčejný, ač výsnamem svým pochopitelný roz
ruch způsobila v nedělních listech se. objevivší
správa, že naleseny byly při restauraci děkan
ského chrámu Páně sv. Potra a Pavla posůstatky
velikéhoválečoíkačeskéhoJana Žižky z Troe

. nova. Zprávy tyto, podávané různými zpravodaji.
vytněly namnoze acela rozdílně, takže správně
jednal porkmistrovský úřad, kdyš 27. listopadu
vydal podrobné autentické vypsání Celé oné zá
ležitosti s podpisem starosty města p. JUDra J.
Zimmra a důchodního spolu i městského archiváře
J. Dlabáčka. Dle této officielní enunciace a také
dle skotečnosti stal 8e nález tento následovně. Po
dokončení opravy vaitřoích prostor chrámových

v tak zvané kapli Panny Marie „Pod věží“, která
jest oddělena od chrámu Páné kovanou mříží.
Práci konali zedníci Brázda, Filip a Volný, jimž
nařízeno bylo, aby při nálezu jakékoliv dutiny po
dali správa p. důchodníma Dlabáčkovi, který
s vlastní iniciativy i z nařísení purkmistrovakého
úřada bděl nad každým znamením, jímž minu.ost
sapsale se v dějiny chrámu. Přitom sledováno
bylo obezřetně všecko, co by uvésti mohlo na
stopu brobu Jana Žižky. V pondělí 21. listopadu

| Barazili zedníci ve stěně po levé straně oliáře
"Marlánského-oanadesdívku, která zakrývala dosti

vvlký výklenek, v němž nalezena byla stará lebka,
"stehennía loketní kest, něco menších kůstek.a

" dvě -dřívka- s velkým střepem bliněné, polévané
, tilsy. O nálezu dozvěděl se pekařský mistr Josef

' Pelikán, jenž počal po městě rozblašovati, že na
lesen byl hrob Žižkův. Aby svědavci nebylo oi
"čeho poškozeno, :byly kosti na rozkaz p. purk
mistra uloženy v městském archivu a výklenek za
bedněn prkny. Do kaple pak přístup byl sakásán.
Následující doy pokračovali zedníci v dalším 0
tloukání maityse stěn kaple, až v pátek narazili
Da protější stěně na nový výklenek, 8 jehož od
bouráváním počato v sobotu 26. listopadu, tento
kráte u přítomnosti p. purkmistra, radního p. Lo
beče, důchodníbo p. Dlabáčka, městského tejem
níka p. dr. Brabce a konservatorů p. řed. Čer
máke a očit. p. Jenička. Pekeřský mistr J. Poli
kán, dozvědév se o tom, přiběhl se také dívat.
Nalezen byl značný výklenek, ve kterém byly ú
lomky okenních žeber a náhrobní desky 8e zna

telaým nápisem: „Víta osrta, mors incerts, satis
al im Obristo moriemur“ (Zivot jistý, smrt nejistá,
dosti v Kristu-li semřeme) a miro to veliká mra
merová deska, úplně hladká. podobná oltářní mense.
Pátrání trvalo do uamého poledne a mělose
v sěm pokračovati odpoledne. Než se však ko
mise odpoledne sešle, vnikli se zedníky do kaple
pp. Jos. Holub, klempíř a jmenovaný již mistr
pekařský Jos. Pelikán, a přiblíšeli k tomu, jak
zedníci počínají odstraňovati další mramorovou
desku. Při této práci objevena ve výklenku le
penková deska knižní, popsaná jskýmsi písmem.
Jos. Pelikán vytrhl ji z rakou zedníka a podívav
se napínmo, svolal: „Už máme Žišku“ a dal se
s ní na útěk k purkmistru p. dru. Zimmrovi, který
bydlí nedaleko kostela pod tak zv Žižkovou branou.
Pan porkmistr přečetl nápis: „Ossa inelyti ducis
Bohemise Joaunis Žižka in muro aversario clan
destine asservantur“ (Kosti slavného vojevůdce
Jana Žišky ve zdi protější jsou chovány), spěchal
do kostela a obdržev od zedníků papírovou pečeť,
která od destičky ové odpadla, nařídil, aby další
práce byla zastavena, kaple sapočetěna a písemný
onen dokument uiožen. Jest to utržená deska s nó
jaké knihy, nejspíše knihy úřední, jejíž listy byly
protašeny nití, která pečetí onou bylu připevněna.
Pečeť jest král. měste Čáslavě tak sv. ejgillam
majus. Deska polepena jest aa Jedné straně pa
pírem bnědočerveným, na druhé bílým a písmo
jest na bořejší polovině bílé strany. V neděli 27.
listopadu sešla se městská rada, která rosbodla
zajímavý nález bezpečně urchovati a povolaným
spalcům k prozkoumání předložiti, což stane 86
během týdne. Po jejich dobrozdání jednati se bude
teprve o dalších osudech nálezu. Proto odpadají
všeoky kombivace, které ve veřejnosti jsou pře
třásány. Zaznamenati dlužno, že porkmistrovský
úřad vede si ve věci této so vší možnou ostraši
tostí a svědomitostí.

Znalecký posudek © salezených
kostech v Čáslavi. Ve středa80. listopadu
konána byla komisse na prozkoumání zajímavého
nálezu v Mariánské kapli děkanského chrámu Páné
Bv. Petra a Pavla, zvané „Pod věší“. Slov. znalci
z Prahy pp. dr. Matiega, dr. Píč, dr. Fabián a
dr. Nováček podrobili bedlivému prozkoumání jak
nalezené kosti tak i destičku s písmem, probla
šovanou sa příslušný dokament. Posudek jejich
vyzněl tak, že nalezené kosti náležejí třem 080
bám, z nichž jedna byla žena. Nejsnamenitější
část, lebka, patří moži asi 45—50letému,který
byl menší (?) postavy, s poraněným okem a Jizvou
na blavě. Stáří dle odhuda, pokud mofno bylo
v té době učiniti, nasvědčovalo by asi době Žiž
kově. Zdá se tedy, že může býti lebka ekutečně
pozůstatkem slavného válečníka busitského. De
ntička však s nápisem, osvědčujícím uložení kostí
Žiškových, jest data nevalně starého. Do protokolu
vloženo, že mepřesahuje stáří 100 roků, ale zdá
ee, že jest ještě o maoho a maobo mladší a kdo
ji psal, ten epíše posůstatkům uškodil nežprospěl.
Ostatně všecko bude ještě jednou co nejpodrob
něji prozkoumáno a konstatováno a to v době 00
nejkratší. Po výsledku komise nastává všik jisté
vystříslinění, jež pro celou sáležitost bude daleko
prospěšnější než všecky ty zprávy někdy dosti si
odporující, ano jnepravdivé a všecky kombinace
s toho vzoiklé! ©

Kuklemy. Na oslavu S0letých narozenin
J. V. císaře a krále Fraatiška Josefa [. pořádala
měšťanská škola „dne 26 listopadu akademii ve
prospěch Zemské komise pro ochranu dítek. Pan
ředitel J. Všetečka ve své řečinastínil světlé rysy
povaby mocnářovy, sejména Jeho lásku k dětem.
Básně | řednesené žáky a spěvy nacvičené p. odb.
učitelem J. Jelínkem za doprovodu -p. učitele F.
Církvy všeobecně se zamlouvaly. Program obu
bacen byl laskavým apolupůsobením sl. J. Ra
kové, jež známajest nám jsto výborná klevi
ristka, a 9l. M. Weidnerové. která e procítěním
zazpívala několik koncertních písaí. Rovačž i al.
M. Kálalová představila se jako nadějná bou

zdařilý. — Za příčinou téše oslavy a na tentýž
účel sebrají dítky obecné školy za lask. apolu
účinkování „Tyla“ hru „Krakonoš“ od V. Plum
lovszé. Pro dospělé hráti se bude dne 8. pzo
since v sále hotelu „Šrajbr“. — Odbor Ú. M. S.
konal dne 29. listop. (členakon schůzi v hostinci
p. V. Kňourka, při kteréž zavěšen byl diplom
U. M. Š. P. ač. K. Kalivoda promlavil k srdci

o obětavosti národní českého národa vůbec s obce
naší zvlášť. Přednesedy byly pěveckým kroužkem
„Besedy“ některé sbory, mozi nimíž i skladby
místního vdp. faráře F. Kořile. Kéž by obec naše,

spívá na účelý“ národní, uašle hojné následov
olkůvi —

Agráraická vzájemná důvěra. Na
věze roj. akc. oakrovaru v Dašicích seděl v le
tošní kampaní vždy 1 rolník s organisovaných fe
pařů agrárních! Když se jeden z našich stoupenců
ptal jednoho s takových, proč tam je, odpověděl:
„Aby dobře vášili.“ Tak,to by bylo pěkné! Což
by jiš agrárníci ani svým bratříčkůmnevěřili?

ah správní rada zmíněnéhocukrovaruje čistě
uprární | :

Jičín. Na udejším lyceu, jež v řadě ředi
telů v krátké době má již druhého (první, mimo

cbodem řečeno,- pro své až příliš
sobéní v kratičké době akrachoval), působí pro
fesor P..... k, který v kostelezrovnapro
fesorského chování nemá! Nemítomu dávno, učinil
jeden s laiků na něho oznámení na děkanském ú
řadě s výslovným podotkoutím, že kdyby se byl
p. professor choval ve společnosti při zábavě tak,

krokové pů

jako v kostele, byl by on prvaí, by bo byl
vyhodil. Ureřejňují bes poznámky. Čoale tomo
eknoa jičínské „Pokrokové Listy“ ? —are—

Dobruška. Na povelení nynější drahoty
ačiníli výprava také místní národní socialisté. Měl
ji porazit bratr dr, Karel Šviha, soudce ze Žam
berka, zemský a říšský poslanec. Přijel a bašil do
ní „a Labutě“ o věecko pryč Ta však slaboač
kých jeho výkonů a důvodů řečnických se neza
lekla a zůstala dál. Vinoi prý jí jsou hlavně agrár
bíci. Ubost rolníci! Oni sa to mohou, že pole
sama bez drahé práce a nákladu nechtějí dávati
úrodu, dobytek zas dám Že 80 oechce krmit a
šetřovat zadarmo. O židovský obchod s potravi
pami a velkokapitál sni nesavadíl. Ještě navštívil
dvě bospody, u Tomájů, kde jest živnostenský
národní sociální epolek a hospodu ne Červené.
Tam bo přivedly tři znamenité kapacity s ni
tmiž si pan c. k. soudce tyká. Kdyby věděl, jací
jsou to výtečníci, mrzel by ae jistě. Jakou oběť
vyžaduje držení maadátu! — U nás shánějí také
elektriku. Na tři roky prý elektrárnu na svůj
náklad postavenoa vydržovati bude podnikatelská
firma „Kolben a spol.“ s Prahy a po té, bude-li
se vypláceti, předá ji obci za přiměřený obnos
asi 100.000 K; ne-li, hecbá si ji. Némecká firma
přinese do českého města nezištsé svůj kapitál.
Kdo tomu věří? Inu, páni pokrokáři. Co pak
nejsou firmy české? A musí prodlažené město
tento drshý luxus mít? Vždyť občané tu platí už
150 procent přirážek. Poplatnícih tomu nápadu
s elektrikou povděční nebudou.

Česká Třebová. Po delší přestávcepo
řádala místní organisace křest. soc. v neděli dae
27. listopadu schůzi, ve které dp. R. Vala, kaplan
místní, objasnil nám v řeči asi hodinu trvající pů
vod církevního jmění vůbec, zvláště pak promlavil
o utvoření papožského etátu, jakož i o zabrání
téhož ve prospěch sjednocené Italie. Přeše. potom
k feši římského purkmistra Nathana a vybídl nás,
bychom svorně proti této arážlivé řeči protest
vali. Po řeči, ze které jsme se opét maobých věcí
nám do té chvíle neznámých dovéděli. zazpívána
sloka plsně „Tam kde etrmí církve týmé“, načež
se přítomní všichni na protestní listinu podepsali.
-- Mile působila na členstvo zpráva, že dp. K.
Keppl, rektor Borromaca, daroval organisaci 10 K.
Zaplať Bůh! Příští schůze organisační bude 18.
prosince; přednášeti bude sl. H. Čermáková z Tý
piště n. Orl. — Odbočka Váévodbor.sdružení od
bývati bude fádnou valnou hromadu dne 8. pro
since a konsamní společenstvo „Svépomoc“ das
11. prosince. Z účtů tohoto družatva viděti, že
mižeme míti a zajisté budeme míti v této hospo
dářské organišaci pevnou oporu pro další boje,
které nás očekávají. Podrobný výsledek přineseme
po valné hromadě. Zdař Bůh!

Ronov mad Doabravou. Dae 25. listo
padu zastřelil se v čísle 300. kamnářský pomocaík
Karel Červenka, zaměstnaný u p. Josefa Mercela,
kamnáře vo Svatokřižské olici. Týš narodil se
10. ledna 1893 v Břesnicí u Blatoó. K zoufalému
činu 6e roshodl z nešťastné lásky.

Ku dodávání
knih a časopisů

m
doporaduje se co nejzdvořileji

B. Melichar,
knihkupectví, nakladateletví,
antikvariát a sávod ;bodební
v Hradoi Králové.

Zalošeno r. 1806.

Seznamy zdarma a franko.
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čru, nehodící se vezmeme spět!

Nejvhodnější :
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veliký portrét od firmy :

d, F, Langhans,
e. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
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Prmí českýkatolickýzárod ve Yldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

© stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,kříže

„ td.7Videň,
© VII o., Kaiser

strasse Ó., vedleLa
zaritakého chrámu

Páně.
Na užásku sasílá

se vše franco.

Rozšiřujte “UNi
spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.

Hradec Králové.
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soustrast písemní neb ústní projevili a
kdož se pohřebního průvodu súčastnili
aneb jiným způsobem památku sespalé
uctili a útěchy poskytli vyvsdáváme tímto
své nejvroucnější díky:

Zaplať Báhl

Rodina Sondilova.

300660600600000030G0066
Velodůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům +ovolujesi depo
puěíti veškeré kostelní nádoby a
nášlnía to: monstramce,kalichy,
cibáře, nádobky,aténky, paciákály,

svícny, lampy, ce, Aropenbyatd. své

církevním [hovujiol. Staré Předopra úvodní inteaci a
Y ohni zlatí a ří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez závaznosti koupě.

Vie 26posílá posvěroné.Pydes rulní.

znáza,Ná oyoksků,nánmkůsed.+Notářské1čínskéhovždynaskladě.
Stare slato, stříbro adrahobomybupujeza šejvyššíceny

JAN STANĚK,pasičaciselour
Praha L,ul. Karoliny Světlé,čis. 19. ».

+břěěě

Objednejte si Dra Reyla důkladný spis

Úkoly soožální politiky.
Nepostrádatelná příračka pro naše spolky a

suciální pracovníky, jakož pro kašdého, jenž choe
o sociálních potřebáchnabýti řebledného poučení.
Spis neposýlá se bez objednávky na ukázku. Cena
3 K. Pro abonenty„Obnovy“ 10*/, sleva a franko.

Objednávky přijímá a vyřizuje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.
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Soucltným duším.
ProslovkI.českémudětskémudnizemskékomisepro

ochranu dítek apéči o mládež $.prosince 1910.

O šťastné děti, nechápete ani,
ký poklad máte v dobrých rodičích;
co v dlani mozolů, rýh co v jich skráni,

„ by sa ta cenu zněl váš šťastný smích;
vsrůst, roskvět kyne vámv jích lásky plání,
jak poapatům ve slunce papracích:
O denně v dík boď raka vaše spiata,
še nebe dalo vám ta srdce zlatá.

Nešťastné děti, kterým odepřeno
v nárači teplé rodičů 8e hřát;
chlad, ústrk, na sta běd je vaše věno,
a nad bídu co trudí, lásky blad,
v němž bolest kotví, že jí není jméno,
ba touba a rodiči tam v hrobě spát:
Zrak váš ee vzbůra nes v té útrap noci,
rád sirot Otec spěcbá ku pomoci.

Pomněte, že je nešťastnější mnohem
a bůře na tom jiný dítek drub:
mát, otée mají, leč v jich ardci strobém
jak lepší cit by všechen poutuch,

vpe zašlapalizákondanýBohem,své krví mokou platí lásky dlub.
Svou přísnost, Bože, kroť — jich váše skutky,
sic na padrť je potře bněv tvůj pradký.

Jim pro ty duše dobré promiň, Pane,
jež v dobrotě své velké, úžasné,
sla rosa stírají, ješ bořká kane
po líci drobotiny nešťastné,
a ač jim nevděk často v patách stane,
v nichž soacitu žár nikdy nebasne,
jak na tvé lásce binboké a čistě
by byly zažehly svá srdce, Kriste!

Jos. Šorm.

ee- Právě vyšel důležitý spis. "00

O jmění církevním
a jeho. správě.

Dle pramenů a v ustavičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážoe kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velicecennoututo knihu redakce „Obmovy“co
nejvřeleji odporučuje.

Expedici obstaráváBiskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

P"

Kostely a hřbitovy s výhradně
těsnopisnými nápisy.

Dle „Těanopisného měsíčníku“ podává Martialis.

Ve všech moderních kolturních státech,
kde těsnopis došel rozšíření, nalézáme sem a
tam i na veřejných místech nápisy psané těsno

pap. Nejstarší památkatoho drubo z novéhov jest asi náhrobní nápis paní Jane Dela
moth (+ 1761) v Mariánském kostele Hull
Seulcoates v Asglii. V Mnichově byl podobný
kámen na hrobě Gabelsbergerovasyna Jiřího,
který však je dnes ztracen. Takové ojedinělé
případy vacházíme i v jiných zemích. Zní to
šak jako žert, slyšíme-li, že jsou místa, kde
v kostelích a na hřbitovoch nejsou vůbec žádné

jee nápisy než těsnopisné a že tato místa
sou obydlena teprve nedávno civilisovanými
adlány. Jeou to Iodiáni Britské Kolumbie

v západní Kanedě, kteřížto těsnopisu takovou
měrou ašívají. Těsnopie se tam rozšířil takto:

Asi od 40 let šíří v Briteké Kolumbií
mesi Indiány křestanství francouzští katoličtí
missionáři. Po dloohém úsilí podařilo se přece
přivésti původní movzdělánéobyvatele na jistý
stapeň kultury. Zvláště 2 miesionáři 8e věno
vali kultaroíma povsnesení svých chráněnců.
Indiáni ti neměli dosud písma. Jeden z misei
onářů, Le Jeune, přišel na myšlenku, vytvořiti
těmto Indiánům písmo z francouzského těsno
pisu soastavy Duployé. Po několika málo
změnách ozpůsobil soustavu ta pro řeč těch
domorodců. Zvláštním způsobem vyučování se
mu podařilo, že se Indiáni nagčili soastavy té
ušťvati, aniš by vůbec smali písmo obyčejné.
Dnes jiš je znalost těsnopisu mezi tamními
Indiényrosšířenatak,šeoltorokašdýdospělý

jím dovedej psáti. Tak stala se těm lidem
stenografie tím, čím nám je písmo obyčejné;
Jiného písma než těsnopisu vůbec neznají.

Miesionář Le Jenne se však nespokojil,
že opatřil takto Indiánům písemní styk, nýbrž
užil těsnopisu ještě pro další náboženské vzdě
lání „svých ohráněnců. Přeložil ještě řada ka
techismů, modlitebních knih a církevních písní
do jejich řeči, text těspopisně naautografoval
a mezi Indiány rozšířil. Od roku 1891 vydává
lodiánám (časopis pod názvem „Kamploos
Wava“ („Hlasy pro K.“), kterého Betiskne více
než 2000 výtisků. Na jeho popud poslalo asi
196 Iodiánů a Iodiánek vynálezci noustavy,
Emilu Daployé, k Novéma roku 1894 blaho
přání tohoto znění: „Můlý otče a náčelníka
„Daployé| Jeme šťastni, že jste toto stenogra
fické plsmo pro nás vynalezl. Kóž Vám nejvyšší
Náčelník stále udílí své požehnání! Šťastný
Nový rok, otče Doployé!“ Jeden francouzský
těsnopisný časopie uveřejnil i původní text
těchto gratulací. K podpisu připojili jednotliví
pieatelé i výška svého stáří. Dle toho byli ve
stáří 3—80 let.

Deset let potom podnikl missionář Le
Jeune s 2 náčelníky Iodiánů cestu do Francie“
a oavětívili při té příležitosti také autora 800
stavy, Duployé. Ten měl z těchto přívrženců
své stenografie velikou radost.

Po mnobých nesnázích podařilo se Kněsi
Lo Jeane zříditi také několik prostých dře
věných kostelův a modliteben. Ve všech těchto
budovách jsou stěny ovronbeny průpovědmí a
verši psanými jen těsnopisně, poněvadě Ladiáni
jiného písma vůbec neznají. Ze stejného dů
vodu opatřili též nábrobní kameny na břbi
tovech nápisy těsnopisnými. Ať už soudíme o
ceně tohoto zavedení těsnopisu mezi Indiány
jakkoliv, dějiny stenografie všdy budou tomuto
zvláštnímu užití těsnopisu nálešitý zřetel vě

Ólcefe sovýhodněočatiti92 ||
Vyšádejte si ihmed vsory pánských lálek
knahlédnutí. (Zvláštěvsor látky »Palmirac)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEN.=

sastilatelský azdved ©soulkonného sboší
sal. r. 1676. sa

Sokolské retrospektivy.
Z let 1871—1892,z doby to Tyršovy.

(Dokončení.)

Hlubokému dojmu neubránil se a nenbrání
se nikdo, kdo slyšel (Pozn. jako pisatel těchto

obrázků) anebo čte řeč, kterou prosovil vůdcenároda českého, nezapomenutelný Dr. Rieger
při slavnosti svěcesí prupora „Sokolu“ Chotě
bořského dne 6. září 1885, z níž podáváme části
ještě na jiných místech. Přirovnav Sokolstvo
k rytířstvo, pravil doslovně: „Nesmím pom:
nouti i toho, že za povinnost křesťanského ry
tiře pokládali vřelouúctu k Bohu, a že za víru
i životy své v oběť přinášeli. V tomto dachu
jevilo se starověké rytířstvo za nejošlechtilej
šího rozvoje svého, a přeji si, abyste i Vyjako
praví movověcírytířová tímiéš duchem byli vedení
a těchše šlechetných úkolů dbalí. . . . Pod timto
heslem a v tomto ducbu prosím, abyste přijali
a nosili tento prapor, kterýž nyní má býti po
svécen slušebníkem církve.“ Načež skončil Rieger
nadšenou apostrofou: „Káš jako rytíři kře
stanští v duchu nejslavnějších dob naší historie
všude stanete ge zastanci pravdy a práva, kéž
všude, kamkoli organisace sokolská « duch
sokolský zasáhne, působíte k tomu, aby svornost
v semi byla zachována, aby mocně a jaře vanul
duch lásky k svobodě a osvětě, abychom všickni
pracovali pro blaho, slávu a čest českého ná
roda, tomu volám z hloubi srdce „Nazdar“
(Str. 98, 99. Viz dále násl. rok.)

Rok 1886. „Sokol“ Pardubský dne 17.
ledna zúčastnil se slavnosti posvěcení prapora
zdejší Řemeslnicko-živaost. Besedy. (Str. 62.)

V témže roce dne 24. ledna svolil „Sokol“
JUDra Fy. Lad. Riegra česíným

členem. (Str. 16

Bo 1888. J. V. Alerander, pisatel
článku: „Další slovo o veřejném vystapování
jednot sokalských“, kárá netečnost některých
Sokolů a jejich přílišné hašení žízně, dovolá
vaje se jako kazatel Písem sv.: „Zvláště to

k agrvýa 0nicnéi Písmonineje: beda
, kteříbějoho av pasou, zajíce oza a

svého“ (Filin B, 19 e Tie. 6, B)a Jteří Boj

by stím si homía škepů ovou ukájejí.

V roce 1891. vedl Bontevnatoupolemikuostechučitel Ant. Jirák s br. Vanfčkem o po
nábošenských a v článku „Několikslov na.0b

jesněnou“ hájí povinnost důstojné přítomnosti
při službách Božích v kostele: „Vetapojíce do
kostela, víme, že přestoupili jsme práh sva
tyně, v níž jediné Bohu oddat a k němu ve
škerou mysl apírati máme; proto již přede
dveřmi svlékáme se sebe bezděčně všecky xlc
zvyky, nezpůsoby, manýry i jiné vady, jimiž
stížení jsme a chováme 6e v kostele mnohem
vážněji a důstojněji než jinde. To činí bezděky
i mládež, již k tomu veškeré okolí navádí,
Nuže, chovali bychom se také tak, kdyby do
voleno nebo osřízeno bylo v kostele rozličné
„světské výkony“ s bohoslužbou nesoovislé
prováděti, nebo kdyby sám kněz podobné vý
kony konal a věřící k nim nabádal?“ Str. 224.
Pozn. Zlatá slova z póra učitele, nveřejněná
v aokolském Jistě ještě r. 18911!

Pozo. Mimochodem připojajeme stesk Lad.
Stroupežnického v čl. „Přítomnost a badoucnost
tělocvičných jednot v městech menších“ z T.
1872 do tehdejšího učitelstva: ©„Učitelstvo
v malých městech není tak četné, aby moblo
být vydatné — a bývá bohužel málo činné...
Přiznejme se upřímně, bratří, že i ono (nči
telstvo) na venkově aejvíce k velikým nadějím
pás neoprárňuje.“ (Str. 25, r. 1872.)

O círk. pohřbu + br. Bedř. Stýbla dne 7.
srpna 1891 zní zpráva „Sokola“ Pražského: „O
4. bod. zavítalo dachovenstvo — — před vy
kropením mrtvoly zapěl pražský „Hlahol“ po
vykonání obřadností „Salve regina“.

O jiných četných otrkevních slavnostech:
svěcení tělocvičen, praporů, pohřbech, jubi
lejích a pod. přináší zprávy časopis „Sokol“,
a obsaženy jsou ve zprávách výročních a jed
natelských jednot sokolských.

Kdežto na jedné straně vážilo si Sokol
stvo úkonů náboženských, trpce odeuzuje drahé
strany nedůstojné a hrubší slavaosti světské.
Tak v referátu o oslavě */, století „Sokola“
Plseňského r. 1888. stěžováno jest: „Jak smutně
vyjímá se na nároží oznámení, že tělocvičná
jedavta „Sokol“ v .. . pořádá v zahradě té a
té veřejné cvičení a po té „Grand cirkus“s ži
vými potvorami a elelanty z ostrova Fičiči,
Deb veřejné cvičení a zábava koláčovon.“ (Str.
144. roč. 1888.)

A v roč, 1890, str. 99. uveřejňuje pro
volání: „Nuž, bratří, zanechme již těch legrač
ních programů, kterými odvracajeme pozor
nost obecenstva od vlastní opravdové práce
naší v tělocvičnách.“ (Str. 99.)

A český, katolický lid vida, jak jste se
namnoze odchýlili od ducha Tyršova a Ffigne
rova, jak cizí lidé Váu, milí Sokolíci, odvádějí
od původního programu Vašeho a do řad Vašich
vnášejí nesnášelivost a falešný radikalism,
který vidí ráznost v urážení citů dejsvětějších,
náboženství; ten český lid katolický připomíná
Vám, Sokolíci, v dnešní době slova Riegrova,
pronesená v r. 1885. v C.otěboři (viz výše):
„V novější době vešlo v obliba to jakési žit
kování. Já za to mám, že se tím děje veliká
křivda velikému vojevůdci, když se nám vy
stavuje za příklad jakoby nějakého hromotlaka,
Jenš by byl vše prováděl surovou silou tělesnou.
Byltě zajisté Žižka rytíř mravů ušlechtilých,
bylf šlechtic avěta snalý, bylič dvořanem.“ (Str.
98, 99.) — a volá k Vám ten lid český. „Za
nechte nynějšího programa své činnosti pod
vratné a bořivé v národě českém! Vykonali
jste, Sokelíci, velký kus záslužné, úctyhodaé
práce na poli národním, dokud jste stáli a
cítili za jedno s českým národem. Úcta a
vážnost k ojtům a úkonům náboženským zí
akávala úcta a vážnost k Vám. Pod posvěce
vými prapory svými táhli jste na nepřítele
národa českého a s Vámi táhl celý národ a
nic Vám neuškodily posvátné obřady. Vy jste
vítězili, Vy jste uhájili a rozšířili posice živlu
českého. Nezapomínejte, že jsme tu ještě my,
Generace starší, Vaši bývalí spolabratří v jed
notách, kteří sláva sokolskou máme v dobré
paměti a s bolestí hledíme na to, že již mizí
a s mnohých jednot už vyprchal rysí dach vla
stenecký a místo něho usazuje se příšera inter
nacionály, třebas stokrát jste ji plašili červenou
košilí evojí. Práce národní dosud dost a dost,
jen chtít vidět, chtít cítit, chtít jednat a ne
schovávat se sa program: dobýváníposlo stran
mickýchv roztříštěném národě našem, neodpa
zovat, nerozbíjet, ale jak dr. Kalousek chee,
bledat to, co nás spojuje a ne co roadvojoje.
— „Do houfu, Sokolíci, do houfo, nepřítel se
blíží |“ Znáte ho, stávali Vaši otcové proti něma
často tváří tvář. My, česky lid katolický, to
nejsme — my jsme npřímoýmia věrnýmisyny
českými. S Vámi odýjíme, s Vámi nodme za
poctivou věc českou, ale nechtějte, bychom
Se spranevěřilivíře otců svých i Vašich! Do
houfa půjde-li za oaký zázod,„lip proti
nám?“ „Buďte sas-Šokoly,jal snabsovét.“
a my se Vašim jednotám nebudeme vyhýbat
půjdeme s Vámi anebudeme znaceni ti
svoje — „Orly“.



—

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidně doporačuje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, aiříkovatříta.
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Školský obzor.
Prašská umivorsita česká a mě

mocká v státním rospočtu ma r. 1018.
Na všech německých fakultách jest daleko méně
posluchačů než na českých Visme však. jak se
na ně má platiti zcela nestejným dílem! Uvádíme
zde výtah zo statistiky dra Oť.Srdínka. Na českou
fakalto | právnickou s 1962 posluchači určeno
193 631 K, ne německou 8e 766 posluchači
153960 K. Tudíž náklad na 1 českého poalucbača
98 K, na německého 203 K Na českou fakultu
lékařskou s 687 posluchači rozpočteno 746.143 K,
pa německou se 376 posl. 781.046 K. Tedy ná
klad na 1 čes. posluchače 1084 K, oa německého
2077 K. Na českou fak. flosofickou s 1589 po
sluchači 741.994 K, na německou s 689 posl.
586.467 K. Náklad na 1 českého posl. 482 K, na
1 něm. 995 K. Načes.. fak. bohosloveckou se
181 posl. 97.112 K, na něm. s 58 posl. 76.706 K.
Náklad na 1 čes. posl. 741 K, na něm. 1322 K.
Nejkřiklavěji ovšem dvojí loket se jerí pti lé
kařských fakultách. Vždyť vidíme, že má česká
fakulta v přirovnání s německou téměř dvojná
sobný počet lachačů a přece na českou roz
počten náklad o 36.902 K menší než na fakulta
německou. Tato nespravedlivost opakuje 8e jiš řadu
let. Celkem na universitu českou rozpočteno řádné
vydání v obnosu 1,817.246 K, na německou
1,629.623 K. Zdálo by se tedy, že česká dostane
o 187.722 K více. Leč v rozpočtu české univer
sity jest obrovská položka nájemného na opatření
přístřeší pro ústavy české, které má německá uní
versita v budovách vlastních. Položka nájemného
činí při čes. universitě 101023 K, kdežto při ně
mecké pouze 25.329 K. Nadto kolejné rozpočteno
na české universitě obnosem 132.600 K, kdežto
na německé 65.500 K. Rozdíl tudíž činí 67.100 K.
A tak zbude rosdíl mezi rozpočtem na českou a
německou universita pouze o 44.928 K. Tyto cifry
jsou velice křiklavé.

Půl millionu makatolický učitelský
ústav v Baboenměl.Farní sbírka sběracími listy:
Nový Hrádek: sbír. farní úřad 2 K, Častolovice:
sbír. farní úřad 10 K, Radim: sbír. farní úřad
2 K6 h, Lenešice: ebír. sl. Anna Šrámková a sl.
Jos. Váňová 46 K 40 h, Starý Kolín: sbír. farní
úřad 10 K 22 b, Nebužely: sbír. sl. Anna Bo
báčová a al. Bož. Zabrádková 9 K, tamlóž obír.
p. Váci. Vítek 39 K 50 h, zůstatek z jubilejního
daru mělnického vikariátaího kněžstva 12 K 38b,
Mělník: sb. N. N. 10 K, časopis „Štít“ v Král.
Hradci zaslal 8 K 60 b, jaroměřský bisk. vikari
átní úřad zaslal výsledek každoroční sbírky ko
stelní na katol. učitelský ústav z obcí: Černilov

-42 K 34 b, Číbuz 2 K, Holohlavy 20 K, Hoří
něves 4 K 26 b, Hradiště Choustníkovo 8 K,
Chotěborky 14 K, Jásená 5 K, Ketselsdorf 9 K,
Libřice 6 K, Sendražice 5 K, Smiřice 4 K 30h,
Zaloňov 3 K. Celkem 117 K. Dary jednotlivců:
vedpp. Jos. Vejchar, děkan v Zaklatech 8 K, Jan
Bameš, farář v Ohnišťanech 5 K, Ferd. Plachý,
děkan v Žebráce 10 K, Jakub Dufek, farář ve
Sv. Janě pod Skalou 3 K, Aug. Novák, farář
v Dobřenici 5 K. A. Šrámek, farář ve Svémysli

. eích 10 K, Jan Petřík, zám. kaplan ve Zbirově
9 K, pan Fr. Buriánek ve Franciině u Uherska
9 K, kníšeel arcibiskopské blavní pokladna 40 K,

Jos. Mazanec, učitel na Smíchově50 K, al.
Otilie Barešová, hospodyně 100 K, při svatbě p.
Václ. Soukupa, rolníka « Malé Lbotky, vybral dp.
Ant. Kříž z ĎrahoňovaÚjezda 8 K. Za tyto krásné
povzbozající příklady všem: „Zeplat Bůh!“ Kók
se najde hojně štědrých následovníků, kteří by
podali z lásky ka svému národu a sv. náboženství

Určitě «pum
nejlepšízkuste“""
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i Tovární sklad lněnéhoa bari. zboží!
Fehdrihibihdběkikikěkěř

svou pomocnou ruku dílu v nynější volnomyllen
kářské době tak důležitému a natnému! Machý
sajisté osvědčí takó svou lásku ku av. víře 'tím,
že mimo připojoný svůj podpis na protestním arobu
proti uráškám sv. Otce přispěje na české nábo
ženské záchranné dílo — Katol. ústav ku vzdělání
učitelů, Adressa: První katol. ústuv ku vzdělání
učtelů (Sekretariát spolku) Praba-Babeneč.

Sociální besídka.
Vzrůst „blahobytu“ v Bakousku.

Jak pracoje berní Šroub v našem mocnářství,
dokazojí zajímavé číslice. Rospočet státních
výdajů pro celou říši Rakousko-Uherskou v r.
1858 zněl na 640 millionů K. Když ae říše rog
dělila, rozdělily se téš výlohy pro každoo říši
zvlášť, ale začalo závodění obou polovin mov
nářatví v dělání dlubů a zbytečných vydání.

Rozpočet pro rakouskou polovina stoupal:
v millionech

R. 1893 obnášel 12900K
« 1899., 1688,„190 „174
«1909., 9800,

1911., 9810» s
Potřeby státní rostou a tím také zvyšují

se stále danó. Zvláště za posledních pět let
zvýšila se potřeba státní o celých 1000milllenů
koran. Kde se zastavíme? Na tyto společné
výdaje přispívajízemě korany české přímými da
němi: Čechy 287,854 423 K, Morava 135,664.660
K a Slezsko 45,495.273 K, úhrnem 580,024.366
K čili 42 procent všech příjmů v Rakovsku.
Vláda vrací Čechám 140,417.792 K, Moravě
40,091.596 K a Slezsku 10,614949 K, všeho
všady 191,924.322 K. Pohltí tedy rakouský
centralismos rok jak rok z českých zemí
368,800.000 K.

Pak se ještě ve Vídni diví, že za své pe
níze také obceme nějaký ohled na aebe. Radí
se nám k šetrnosti, ale šetřiti máme zase jen
na sobě. A šetřiti musíme, protože Němci ne
dovolí, aby finance zemeké byly uvedeny
v rovnováhu. Zemský výbor králov. Českého
usnesl se také z celkového letošního rospočtu
99,300.000 K ušetřiti 17,886.000 K nevyplácením
subvencí. Na ústavech bumanních ušetří se tím
4,392.416 K, při školetví 3,396.000 K, při me
lioracích a silnicích 4,877.000 K, oa prům. ze
měděl. školství a chorobincích 2,283.000 K, pří
nemocnicích a pod. 4 802.000 K, na železnicích,
akademiích a pod. 2,541.000 K, při podporo
vání vědy, umění a pod. 464.000 K. Slovem na
přání Němců rozvoj královetví Českého bade
uveden v niveč.

O těchto věcech čeští politikové nemlaví,
nýbrá stále se švaní o nebezpečí „klerikalisma“
a nebezpečí národní se hledá až v Římě, ačkoliv
zuslopení vůdcové české
hmatavé překážky národního rozvoje.

V Erfartském programu německé
sociální demokrnele čteme: „Na účelycír
kevní a náboženské nebude nic z veřejných
prostředků placeno.“ A tu praví soudruzi, še to
není pranic zlého, když přece v Americe také
dnes taz se děje a nic ce ze státních peněz na
podobné účely nedává. V Americe však jsou
prostředky soukromé, kterými možno se posta
rati o účely náboženské, a také se tak děje.
Ve státě socialistickém má však býti veškerý
soukromý majetek, tedy také vlastnictví půdy,
odetraněn a učiněn společným. Tedy i církevní
ústavy a pozemky by připadly státu. Až by
však stát všechen majetek převzal, až by
všechou výrobu sám měl v rukou, až by sám
práci rozděloval, kdo potom může budovati
kostely, kláštery, fary, nemocnice a semináře ?
Z veřejných prostředků by se nedalo nic, sou
kromý majetek by nebyl. Ano, náboženství by
bylo věcí soukromou, t. j. mohl bys se modliti
doma ve své světničce; obtěl-li bys, také bys
mohl choditi na mši sv., ale nebylo by kněží,
kteří by mše sloošili, a nebylo by kostelů, kde
by je sloužili. Každý by mohl sookromě slou
žit slovo Boší, ale nebylo by kněze, který by
mu je hlásal, každý by mohl soukromé bříchy
své vyznávati, ale nebylo by kněší, kteří by
dávali rozhřešení. Každý by mohl oa smrtel
ném lůžku přijati vv. svátosti, ale nebylo by
možno najíti kočse, který by je udílel. —Tedy
není socialistická zásada pranic jiného, než
úplné zničení náboženství; rovněš tak ono mlu
vení o tom, že náboženství může býti věcí
soukromou.
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Vína mešní

stolní a desertní, čistá přírodní koupíte ne 'pe
— a nejlevněji u —

Josefa V. Paďoura,
velkovinařství a zastupitelství předních vinařských

úrem v Novém Městě n. Met.
Zasílám (ranko na každou stanici sa cenu

S apost červené a bílé, 1 litr za 60 h, 65 h.L

hd do kán no

Cestující
přijmou

se u firmy kal, Zřebiě,
Morava, vývozní dům na Šicí stroje,

gramofony a velocipedy.
-=

Veškeré plechové

hudební náskroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesaě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříveK. J. Saibert)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, Čela, masdoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradaíky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, fótoy, oboa jen lepší,

přesně laděné drahy. Pro slavné obce a spolky:ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správkyse rychle vyřizají.

dedbiběiižčio
Obeluhanaprosto roolní!



Různé zprávy.
Tolstoj touáli s církví pravoslavnou

-se smířiti. Talský biskup Parfenius přišel do
"školy u Jasné Poljany. Dověděl se, že Tolstoj se
vyjádřil, jak by s ním rád mluvil. Biskup ©dvěma

-duchovními odebral se do Jasné Poljany, kde st
setkal nejdříve s chotí Tolstého. Biskup 8 ní vy
měnil několik slov a v tom již bylo alyšeti kroky
Tolstého, který šel jaksi nerosbodně a poněkud
zasmušen. Biskop dal se vésti do filosof ovysvětnice.
Usedl, ale filosof stál. Scéna p.ná rozpačitosti. Ko
nečně Toletoj začal: „Vědyť víte, vladyko, o čem

-chei e vámi besedovati. Povězte mi, proč mne
církev tak nenávidí? Proč se její představitelé
chovají ko mně tak nepřátelsky? Já toho určitě
pechápo.“ Biskup odpověděl, že církev vůbec ne
chová k němu nenávisti. Vyloučení z církve jest
čipem pouze proti jeho učení. Bylo prý toho po
třebí, protože stoupenci Tolstého jdou ještě dále
a ve svém bludném učení daleko překonávají uči
tele. Nato Tolstoj: „Vladyko,co můžete říci proti
mému učení o neprotivení se zlu, kromě toho, co
řečeno v evangeliu o vyhnání kapčíků z chráma ?“
Tolstoj mluvil bez rosčilení. Biskup se radoval
bad obratem. Leč váble přišla hraběnka a —
bylo po dalším bovoru po dohodě. Začala se de
bata jiná. Dle mínění biskupa Tolstoj by se byl
vrátil do církve, kdyby jej nebyli obklopovali lidé
církvi nepřátelátí; Čertkovměl na filosofa veliký
vliv a jsa velikým nepřítelem pravoslavné církve,
zmařil emíření.

Vzácnávolnomyšlonkářskáatrakce
amisela. Dosud v čerstvé paměti, jskou reklamu
přichystala přímořská slovinská obec Ricmanje
volaým myslitelům. Při sporu o slovanskou litar
gii byli tamější obyvatelé živly cizími poštváni
tak, že přerušili všecko spojení a katolickou církví
a ko kněžstvu se chovali avelikou bratálností.
Před sjezdem „Volné Myšlenky“ v Praze volní
myslitelé uveřejnili fotografi ricmaojských občanů
při různých fankcích, značících vzdor proti církvi.
Ale zednářská radost brzy přestala. „Gorica“ píše:
„Již v září, kdy v Ricmanji jmenován je admini
atrátorem dp. J. Zega, bylo pozorovati úpiný obrat.
"Oblíbený kněz získal si sympatbie všech ricmani
akých a hned počali k zěma přicházeti mužové a
prosili ho, aby se postaral, aby nábožensky st
nedbané mládeži dostelo se potřebného poučení
v pravdéch křesťanských. . . . Osmileté dítky ne
byly křtěny. Vše bylo zanedbáno. Konečně Rio
manjští sami nahlédli, že tak to dále jíti nemůže.
Dp. administrátor ovšem přání ricmanjských vy
hověl a konal křesťanská cvičení pro mládež, kte
Tou připravoval pro přijetí svátostí av. biřmování
a sv. přijímání, pro sedmileté dítky k přijetí av.
křtu. A jak pořádně a pilně všichni přicházeli do
těchto náboženskýchbodin! Nescházel skoro nikdy
-ani jeden. Radost bylo jim lze Člsti £ tváří, když
borlivě učili se pravdám křesťanským. Současně
počaly přicházeti starostou Brdonem sesdané páry
manželské, aby 8e nechaly církevně sezdati, třebas
již řadu let žily spolu a měly také rodina. Zají
mavý a dojemný byl pohled, když muž a žena
přišli k církevním oddavkám a jejich děti ke křtu
gv.“ — Po té vyličuje „Gori.a“ skvělé přijetí
arcibiskupa v Hicmapji. Všech biřmovanců bylo
200; někteří byli staří 19 až 20 let, Neschátel
ani jeden. Když odpoledne arcibiskop opouštěl
Riemanje, provázel ho na stanici velký zástup

.prapory: Ten den bylo v Ricmanji jistě přes-3000 lidí. Náboženský život v R. je nyní vzorný;
nepřátelství vymizelo, vzájemná láska se vrátila.
Občsné nynějšího administrátora mají rádi. Chodí
Da mše sv., na kásaní atd. Jen to říkají ještě
ricmanjští, že budou pracovat o to, aby se jim
dostalo staré slovanské bohoslužby.

Pod mladotarockou vládou. „Nár.

Listy“ uveřejhují nové hrozné zprávy o virpeníkřesťanských Slovanů balkánských. V mitrovickém
Kolašíně znova řádí arnautští zloději a „kačáci“.
Děkujíce úplaé nedbalosti úřadu, saámí zloději
AJil Džanko, jeho bratr a Selim Bajtora, kteří nž
dříve Srbům ubližovali, zase volně pobíhají Kola
šínem. Právě tyto dni oloupili bratry Jerotie a
Danila Dobriče o dva dobré koně. Případ sice
oznámen soudu, avšek tento nepodnikl jediného
kroku proti nim. Tím nabyli sloději větší kuráže,
načež ihned zastavili na cestě poblíž Mitrovice
Aritone Ostojiče se Žitkovce, shali s něho veškerý

-oděv, jejž si ponechali, jej pak akratně zbili. Obě
-sohy po kolena mu přerazili. Ubohý Ariton klesl
bes vědomí na sem. Teprve potom nechali jej ar

-nastětí zloději polosartvého v největších mukách
na cestě ležeti. Soud nezakročil ani tentokráte.
Též loňského roku zmínění sloději zavraždili Vu
-čiče Radoniče, A. Šula s Preseky, a Gligora Sto
liče z Oklace zranili, aniž sa to byli potrestáni.
V porečském kraji pak samy turecké úřady tý
rají Srby. Právě onbaša tekyského karakolu přímo
svířecky sbil učitele Momira Veliče a zedníka Da
piela Rističe, Temeljka Dakiče, Stojka Laziče a
Stasoje Riatiče s Grešmice, již byli saměstaání při
stavbě tamějšího chrámu, še prý stavba jeho ne
byla úředně povolosa. Rozumí se samo sebou, še
osbaša neměl žádného práva stýrati je, ani kdyby
byli vinni, avšak oni vinmi nebyli, neboť zastavili

„práci,dni svěděli, že přes všechoa ujištění,dříve „-torecké úřady ještě nevydaly písemné

ovolení ke stavbě. V Makedonii dnes není na
prosto saručena bezpečnost majetku a živote, neboť
sase panují tytéž poměry, jaké panovaly ze dob
oboolatistického režimu Abdul Hamidova. Vraždy,
páchané nejen arnantekými kačáky, nýbrž i mlado
tureckými úřady, jsou na denním pořádku. Ma
kedonský Bulhar Lasar Ivanov ze vei Stepanců
(Kumanovsko) avězaěný v faláři cařihradském,
byl tem dne 8. t. m. podroben mukám a na nich
vypustil ducha. Tělo mučeníkovo bylo vydáno Bul
barům, kteří je, všecko modré od rao, vystavili
v obrámě av. Spasa. Ve skopljském žaláři jest
uvěsněno přes 800 politických a okolo 160 oby
čejných „přestapníků“. Z uvězněných na Štipu
Bulharů, na nět má úřad podezření, že zavraždili
šest Turků, Grigov Pančev následkem krutého
mučení leží na emrtelné posteli a Georgij Jorgan
džija zešílel. Odebrojovací vojenské komise zbraň
uloupenou křesťanům rozdávají Mobamedánům.
Miadotureoká vláda se rozhodla dáti do každé vsi
Mohamedánům 20 pušek a přiměřenýpočet patron.
Vláda ovšem ujišťuje, že dá pušky jen „rozšaf
ným“ mužům, kteří jich nebudoa zneužívati, a nad
to že je učiní sodpovědnými za každoa patronu;
ale to je plané mlavení. Turecká vláda vždycky
bude omlonvati a skrývati turecké násilí a každý
křesťan bude se jí viděti buřičem, který proti tu
reckému násilí jen hlesne. — „Národní Politika“
dne 16. listop. nepsala: Z Makedonie a Thrakie
denné docházejí zprávy o pronásledování křesťan
ského obyvatelstva tureckými vojáky a úředníky,
pověřenými odzbrojováním. Tak dala bitolská od
abrojovací komise v Cegeniči zatkosuti dva kněze
a tři sedláky, kteří všichni byli pak akrutně stý
ráni. Mutesarif ve Sóru dal v obcí Džunaji za
tknouti tři notábly a tak je dal zbíti, že se ne
mobli postaviti na ooby, když den oa to byli zas
propuštění. — Teď mají volní myslitelé stále plno
příležitosti osvědčiti cit pro lidské právo ráznými
protesty proti Mladoturkům.

Všeliees. Anglické bojovnice (sufražetky)
sa hlasovací právo žen jsou tak neústapné v do
mábání se svých práv, že vylézají i ma střechy
domů, rdkudž pokřikují. Za své různé buřičské
práce odsouzena celá řada sufražetek až k měsíč
nímu vězení. — Ceny kávy bndou zdraženy 0 40
bal. na kilogramu. —© Rakousko konpí od Ru
munska million kg rumuoského tabáku a během
následujících 15 let odebere každoročně z Rumun
ska 2 mil. kg tabáku. Pěstování tabáku v Če
chách a na Moravě nechce vláda dovolit, -naproti
tomu cizosemce podporuje kupováním jejich ta
báku. — Tělo člověka obsahuje ve svém tkaniva
průměrně 1700 kg kalcia, vápníka, látky to De
obyčejně drahocenné a která 8e platí au 50.000 K
za 1 kg. Nosíme tedy v sobě všichni jmění asi
75.000 K. — Vynikající francouz. učitelka pí La
gardelle povolána sa učitelku vojenských amalfa
betů ve francouz. armádě, aby je učila čísti a
psáti. — | Pověstní psi v ulicích cařihradakých,
kteří nemají žádných pánů a chodcům jsoa jen
na obtíš, jsou nyní z obledů zdravotních chytání
a házeni do moře. Tak bude utraceno 8000 pou
ličních psů. — V Berlíně policejně zakázáno da
mám onositina kloboucích jehlice, které by pře
sahovaly přes okraje klobouku a to z toho dů
vodu, ješto takovými jehlicemi způsobeno více zra
nění. — Ve Štyr. Hradci prohlásili buršáci rektorovi
university a professorům bojkot, když tito na
buršácké pitce nechtěli poslouchat polemickou řeč
proti sobě. — V neděli konala se ve Vídni obrov
sky navštívená schůz. v lidové aíni radniční, na
které vyzývány ženy, aby kupovaly jen u křesťanů
— Die ruských listů vynesly spisy Tolstého
v celém světě 100 mil. koruo. Románu „Anna
Karenina“ prodáno dosud 2 mil. výtisků. V Ně
mecku uspořádáno bylo již čtrnácté vydání tohoto
románu. — Ministerstvo vyučování nařídilo, aby
se také na učitelských ústavech zavedlo dobro
volné vyučování ve střelbě.

Ooe.-deomokratičtizdrašovatolé po
travim. V mnohých osadách a městech v El.
sasku-Lotrinsku, v nichž soc. demokraté mají v o
becním zastupitelstvu většinu, vypukla mezi „sou
drahy“ domácí revoluce. Jedni žádají odstranění
městských mýt a akoisů, jiní jsou pro jich pone
chání K prvním patří „soudrusi“, kteří nejsou
obecními rady a proto dělají oposici, by se jimi
stali, k drahým patří soudruzi, kteří již zasedají
v městských radách a obbajují obecní rozpočty,
o nichě vědí, že se příjmy nedají z kumene vy=
křesat. A kde je vydání, musí býti i příjem; tot
pravidlo, před nímš musl se chtě nechtě sklonit
i „Mezinárodní revoluční soc. demokracie.“ Své
stanovisko obhajují také tím, že by ani po odstra
nění mýt a akcisů ceny zboží neklesly, nýbrž jen
překupníci £ toho těžili. Když byli páni radové
soudruzi konečně donuceni odstraniti akcis na
chléb a maso, pomohli si tím, že jednoduše svý
šili sasby v městských porážkách o více než sedm
krát větší obnos, než byly dřívější poplatky. Tak
v elsaském městě Markirchu zvýšen byl porážkový
poplatek sa tele s 26 feniků na 1 marku 60 fe
niků, sa skopce neb kozu z 20 feaiků na 1marku
50 feniků. V městech, kde jsou u plné mísy, po
nechávají páni „eoudrusi“ městská cla, neb je
obchésejí zvyšováním jiných poplatků; na říšské
radě jak v Německu, tak také u nás však potí
rají ochranná cla ze stramickosti proti ví
a k vůli agitsci. V jednom pouze jsou soo.-demo

kratičtí vůdci všude konsekventsimi: Jeou všdy
a všude v oposici, kde z toho nemají sami
prospěch a sisk. — Z bořejšího nejlépe možno
vyčísti, jak málo mají soc. demokraté příčiny, aby
nazývali jiné strany „pomocníky lichvářů chlebem
a masem.“

Ty mneuzové schůze! Hromobití,připra
vované od agrárníků manifestačními nouzovými
echůzemi, sovrklo se na bratku drobných krap.
Sám peodvislý list agrární „Lounské Hlasy“ v č.
51. píše, že na echázi v Lounech přišlo 46 ven
kovanů, + Libochovicích 16. Tvrzení „Venkova“,
že na 132 schůzích manifestovalo přes 100.000
venkovanů, jest čirou a křiklavou lží. O morav
ských nonzových schůzích agrárnických napsal dne
26. t. m. „Našinec“: „Těch 60 nouzových schůzí
na Moravě, které agrární strana v neděli svolala
za tím účelem, aby „byly manifestačními za právo
a Spravedlnost a důraznými protesty proti velko
kapitálu atd.“, byly velkolepým humbugem a
švindlem. Teprve teď to vycbází na jevo, nepři
blížíme-li vůbec k stanovisku agrárníků, které
kdysi k notzovým akcím zaujímali. „Selské Listy“
minulý týden v pátek ozoamovaly bombasticky na
na první straně 60 nouzových schůzí, ale vypo
čítaly jen oněch 10 echůzí, které svolával sekre
tariát staroagrárnický, ostatních 60 schůzí, svolá
vaných frakcí reorganisovaných, vůbec pominavše.
Již to je charakteristické a zajímavé a dokasoje,
že pod sgrárnickou vlajkou dobody a míru přece
jen všechno není v pořádku. Skutečným a haneb
ným švindlem je to delší. Sekretariát na první
straně „S. L“ svolával nouzové veřejné schůze
v Zábřehu, Litovli, Zborovicích, Přerově a Pro
stějově, na které zval přátele, stoupence a ven
kovský lid, a toužil po hojné účasti, aby tato
jebo manifestace vyzněla důstojoě Na drubé však
straně do těchže měst, do těchže místností, na
tutéž hodinu a 8 těmitéž řečníky svolával scbůsze
důvěrníků, tedy ne veřejné. Dle všeho smrděla
sekretariáto půda pod nohama a proto si pro
případ malé, nepatrné účasti nechal zadní dvířka
NSchůzídůvěraických.“ Sekretariát dobře tašil a
posuzoval ové pappenheimeké. „Manifestace“ se
Bcvrkly až na moc „důvěrné“ schůze. Tak mani
festovali agrárníci proti drahotě a nouzi tajně, za
usemčenými dveřmi. V Prostějově se této „tajné
manifestace“ súčastnilo 21 osob. Poněvadě 21 lidí
za to nestojí, aby tři řečníci manifestovali, toš si
pp. Hošek a taj. Drobný své referáty odpustili a
manifestoval odsušovač nouzových návrbů posl.
Vaca sám. „Selské Listy“ se troštovaly, še svým
nepřátelům na nouzových schůzích odpoví „dů
stojně a otevřeně“, a v Prostějově se polekali
80c.-dem. redaktora tak, že nouzovou manifestační
schůzi veřejnou — že byla veřejná, dokazují
„Selské Listy“, které to tučně oznamují — honem
prohlásili sa důvěrnou a 800.-dem. manifestentovi
ukázali dvéře ne ovšem z nepřátelství k socisli
stům, nýbrž aby fiasko echůse neprosradil“ —
„Lounské „Hlasy“ přizoávají jako my, že lid rol
nický utrpěl letos na mnohých místech těžké po
bromy. Ale dodávají: „Nebylo však na místě po
řádati schůze takové tam, kde letošní rok poaky
taje ne-li dobrou, tedy alespoň slušnou sklizoň,
jaká byla v okresech severočeských. V těchto o
kresech také lid nešel „manifestovati“. Lid jest
poctivý a naříká nad neúrodou jen tehdy, když
skutečně jest. Lid tedy letos denaříkal. . . Proti
podobným projevům letos nutno právě Be stano
viske agrárního protestovati, poněvadž přijdou-li
na rolnictvo v budoucna někdy skutečné Špatná
léta, nebude pak jebo oprávněným steskům nikdo
věřiti. Klamání, vyvolané vedením strany agrární,
vymstilo by se na lidu samém 1“ — My však my
slíme, že i těžce poškozené rolnictvo akrovně se
do schůzí dostavilo proto, že jiš poznalo z valné
části neplodné dryáčnictví agrárních „sastanců“,
kteří dovedou i na rybníčku rozvířiti veliké mořské
vlny blavné k vůli. rozmnožení agrárnických po
platníků. Proti soc. demokratickým nespravedlivým
šalobcům nutno se důstojně ozvati, ale není sa
potřebí ma venkově připravovati ze záludných ú
myslů botové zemětřesení.

Ledový dil světa. Největšísouvislále
dová spousta na semi vyplňuje nitro Gronska. Dle
odbadu pokrývá tam led 1,555.000 čtver. kilo
metrů a má průměrnou tiouštku 2400 metrů. Dle
těchto člelic převyšuje ledová tato spousta svým
rossahem celou vodní epoustu Středozemního
moře. Anglie a Irsko by ledem tím byly pokryty
do výše as 11 kilometrů. Ano, Gronsko obsahuje
dosti ledu, aby pokrylo i Spojené státy přes o
hromnou jejich plochu 9,806.583 číver. kilometrů
Ještě do výše 400 metrů.

Jak vyhlíží emancipace v Africe.
Místokrál Nigerie J. J. Fitspatrick sdělujeve„Week
Endu“ sajímavé podrobnosti o zvláštní zemičce,
v níš ženy jsou neobmezenými vládkyněmi. Je to
kraj Kwolla, zabrnatý pod správu anglických osad
v Severozápadní Africe. Ženy jsou také hlavami
rodia; otec a muž jsou vedlejšími, jako s milosti
trpěnými osobami, u dle toho je s mimi i naklá
dáno. Žena, nasytivši se muže, smí jej beze všeho
opustit a zavechati mu starost o děti. Již při
sňatcích je hlavní osobou. Ona vybírá si ženicha
a beze všeho dotazování po jeho svolení odebere
8e do jeho chýše, čímž stává se jejím chotěm,
t. Jj. části jejího majetku, kterou — nelíbí-li se jí
už — jednoduševymění...



Naše zlaté peníze. V Rakouskurazí se
slaté mince desetikorumy a dvacetikoruny. Rasí
se se směsi slata (***/,,) a mědí (!**/,4,). Na
1 kg měnového zlata případá 2953 K, na čistý
kg 3280 K. Z 1 bg mincovního zlata se razí
1476 dvacetikoruo, s ryzíbo zlata 164; z l kg
mincovního zlata se razí 295-2 desetikorun, s ry
zího zlata 328. Jedna dvacetikoruna váží 6775067
€ hrubé, 6.09756 g ryzí váhy, přípustná váha
6:74 g; jedna desetikoruna váží 33875838 g brubé,
304878 g ryzí váby, přípustná váha 937 g. Po
kud mají menší váha na sákladě přirozeného opo
třebování, tedy se plaou hodnotou vyměňojí u
všech veřejných pokladen; jiosk poškozené se vy
mění sa náhradu schodku.

Velká výstava kanárů. Vednechvá
Bočních od 24. do 26. prosince bude pořádati
spolek „Kanária“ pro pěstění kanárů a ochranu
ptactva v Praze v prostranných sslonech velko
restaurace Platýz, Ferd. tř., avon IV. vzornou,
hojně domácími i zahraničními pěstiteli obeslanou
výstavu kanárů závodních i prodejných, jakož i
všech pomůcek k chosu i odborné literatary. Spolek
tento honosící se ve svém středa nejlepšími pě

nosti výkvět chovu svého, takže nejen odborníkům,
ale i všem milovníkům těchto zpěváčků bude ná
větěva výstavy pravým požitkem. Veškeré dotazy
a přihlášky vyřizuje jednat. spolku Jos. Richter,
Smíchov, Schwarzenberkova 50.

Příleha. K celému nákladu dnešního čísla
přikládáme doporučenky velmi Bolidního renomo
vanéko závodu p. V. J. Špalka z Hradce Králové.
Doporačujeme vřele k pečlivému prohlédnutí.

Slavné ústřední komissi divadelní sdružených
městvýchodočeskýchmístní divadelní komissi
v Hradci Král. a ctén. občanstvu oblastí půse
boní divadelní společnosti sdružených mění

východočeských.
Časopis „Ratibor“ dne 19.m.m. přinesl zaslóno

p. Balonna, člena div. společnosti sdrašených měst
východ. V seslánu tom pisstel na věcné a slušné re
ferování p. Leoniera-Pavlíka odpovídá tak níským
způsobem, šeznade vši pochybnost viděti snahu urá
šeti za každou cenu. Ač p. L. P. požene pisatele před
porotu, pokládáme za kollegiální povinnostprotestovati
co nejdůrazněji proti podobnému jednání, neboť tím
každá věcná kritika byla by žurnalistice znemožněna.
Žádáme důrazně div. komiseiv Hradci Králové, jakoš
i ústřední komissi divadelní, aby postarala se O za
dostiačinění s o sáraku, še oosi podobného opako
vati se nesmí.

Kdyby nechtěly kompelentní orgány zakročíti,
byli byobom nuceni sábnouti k nejkrajnějšímu pro
středku obrany, t. j. o div. spol. edruš. měst vých.
nepřinášeti nižádných referátů.

Spolu litujeme, že našel se v kraji našem list,
který sveden osobní nevrašivostí propůjčil ovésloupce
k útoku na kol., který plnil svoji novinářskou po

vinnost. =
Za redakcí časopisu:

Hlasy Venkova v Hradci Králové: Gebauer V.
— Rodný Krsj v MI. Boleslavi: PHČ. Kulatko. —
Východočeský Krej ve Vys. Mýtě: A. Němec. —

adoboleslavské listy v MI. Boleslevi: J. Havliček.
— Neodvislé Listy v Pardubicích: J. Soukenka. —
Pokrokové Noviny v Král. Dvoře: JUC. V. Knobloch.
— Východočeský Obzor v Pardnbicích: J. Chmelař.
— Obnova v Hradci Králové: A. Poohmon. — Naše
Právo v Pardubicích: V. Celzer. — Hlasy Výchbodo
české v Chrudimi: J. Meduna. — Samostatné Směry

v Pardubicích: L. Štěpánek.— l Východv Cbradimi: L. Tomšové. — Orlické Proudy v Hradci Kr.:
J. Svoboda. .

Redaktor „Osvěty Lida“ p. A. Hajn splnomoo
nil nás problásiti toto: „Ono „Zasláno“ p. Baloun
zaslal (asi před třemi nedělemi) Osvětě Lidu; kdy

ho tato neotiskovala, urgoval mne telefonicky, já jejodkásal na p. arch. Tichého, jemuš jsem zatím posle
„instrakce“, jsk p. Balouna vykomplimentovati. Vý
slovně mu bylo řečeno, jše by musil „Zasláno“ v 0
sobních nájezdech zmírnit, respec. na věc se omezit,
načež p. Baloun vyžádal si „Zasláno“ spěta dal je
do Ratibors. — Pan řed. Frýda vůbec si počíná vůči
tisku prapodivně. V Německém Brodě odňal na př.

světě lidu“ méně příznivě provedení jisté opery.“ —
Red. „Podzrkonošských Bozbledů“ p. Hájek odepsal,
že bez soublasu vydavatelstva nemůže podpis připojití.

Listárna redakce.
Dobruška, Smifice, Kuks, Chvojenec, Praha
PMště! Z nedostatku míste msoho látky odlo

BYT,
velký světlý pokoj s kuchyní Ise majmouti od

1. února.

atd.
deno.

Bližší sdělí administrace t. 1.

.——

obdržely na

Malinský křen
letošní sklizně, jakož i“cibuli, česnek, majo=
ránku, thymiánek, a vše výborné jakosti a

levně zasýlá

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.

dkg balíčky poštou franko.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému | ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
© každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a oapočny zhotovují úplně bezplatně ak ústnímu j Í dostavím se na požádání taktéš
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hromsová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

ONP*>Závod založen r. 1808. "Ja

BEIDTIV“Y
růsvých velikostí v dobrém stava me prodej

v kanmoelířiEloktrických podmiků

král. věn. města Hradce Králové,
Palackého tř. pod obchodem p. Rad. Štoroha.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstv©
BE „„Wzájemnost““ mm
68“ vwHronově Čís. 186. “U8

Vývoz lněného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vlněné i prací, dámskéi panské
plátna, damašky, obrnsy, ručníky ZefÍMyY na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů.

M9“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, povné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí

láme vyplaceně. 1 balík 40 U zpytků vkusně rozdružených2Hh za1 . ===
Obdržíte to nejlepšíl | Křesí. sociál. podnik!

Mešní vínal
Ň PA Bisku konsistorium
v ci ové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská, uherská a rakouská
vínaza 1litr po68, 72,80, 90 hal.a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

V HUMPOLCI.
Mnoho pochralných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné cenníky.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de Londres
I kunkými v jakožto příjemný
občerstvujícíprostředek doporučovaný,

A.JS.Andresv Ústim.Orl.,
továma nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučaje se ku koupi pravého frame.

cognacu, srémské slivovice jakožipř. jam' rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách

nejlevnějších.P, T. pánům obchodníkům ©
| hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.EFNITTTTTITITKTTI

BE m



Odstraňtenásilí!

Výlřikvnee uvedenýosýváse s kruhamoderních lidí etále častěji. Jestliže však-dobře
řiblédneme k povaze těchto apoštolů nové
umasity, masíme říci: „Slova — :a jen zase

slova.“ Ieslo to bylo tikováno od českých
bratří aapoňijistoa doba upřímně. A podívejme

90 na ty, kteříproblakají, že mosejí jíti ještěvýše. Kóyš sačalo-k vůli vypočítavému Ušefta
a proti pokrokovémufanatiku Wahrmun-.

dovi masarykoveké stadentstvo stávkovati
byli vydáni nostávkující akademikové v šano;
hrabéma -násilí. Představte ui takového povzné,
šeného „entimilitarista“, jak do dveří posla-,
chárny,v níš se vyučaje, kope botou tak dlouho, ;
až vyrazí se dveřídoaku!lNebo ei vzpomeňme,;

jak v těfo 30 POkrokářští'akademikové;němečtí věznili deaní doba v koleji mě“
meské kollegykatolické| t

Toletoj, losoť měkkého ardce, zvláště za
války rusko-japonské, provázené roskou rovo
lnol, sahřímal: „Odstraňte všeckonásilil Ne-,
zabiješ | Pryč s krutým žalářovánímI“

„Výborněl“ tleskají studenti a studentky.

i. proč ty, etadentko, třímáš v rucepamy? Proč tolik tvých drušek básí po pokoj
ných obodcích bombami? Vědyf přitom bynou
ilidé zcela nesáčastoční v boji proti revolu
ionářům. Uvaž! Dogela i melé děti bývají

bF Na:PErůchodseš ke proto,ychom day svémuroztrpčení proti
vládnímu násilí a militarismu. Mohon-ě o8vo

oponanÍbel o né u stadenti, my teďn věku jsme přesv že ženy mají
právas muži“ né sám:

A tak po „napomenatí Tolstého utvářily
poměry tak děsně, tak krvavě, že aikdy
anovála v Basko tak urputná, zabijácká
jednotlivých vrstev národa jako tehdy.
A Tolstoj sám? Y jak krušném aajetí

vila tato jemná duše! Jeet již pravdou na
e vší pochybnost zjištěnou, že se chtěl smí
ti a cirkví. Ale ti zednářští zlodachové kolem
čhoí Nesměli ma dovoliti návrat, jestliže
bo episy proticirkevní měly podržeti pro
dnáře cena. Tolstoj jako stařec 80letý na

v Samardíně svoa sestru Marii Niko

vítání B jno plakal, opíraje se o rámě 86čet pro klášter Optinský a
, by rád oblékl roucho maišské; jen
nesměl býti nacen k modlení! (Sám však
se modlil Otěe náš) „To je dobře“, odpo

děla sestra, „ale i tobě by podmínku stano
i —totiž sekázat, neačit.“ Tolstoj se tásal:
mu pak bych tam měl ačit? Učiti se —
sí tam člověk; v každém, kterého jsem pot

l, viděl jsem učitele. Ano, sestro, těžko je
| nyni o Srdce. A zde u vás? Zde jest pravý

. I zde bych se zavřel do nějaké oly apravoval se na smrt; je mi osmdesát let,
čas nmříti...“ Nato sklopil filosof hlava a
I dlouho zadumaně, až mu oznámili, že
po obědě. Druhého dne chtěl do Optimy

ládat o přijetí mezi mnichy.
Taková byla duše Tolstého ve chvíli u

mné adílnosti, plné volnosti. Zloduchové
se postarali o tuhou klec, z níž by se

ec nemohl snadno hnouti. Pácháno bezo
né násilí na samé duší jasnopoljanského
fa. V nojvážnější chvíli zaslal pravosavný
opolita Toletéma významný telegram. Ale
ov jej zkonfiskoval, samlčel před hrabě
Oloupil charavého maže o to, po čem týž
velice žízníl. Byl vyslán opat optinský,

Avi] se biskup tambovský k emrtelnému
Tulstého. Leč — nebyli předpuštění. Proč
ba strach zloduchů před rozpravou Tol
v 8pravoslavným kněžetvem ? Věděli dobře,
1 se byl Tolstoj smířil a proto ubožáka
l ve svěrací kazajce. Jestliže měli aspoň
Udůvěry v proticírkevní stálost Tolstého,
obklíčili jeho lože tak tyranskou stráší?
dyn Tolstého Lev Lvovič oveřejnil v mo

viaách o zednáří Čertkovu prohlášení: „S do
komenty v rukoa všemu světa moha dokázati,
že přímým a jediným viníkem těžkého dušov
uího dramata, za oímž oáuledoval kormutlivý
konec mého otce a jeho atrpení, těššího než
snést: můše člověk, není aikdo jiný, leč V. G.

"Čertkov...
Já žil v Jasné Poljaně minalého léta půl

třetího měsíce. Já Zíl tam a otrádal a chtěl a
"snažil 6e se všech cil poresoměti tomu, ©0 60
zolem otce dálo, a odpomoci toma. Ale to
bylonemožao:tak tajněa uměleovládalmým
otcem Čertkov, ažívaje ktomu svého blíského
poměru ko Lva Nikolejeviči a každodenních

návštěv u očho . . . Pokládám ci ta svou po
vinnost ještě jednou opakovati směle a veřej
ně, že pokládámV. G. Čertkovaza nejhoršího
nepřítele mého otce za jeho života, za aejhor
šího nepřítele vší ruské vzdělané společnosti
ú všeho vzdělaného světe, ačkoli onad bezděč
ného. On nám odšal Tolstého.“ — V takových
tedy kleštích ovíjel ae duch ženiálního spiso=
vatele. Čertkov nedovoloval starci samostatné
tnysliti. Byl mu samozvaným poručníkem a při
tom ei lišácky počíbal jako neobmezený obdi
vovatel Tolstého myšlenek. „Lepší žalář s o
kovy, nežli volnost otroka l“ zvolal český je
«denpředák.

- A po umi Tolstého volíké atudenteké
demonstrace! Z míst, odkud pořádány divé
honby na ruské úředníky, kde ae vyráběly

osval se ryčsý výkřik: „Oslavte památku
Tolstého srošením tresta smrti |“ Věra avášlivý
člověk neví, zda vidí před sebou poséry či
něcoještě horšího. A proš právě po smrti
Tolstého ty protivládní demonstrace? Soad
usmrtila jaenopoljanského i] véda? Či
ho věznila? Band nikde jláde by nebylo popřáno
Tolstému tolik volnosti k svobodnéma vyjadřo
vání jako v Rusku. Víme, že tam panaje dosud
částečně kouta. Ále Tolstoj sám měl privilej.
Mobl psáti proti vládě a militarismu tak evo
bodně, že by mu to nebylo dovoleno ani ve
Fraacii. Tam by se seznámil několikrát ne že
Jářem. Vzpomeňme si jenom na Horvéa a na
vůdce poslední železniční stávkyl

„Odatraňte násilí“ volají do avěta s00.
demokraté, kteří připravojí dělníkům jiného
smýšlení v dílnách hotový očistec a kteří se

nájšia sákečně unstiti způsobem nejrafinovanějším.
Pro Droyfussa byle celá židovská a zed

nářeká Evrope na nohou. Jen ne násilí ! Nyní
po stech jeou vražděni křesťané jihoslovaoští.
A v Evropě klid. Ani tenkrát se neozval mesi
sednáři veliký odpor, když v týdou tarecké
roty povrašdily na 30.000 křesťanů. Nyní se
v Makedonii atiskovaná rája bouří. Myslí si:
„Lépe být na jednou zastřelen než zmírat blady
nebo dloubým wučením.“ Jak se katané po
lepšají ? Posílají proti zoufalým Slovanům nové
vojenské posily z Malé Acie. Nadto proti nit
užito i těch desíti praporů pěchoty, které „u
klidňovaly“ Arnaaty. Kromětoho znova badoo

sísony „létací sbory“ k honění povstaleckýcht
„Odstraáte násilí !“ hřímají jedním hrdlem

židé, kteří 0e jako cisopasní příživníci věsí na
Tolstého. Ale katanství turecké jimi ani nehne.
A tato tupá, bezcitná lhostejnost má býti vý
sledkem apoštolování Tolstého! Jen při heslech
více apřímnosti|

A u nás jest to nejlepší právě s kultem
Žižkovým. Dějiay se překroatí přímo hanebně,
Aby bořitel Žižka stál ve epolečnosti českých
velikánů o moobo výše než stavitelé Otec
vlasti, Tomsě Štítný, Araošt z Pardabic. „Od
strakhte násilíl“ lomozí širý pokrokový dav;
hučí se proti militarismu. Na drabé straně
pak se oslaveje muž, který byl militaristou
každým coulem a jenž naodpastil těm, kteří
chtěli jinak věřiti neš on eám. Nikdy předtím
žádný Čech nezpustošil Prahu a českou zemi
vůbec tolik, jeko mocný hejtman Táboritův.
Ale teato muž byl aspoň důsledný, nestal se
sakukleným potměščilcem.Ani jednou ookřičel:
„Odstraňte násilí |“ Zato však plno despotů a

tyranů moderním humánním pokřikem snaží
se szakrýtí ové zavílé, otrokářské zámysly.
Nikdy tyranie nebylá tak směle odívána ro a
chem hamanity jako v tomto století.

Uctěníostatků Jana Žižky.
Katolíci zakasili často přímo trhanské

pošklebky a útoky proto, še ootívají ostatky
svatých. Jak surově psáno o ostatcích katolic
kých světců v radém tisku, jest obecně známo.

škteré to rouhání hanba opakovat. Aby pak
neurvalost měla kořeněnon příchat, přidáváse
rafioované lež. Na př. o av. Václava psáno, že
„sbíral kde jaký hnát“, který vydával sa o
statky svatých. 1 mrtvému těla zločincovu mo
derní civilisovaná epolečnost dává pokoj. Leč
rytířové dacha, mačedníci pro ideály nejvyšší
masí býti uličaicky zesměšněni, nedá se po
koje jejich kostem v hrobě. Každá starožitnost
nyní 8 největší pečlivostí se sbírá, musea se
plní. Bbírají se i primitivní katanské přístroje
dob minolých k nechování. Ale přitom mnozí

přemoderaisovaní lidé byli by nejvýš potěšeni,dyby kosti katolických velikánů byly epáleny
někde v kovářské výhní na prach.

Víme, kde hledati kořen zloby. Ostatky
světců mooně upomínají české katolíky na
starobylou tradici ofrkevní, jsou šivým pří
kladem neslomné víry a povsbuzením k stá
losti. Proto potřebují naši nepřátelé zatančiti
na brobech močedníků našich maškarní čardáš,
aby ústa šoptající modlitbu se rozšířila k iro
nickémou posměchu.

Ve vědy elegantním „Čase“ objevily se na
ř. „vtipy“, kterých by normálně vychovaný
orman nikdy nevyslovil. Prý jasyk sv. Jana

Nepomuckého vždy přesně každý rok dodává
kýs řesník z Malé Strany.“ A teď se jen

honem toma pošklebku smějte! Dříve však
masite ze své duše vymýtiti to, čím se lišíte
od divochů z temné Afriky.

V Čechách sice panoval jen jediný pa
novník evangeliaký (ovšem že na všecky strany

reformovaný), ale ten provedl dapoky sa desetVandalů. Friedrich Falcký věděl, nač i české
rotestanty živě upomíná vnitřek cbráma sv.
íta, který byl obsáhlou knihou stkvělýc“

dějin českých katolíků. „Proto pryč 8 ostatky
světců a českých velikánů! Moč samému Úe
chové slcužiti a klaněti se badoul“ Sami lu
theráni, kteří Friedricha k panování vybídli,
trnuli nad tím barbarstvím, jakého se dopustil
v české kathedrále sištný rozmařilec, který
netoliko neměl citu k etarobylým českým tra
dicím, ale ani k těm lidem, kteří se mu v naší
semi nejvíce klaněli.

Ostatky největších dobrodinců českého ná
roda — ovšem v míře ztenčené — jsou v chráma
Svatovítském dosud. nteří pokrokáři na ně u
pozorňují 8 připomenutím, že tam leží kosti
největších zvelebitelů a zachránců českého
státu?

A nyní najednou rozlehl se pokřik, že na
lezeny ostatky Jana Žižky! Právě pokrokáři
byli smámeni nadšením tak, že jim řeč uběhla
před rosamem. Doe 27. listopadu napsal „Čas“:
„Událost taková je dostatečným důvodem, a
bychom o Žiškovi promlovili i v politickém
listě na místě úvodním. Nález čáslavský je
s to, aby obnovil paměť Žižkovu v -„oárodě,
nebot když bude souzeno i přemitáno o kostech
jeho, není možná, abychom si nepřipomínali,
čím Žižka duchem byl naším předkům. (Tady
máte jako na talířka výklad zlobné nedůsled
nosti pokrokářské. Nám vytýkají tito lidé mo
dlářství, ale sami čekají, še nález kostí Žiž
kových jim znamená dochovní vzprahu.) Je
stliže se nám dochovaly ostatky Žižkovy v Čá
slavi, budou nám drahocenné, neboť nemáme
nic z Husa ani Komenského ani Chelčického.
A národové potojíce k brobům svých velikých
lidí, ohtěj nechtěj musejí si připomínat jejich
vlastnosti, práci a lásko. (Tedy pokrokáři ne
jeduoa se zamilovali taky do processí.) Žižkovy

seskému připomínat



slevoou naši reformaci )*(Aostatky kotolických
světcůnic?)

Toť se ví, še v nadšeném kalapu bonem
některý ovasgelík podal „Času“ telefonickou
správu o příslušných okolnostech, které byly
pokrokářským ostrovtipema „vážným na věc
nazírání“ bleskurychle proskonmány se vší
realistickou důkladaostí. A tak v téměe čísle
čteme: „Když bylo sdivo odbonráno a deska
odklopena, vypadla os zem papírové knižní
deska, osmerkového formáta.. . Pod oápisem
na paplfové desce vtielnota je vosková pečeť
v ojlktce.na níž se čte: Sigillam mains ci
viťětis Crnelavieneis. Podef čáslavská je se 17.

století. Dokument tento dokuguje,žePotoky A1.listopaduobjevenéjsou ostatkyJana Žilkys
noga“. Jak málo důkaznosti stačilo, aby víra

řívých) přenášela hory ! Másářykzačal Křálově
dvorský rokopis 8 železnou neomylností od
suzovati jiš v době, kdy některé protidůkazy
počal teprve sbáněti. Kdyby byl ten rakopis
obsahoval nějakoa busitskou bymnu (složenou

na přísný soud zapomněl.
Spěch „Času“ ještě lépe vysvitne, srov

náme-li jej s klidností „Práva lida“, které ještě

drabý a třetí den nato (28. a 29. Ietopoda)uvádí zp onu 8 významným otazníkem
Najednoa věsk padla do číše radosti silná
kapka pelyňku. Sám „Čas“ I. prosince napsal:
„Komise zkoumala potom nalezenou papírovou
dešku s nápisem: „Odsaincliti ducis Bohemiae
jn moro aversario clandenstine aservantur“
(nikoli observantnr). Reditel zemekého archbiva
dr. Nováček sbrnul svůj úsudek takto: Mate
riél desky, latinský nápis, obsah i formát jsou
z doby značně pozdější než ostatky uložené ve
výklenku Žižkovy kaple.“

Tsk masil „Čas“ opravovati velikoo
chybu, kterou dříve otiskl na telefonickou
zpřávu muže, nenmějícího dobře předísti nápis.
A ještě nebylo opraveno dobře. Také ovádí:
„Čáslavská veřejnost byla aváděna ve zmatek
i tím, že místní konservátoři k přečetným do
tasám nedávali určitých odpovědí. Nemohli
ovšem . . .“ (Ale „Čas“ už věděl daleko více.)

A 3. prosince již musil Masarykův den
ník přisnati: „Pan dr. Nováček vybradil ei
© Čáslavi lbůtu ke svému definitivnímu soudu,
a v tom již včera viděli jeme důkas, še cítil
tyto a smad jiné pochybnosti. Z dnešní infor
mace dra Nováčké patrno, že jde o dětinskýpa
dělek, pokudae kýče i písma, pečetí a papíru. O
pakujeme však, že tento padělek sice by zne
hodnověrnil celoo věc, ale pro nález sám je
bezvýznamný. Zatím nadpis vašeho článka
ještě pořád měl by být opatřován otasníkem.“

Tedy napřed značně pevné tvrzeoí a psk
teprve otasník. Toble věsk jest methoda na
prosto nervalistická, nevědecká. Proč jeo De
spěchal Masaryk do Čáslavě tak Achillovým
krokem jako do Polné? Oo přece dovede nejlíp
rozluštiti všecko — ve všech oborech vědy.
Poučoval-li s vážnou tváří lékaře, kteří oble
dali mrtvolu, ačkoli sám tenkrát mrtvoly ne
viděl, proč by nemobl z sutopsie (vlastního
vidění) zcela rychle posnati, zda nalezená lebka
náleží Žižkovi?

Ale přišly ještě horší věci; podány zají
mavé reeluí posndky i bez pomoci realistů.
V nedělních „Nár. listech" slovatný odborník
professor M+tiegka důkladně vysvětlil, na je
kých zásadách spočívá moderní zkoumání stáří
lebek a odhady, jakou podoba mělí majitelé
takových moskoven. Píše mimo jiné: „Ze za
chovaných zbytků (kostí) hodí se jen ona
mozkovna k agaoskování (ke skoumání). Nále
žela mladšímu muži a kdybychom historickým
dokladem měli bezsporné dokázáno, že Žiška
zemřel ve vyšším věku, mohli bychom okamžitě
problániti, že ona mozkovoa cení od něho....
Najde-li se rozdíl u normálních lebek nepozo
rovaný, bylo by možno souditi, še se jedná o
lebku Žižkova; nepovede-li anthropologické
šetření k positivnímn výsledku, zůstává nález
pochybným. Tím by ovšem nebylo vyloučeno,
že by některé z ostatních kostí, které onen
ctitel Žižkův současně sebral a zachránil, mohly
pocházeti z těla Jana Žišky s Trocnova —
ale to dokásati nikdy mošno.“

A dne 6. t. m. J. Šusta v „Nár listech“
vykládá a použitímbohatého aparátu historio
kóho, že Žižka v době smrti své překročil še
desátko. Uzavírá: „Zcela jistě lze tvrditi, de
lebka ve výklenkusachovoná lebkou Ziškovou není.
Jest to muže mladělňo, jejíž Švy nejeví ještě
stop srůstání, což se vyskytuje jen ve výji
mečných případech o Jidí, překročivších rok
čtyřicátý. Žižka však dosábl věku vysokého.“
J. Šasta dokládá: „Toma, kdo nerad ztrácí
ilose, ovšem sbývá skutečnost, še náloz Čásisv
ský obsahuje kosti několika osob. Snad některá
z menších kůstekchová prach velikého starce
a k ni tedy lze ce obrátíti tomu, kdo žádá
k víře jen jistou míra pravděpodobnosti. Hi
storik opatrný ovšem stěší překoná pochybnost

o tom, sdali pravé ostathy oůbec “
by chovány v chrámu sw. Pelra a Pavlev

A teďsrovnejmeokolavstí provázející|
otevření broba sv. Jana ep. s ok '
jaké ne seskepily kolem ematického ná
lesu Žižkova. K otevření brobu v Prase a 0
cebění sv. ostatků povolání nejsdatodjší vědešší
odborníci. Všecko bylo posonseno 6 největší
pečlivostí a pak teprve počal jásot. V Čáslavi
všek pekařský mistr Pellkén uvedl s rovšo
váhy nejširší (rstvy pokrokářského občanetva.
Ovšem jeho zaměstnání by mu pranic nobřé
pilo ani v největším ostrovtipa. Ale čáslavské
krahy přece mohou dobře snáti povaha toho
mile, který byl vykasován pro své poplašené
výkřiky a nedůsledné jednání í se sbromášdění
protikatolických. Hned byl u té, hned a oné
strany. Ale přece Pelikán náhle byl brdisoa

dne u o kteřío uěm jindy mlyvili s bumorem. Náblénadšení a kterékoli jiné vzru
šení bývá nakažlivé a tak se stalo ipo veliké
reklemě Pelikáuě.

Věcné, úřední jednání přei brobem sv.
Jana hleděl dr Herben slohovými fskolemi
slehčiti Prý uš před oalesením jazyka „néco
čekali.“ Dále se vyjádřil: „Komisse měla tu
zázrak jsko ua zavolání — druhý sésrak byl
hotov.“ V koize dra Herbena celá stať o pří

provných krocích ke kanonisaci oplývá mravoúroým strojeným rozhořčením, naivaími ná
pady a různými knyfy.

A ejhle — při nálesu čáslavském byl týš
šéfredaktor „Času“ radostí celý smámen, dříve
Dež o nápisu promluvili odborníci. Vědyť se
jed.alo o husitského svatého! Najednou pak
přichází zpráva, še destička s nápisem jest dí
lem švindlu. Odporačajeme nyní úsilné pátrá
ní, kdo si to ztropil ze slepě důvěřivých evan
gelíků a pokrokářů tak nechutný žert!

Nyní jest vhodná příležitost dobře pro
hlédnoutí rob i líc masarykovské zásadovosti
a důslednosti. Pokrokáří ož enili o četných

poorich k broba Žižkovu, onad | o mavsoleu.ctivali by ostatky husitského bojovníka 00
nejvroneněji. A najednou skutečná věda udě
lala přes výpočty tak tlostou Čára!

Obrana.
Kdo štvo ti většině českého ná

roda? Jooa toti, kteří by dle svých stanov
měli nárad co nejvíce spojovatí. Velice důle
šitou pravdu pověděl liberál dr. Scheiner na
valném ojezdu české obce sokolské v Praze:
„Kdyby se mělo důsledné proti klerikalismo

stapovati, muselo by se devadesát procent
Šokolů z jednot vyloačiti.“ Ergo — kteří lidé
tvoří nejeilnější kádr sokolského mužstva?
A přece těch devadesát procent na volnomyš en
kářeký návrh dostalo bičem a problášeno, še
kler kálové do sokolských jednot se nesmí při
jímati. — Ovšem — až ni prašští volnomyšlen
káři usmyslí zase uspořádati Štvuvou schůzi
proti katolictvu, posvou se za řečníky zase i
vídeňští židé a br.tří Sokolové těmto oporám
židovské „Nene Freie Presse“ budou tleskati
k jejich německým řečem s plným nadšením.
A přitom se bade volati: „Hanba českým kle
rikálům!“ Tak „spojí“ židovští germanisátoří
pomocí Sokolů český národ.

Ale nechť nyní Sokolové také odstraní
se svých místností sochy Husovu, Komenského
a Žižkovu! Jestliže jsou totiž rostrpčeni na né
boženskou sebeobrana katolictva, protože ži
votní dilo těchto tří mužů bylo dle rozinarné
logiky nynějších liberálů vlastně jednáním nej
klerikálodjším. Ani jeden z těchto mažů neřekl,
že jest náboženství věcí soukromou. Naopak
činili z náboženství věc nejveřejnější.Kdo nechtěl
zakositi ran hovitských cepů, musel se kato
lioké víry sříci a přidati ee veřejně k církvi
husitské! Has a Komenský snažíli seoze všech
sil, sby každý veřejný úkon byl prodohnat
duchem nábošenským, aby 60 všeho zanechalo,
co překáží nedělním bohvslušbám. Prohlašovali,
že všechny posemské vymoženosti nejsou ničím
v přirovnání k radosti věčné. Has oa př. napsal
docela, že jest nehodná každá péče, která ne
eměřuje k jedinému cíli — k blaženosti věčné,
a že jsou blázniví ti lidé, kteří se více starají
o věci toboto světa neš o nadzemské.

Naše, Sokolové, ti tři možové vám rosbodně
nepatří. Chcete-li Jejich jmen zneužívati poase
k dráždění veliké části národa, pouze k vylití
své jislivosti, pak by se vám tito nábožeaští
mužové masili poděkovati. Zejisté by řekli, že
jsou odpornými klerikály právě ti, kteří znen
žívají jejich jmen adboženských bojovníků
k zlebčování a zatlačování náboženských idol.

„Mosime se snašiti, aby náboženství stalo
ge soukromou věcí jednotlivce.“ Tak si napsali
do směrodatné resoloce otilelé Jana Žižky,
který by je sa takovou úskočnost bez ohleda
dal apájiti. Ovšem — napřed jen vehnati ná
boženství do soukromosti; až se začne krčiti
v moderních katakombách, pak přikročíte dále.
Všdyťjiš přece pokrokářské listy daly příslušné
povely. Na př. přikázáno pokrokářským uči
telům, aby pedovol olkám a dětem
modlíti s9; dále zakázáno rodičům. vštěpovati

dělenne pué přet . Proti0 ská avi lo

jedĚoi viděla, šetu jest da
ng rozeštvání Proč tehdy dle
nyní vyslovené nefiotestovali proti záštkpiné
inkvisici, která asi v oeoakrosnýchdomech
náboženatví trpěti? Proč dokolské jednoty Be

vydalyrány rotast proti obmezování ženské savood jednotlivců? Protože ch
pohlaváři valnoe většinou jsou sami v0ino
myšjenkáři. A teď — po nejhorších štvaslojch
přotikatolických, po ucbůsích, v aichž katolí
kům spíláno jako vyvrhelům, českáobee do
kolská odvašaje ce vplétati do přijatého aávrha:
„Naše věc není pro strany, nýbrž pro národ
veskerý . . . Sokoletvo problašoje znova své
Stanovisko paprosté avobodomyulnosti v otázce
náboženského přesvědčení kačdého příslušníka
svého.“ Ale tatáž resolace praví, že Bokolové
se osoášejí, „aby do žádné jedaoty sokolské
nebyli přijímáni členové klerikálních spolků a
tl, kdož onabám klarikálů vádoméslogáí.“

Ovšem pozná lehce každý, do jaké příze
nedůslednosti se zde zamotal voloomyšlenkář
ský fanatismus. Sokolstvo jalo se rozkousávati
tak tvrdý oříšek, že sí na něm suby vyláme.
Katolictvo dokáže, že ta není jenom pro posla
hování despotům, kteří vyplácejí msdu bičem.
„Nešinec“ poukazuje na to, že Sokolové mohoa
býti v náboženském spolke Zíon, Ahasver,
Gostav-Adolf, ale v katolickém nikoli. Odporu
čaje, aby zatím katolíci ze „Sokola“ novystu
povali, protože by to znamenalo dobrovolný
ústap; moblo by ae zdáti, že se katolici vy
loučení bojí. Ale norhf jem sosla důsledně ds při
jetého dle sačnou 4 ;
sami! A týž list dokládá: „Vyloučení ta
kové utoší nás, bude nám ctí, ale banbou těm,
kdo je badou konati. Myje domuťíme,aby ume
senéprováděli.Af ©kaldémměstě aobcí se vví,
kdo budou ti soudcové a ti odsousení, ať pomá
národ tmkvisicísokolakou!“ Nuž, Bokolíci, dratně
vpřed! Teď uvidíme, jakoo reformu provedete.

Sokolská charakternost v ase

některé nepřístojnosti, nepotřebuje si vymýšleti
krkolomné pepravdy k adolání věci nenáležité.
Leč do js ýcb vzdušných výšin dovede povsgósti
fantasii péro sokoli, patrno «praček řeči 80
kola Chrastiny. C>se snašil osvícený Chrastina
trpělivým bratrům namloviti, to až přece jest
výkonem přímo síláckým. Na vysvětlenou ave
řejňujeme zde z 49. čísla katolických „Novin
2 Pod- Radhoště“ tato výsvo:

„Panu Františka Chrastinovi, ostovi
města Val, Meziříčí. Pražský denník „Čech“ ve
ové správě o valné hromadě Obce Sokolské
podává krátký obsah Vaší řeči. Mlavil jste, še
naši Orli sbánějí členy penézi, že vše je a nich
placeno: náčelník, trubač a všichni účastníci
parád, jekmile oblekuou kroj. I velké samy
se nabísejí ; Vám prý bylo z okolí děkana Gilliga
kdysi ve chvíli tísně nabídnuto 36.000, třicet pět

nout peněsi, tobo se Orli domáhbají násilím:
boykotem. Mezi Orly za těchto poměrů je shro
mážděna jen spodina dělnictva bez vyšších
ideí, bez jiné vůdčí myšlenky, než nemávisti
k pokroka a k sokolstva. — Před tváří celého
města tášeme 80 pana starosty Chrastiny: 1.
Kteří Orli sbáněli členy peněgzi.2. Kolik dostal
a kdy dostal zaplaceno náčelník a účastníci
parád, jakmile oblékli kroj. 3 Kdo Vám z okolí
vdp. děkana Gilliga nabízel 85 tisíc nebu vůbec
nějaké pemíze za to, aby Vás získal. 4. Čehose Orlia nás domáhalinásilím.B. Čím vdů
vodnite arážlivé tvrsení o naší organisuci,
nazrav ji spodinou dělaiotva. —

kolskou, možnou a jasnou Vaší odpověď. Vyjste tím též povinen městu, jehož jste sta
rostou.“

K tomu dodáváme: Může člověk, který
si zachoval všech pět pohromadě, vůbec věřítí
v možnost věcí avedených Chrastinou? Všdy/
ani šidověti millionáři, kteří oo nejhorlivěji pls
oa zednářské agitátory, nemohou sj takový
laxas popřáti, aby sypali peníze každéma vol
nomyšlenkáří, Pane Cbrastino, kdyby „kleri
kálové“ měli tolik peněz, jak by se dle v
řeči sdélo, rásem by ucpali nejradikálnější p
krokářská hrdla roabíky svinotými z bankove
Nikdo by tak lačaě po bankovkách nessb?
jsko bamižní pokrokáři, kteří si s osvěty od
rali výnosný kšeft. Leč právě proto pokrokářů
parasité ce věsí usilovně na šosy Ioraelitů
jejich přátel, pzotoše dobře vyčemichali, kd
jsou vlastné plné wertheimky.

Sekolstvo na kolenou před
k židy. Sokolové „snadno a rychle“ *
loučili ze svých řad české katolíky. Koho
vezmou nábradou za pomocníky v posilové
českého živlu, vysvítá £ následující křik!s
aféry. lsraelité v Uherském Hradišti jsou

likoa vjimkou vědyťvalná většina těchto !'byla rozhodnuts nevoliti do městkého su“
pítelstva © pokrokáři. Ale — čim by byli
krokáři bez židů? Kdyby somité i
sarykovský „pokrok“fedrovat, ahynol by $
těmi v několika měsících.



Pokrokáři ovšem na reocbotné židy aber
sko-hradišťské sí nehoukli £ plnýchplic; mají

totiž kuráž hrabě a SeeBO cky se chovatipouze vůči českým katolíkům. Pokrokáři také
vědí, že by si žid nedal líbíti ani desetina té
peurvalosti, jakou na +řbetě dovede unéóstika
tolfk. Proto místo generálského dopnatí přikro
čeno v táboře pokrokářském k chytré diplo
macii. Na radu „Svaza pokrokových židů“ obrá
tila se pokroková strana se žádostí o podpora
k veškerým ústředním korporacím a stranám
židovským ve Vídni, e nimiž jsoa židé uhersko
břadištští ve styku; tudíž otekla se s prosbon
o pomoc k „Uniona“, „Oesterreich.-Israel. Ge
meindebundu“, k Západoovropské ústředně
Slonistů a také k zemskému rabináto v Brně.
To vidíte v plné, nefalšované podoběmasarykov
ské protiklerikály a proticírkevníky.Ti tleskají
řečníkům, slebčojícím cauku Kristova a topí
cím biskopy, klekli však před vrchním: rabínem
s před zpatečnickými židy sionistickými. Církev
židoveká, mající úřední jazyk německý, zachc
vávající obřízku a košerovaní, spatřila a svých
nohoa avíjeti ee v úpěnlivé prosbě české po
krokové vlastence a pokřtěné proticírkevaíky.
Mezi nimi jest ovšem mnoho Sokolů. Tak da
Jeko vede zášť proti katolíkům!

Sionisté jsou židé starověrečtí, kteří do
cela vážně přetřásejí otázku vystěhovalectví

koasku (zvláště v Čechách) jeou kalenými gar
manisátory, vydržojí a zakládají německé ši
dovsko-konfessijní školy v zemích korany
České, takže sám českožidovaký „Rozvoj“ jim
činí často prudké výtky. Leč tito sionističtí židé,
kteří ce nelíbí ani spravedlivějším souvěrcům,
nejednou jsoo poníženě posdravování od českých
pokrokářů. Sionietickému spolku vídeňskéma
čačtí červenobílí extravlastenci, nosící buď kl.
houky nebo sokolské čapky, napseli německé,
osmnáctistránkové memorandum, v němě mimc
jiné čtou se tyto věty: „Naše radnice přestála
vítěsně loupežné vpády cizích národů, Madarů,
Švédů, Francoozů; nyní po 4 léta jest pod
jařmem domácíbo, vnitřního nepřítele pokrcku,
římské klerikální strany. (Ovšem vpádo židov
ských kšeftařů se neubránilo české město žádné.
A že jest radnice pod novým jařenem? Kdo to
odolával Maďarům a Švédům? Přece čeští ka
tolíci, kteří mají tedy starší historické právo
v tom městě než pokrokáři. Masarykovci jsou
sde tudiž voffensivě, jsou útočníky, proti nimě
se katolíci brániti masf.).. . Řím byl proti
Jerusalemu právě tak děsný jako proti Čezhům
a Slovanům. (Jen ne fizlovat, páni pokrokářiI
Máte přece dodati, že Jerusalem byl rozbořen
od Říma pohanského, nikoli od křesťanského.
A Řím nikdy tak hanebně Prahu nepobořil a
nevydrancoval, jako sami čeští busité.)...
Naši stranu pokrokovou tvoříelita místní intelli
gence, hlavně státní úředníci (v „zklerikaliso
vaném“ Rakoasku!!), profeesoři, učitelé a mezi
nimi někteří židovští členové ... Všude stojí
židé v čele nejčetnějších organisací proti kle
rikálům. (Dobře si na to, katolíci, vzpomeňte,
až vám budou protikatoličtí sgenti namlouvati,
že nejsou pod židovským komandem !) Neboť
(čidé) vědí dobře « vlsetních bořkých dějin
utrpení, že jenom osvícené volnomyalitelské
okolí jest základema úrodnon půdou vlastního
dalšího rozvoje. (Tedy to volnomyslitelské okolí
Jest ve prospěch židovský. Zdaž také může
rosvo) gertmaoisátorských obchodníků židov
ských býti ve prospěch našeho národa?)...
Obracíme se na Vaše slavné předsednictvo
e tou uctivon a důrasnou prosbva o pomoc
ro naši epravejlivou, pokrokovou věc (a co

Jest s věcíčeskou ??), jejíž záhuba jistě by
nebyla ke cti a prospěchu vašich souvěrců.
Vaší vlivaplné autoritě (tedy autoritě židovsko
církevní![) jistě se podaří zde náprava dů
kladnou sjednati. Na vaše laskavé brzké a
příznivé vyřízení toužebně čekajía v nejhlobší
úctě se znamenají za etranu pokrokovou: Dr.
Trpík, Dr. Vysloužil, Dr. Rog> Kubík,poslanec
Dr. Seifert, Dr. Tomáš Brázdil, Dr. Filip Kocián,
Dr. Al. Křečan, Fr. Beneš.“

Pokrokáři volali: „Bratře Čechu, zahodiž

hasnku HMTedy klerika v listech pokrokářskýchpostřík bnem a. se chytají hrdinové
; kaftanu. Podirnou to činili vý

měnu! A pak že json dle hesla Masarykova
proti každé církvi!

Nedosti na tom, še uctivě škemrali i a
vrchního rabína zemského. Pozvali sí do Uher.
Hradiště i vlivného žida dra Hirsche z Prahy,
aby přemlonval hradišťské Ioraelity. Poslali
ma naproti až na nádraží do 8t. Města dra
Vysloažila v cylindru a ve fraku, přivítali bo
jako pokrokového spasitele.

tedy zachásejí „reformátoři a přední
obranci národa“ v boji proti „hydřeklerikální“
— vlastně v útočení na jádro českého národa.
To vysvítá zřetelně, kdo jest vlastně sloupem a
nopostrůdátelnou tepnou českého pokrokářství.

D pr žen24 „Obor“
Rozšiřuje čsaou Úvahy!

Politický přehled.
Drahotní debatování v poslanecké sněmov.

ně skončeno teprve 1. prosince. Mluvilo se
mnoho, zvlášť se tu vyznamenali soc. dem.
poslanci, kteří o otázkách drahotních mluvívají
vždy na celé kolo, aby jejich soc. kmáni vě
děli, že se starají o odatranění drahoty — hu
bou. Přijat návrh Stolzlův 223 proti 206 hla
sům, aby dovolen byl neobmezený dovoz zá
mořského masa a také druhý návrh Stělzlův,
aby vláda poskytla na dovoz zámořského masa
všeliké možné zlevnění cel. Ovšem vláda uher
ská rozhodně se staví proti dalšímu dovážení
masa argentinského do Rakouska; to si vyřídí
vlády mezi sebou. To, co se rozhodlo ve sně
movně o drahotě, jest pramálo, drobný lid se
bude dále chvěti pod tlakem drahoty.

Proní čtení prosalémního rospočlu zahájeno
V poslan. sněmovně 2. prosince. Při té příle
žitosti dovolával se bar. Bienerth silné a ú
činné většiny sněmovní a projevil radost z utvo
ření jednotného Českého klubu, což prý záru
kou umírněné české politiky. Vyslovil také
pevnou naději, že českoněmecké konference,
které opět budou svolány jak ve Vídni tak
v Praze, povedou k příznivému výsledku. —
Ministr finanef dr. ryt. Biliňski poukázal k to
mu, že na příště nebude asi moci vláda před
ložiti rozpočet bez schodku, jestliže nebude
postaráno o úhradu. Veškeré zálohy budou už
příštím rokem vyčerpánya je tudíž nutno, aby
sněmovna povolila známé berní předlohy.

Zákon o prodloušení bankovního privilegia
ředložen sněmovně posl. 1. prosince. Ban
ovní privilegium prodlužuje se do konce r.

1917. Změny jsou pouze pokud se týká otázky
placení hotovými. Kdy placení hotovými má
nastati, v zákoně vyznačeno není, a rozhod
nutí ponecháno bance samé. Kontingent ban
kovek zvýšen bude z dosavadních 400 mil.
na 600 mil. korun. V obou polovicíchříše zří
zeno bude po 10 nových filiálkách. 20ban
kovky budou vydávány jen během doby před

čátkem placení hotovými, bankovky 10kor.
udou vydávány do výše 1600 mil. korun.

é vyjednávání. Ve schůzi svazu
českých klubů na sněmu českém přijat byl
návrh Práškův na obeslání vídeňských konfe
rencí, budou-li nezávazny a nebude-li se na
nich jednat o ohraničování okresů v Čechách.
Návrh Chocův, aby vláda byla vyzvána od
volat národně politický návrh zákonů, jež na
říšskéradě podala, byl zamítnut.— Jednotný Čes.
klub se usnesl konferencí vídeňských se nesú
častniti, jestliže porady tyto svolá vláda. Zato
usneseno účastniti se jich, jestliže je avolají
předsedové společ. klubu Čechů a Němeů.
porad vyloučeno projednávání otázky kraj.
vlád v Čechách.

Slovinci a jednotný Český klub. Dr. Šuster
šič uveřejňuje ve »Slovenci« svůj názor na
nynější stav Slovanské Jednoty. Praví, že ni
kterak nesdílí obavy oněch kruhů jihoslovan
ských, které se domnívají, že v utvoření jednot
ného Českého klubu spočívá seslabení politické
posice Jihoslovanů na říšeké radě. Jednotný
český klub znamená posílení české politiky a
tím jest také posílena pobice jihoslovanská,
neboť »považuji za politické dogma« — pravil
dr. Šusteršíč — »úplnou politickou solidaritu
zájmů českých a jihoslovanských. Co nejdříve
provedena bude reorganisace Slovanské Jednoty
přesně dle usnesení českého klubu. Pevná or
ganisace Slovanské Jednoty poskytne nám
všem teprve onu způsobilost k akcím, které
se nám dosud nedostávalo.«

Nové sdrušení v parlamenté utvořeno 80.
listopadu. Náležejí mu všichni členové římsko
katolického a řecko-katolického duchovenstva.

Zmatby v Chorvatsku. Pokus chorvatského
bana dr. Tomašiče získati ohorvatsko-srbskou
koalici pro svou vládní stranu se nezdařil.
Koalice odepřela vůbec s ním vyjednávati. Ne
obrátí-li se chorvatsko-srbská koalice, vyhro
žuje se v budapešťském vládním listu, Že se
s nimi zatočí.

sohrále . 80. listopaduskupštinou Bělehraděena v
94 proti 28 hlasům.

Twwecko.Porta posílá do Makedonie voj
sko z Malé Asie a zřizuje »létací sbory« k ho
nění povstaleckých čet. Tím slovanské obyva
tolstvo musí býti za každou cenu sveřepými
Turky zdeptáno.

Volby v Anglií do parlamentu jsou v plném

roudu. "Finanfní kruhy anglické se obávají,
e budou míti liberálové po nových volbách

slabší většinu než dosud a že bude parlament
poznovu rozpuštěn.

Zprávy organ. a spolkové.
Nový Hradee Králové. Katolickájednota

v Novém Hradci Král. pořádá doe il. prosince
1910 schůzi s přednáškou v místnostech spolko
vých „U Dašků.“ Začátek a půl 4. bod. odpoledne.
Přednášeti bude vsdp. dr. František Šulc z Hradce
Králové na théma: „Proč 8e organisujeme na zá
kladech křesťanských?“ Zajímavé tbémaa vyni
kající osobnost řečníkova přivábí zajisté nejhoj
nější účast ze všech vrstev obyvatelstva Nového
Hradce Kr. a okolí. Zdař Báb!

Mmiřice. Po delší přestávce uspořádal kře
stansko-sociáloí lidový spolek v neděli doe 27.
listopadu schůzi, na níž přednášel známý apolo
eta křesťanský vidp F. Konečný, farář z Pouchova.

Řeč jeho byla vzácnou obbajobou kulturní činnosti
katolické církve veprospěch lidatva, takže pří
tomní jasně poznávali, jak mírně řečeno nespra
vedlivé jest tvrzení nepřátel, že církev stále jen
poukazuje na život posmrtný a o život pozemský
Se nestará, a že snahy její jsou protikulturní.
Celá minolost a i přítomnost církve svědčí o pra
vém opaku. Skutky mluví — volá vldp. řečník —
a proti skutkům není důkazu. Řeč vidp. faráře,
která vyslechnuta byla s nejvějším zájmem a po
soroostí, řadíme k nejlepším, které kdy ve spolku
našem byly předneseny. Vzdáváme za ni vidp.
řečníku vřelé díky. Na podnět dp. předsedy Fry
drycha protestovalo shromáždění jednohlasné proti
urážkám, jež římský porkmistr Nathan ačinil kat,
ofrkvi a av. Otci Pia X. Vznášímo snažnon prosbu
ku všem katolíkům na Smiřicka, by ve snabách
našich nás podporovali. Nepřátelé jsou borečně
Činní a avorně postupují proti katol. církvi a kře
stanství, proto je nutno, aby ti, kdož jsou pře
evědčení o nutnosti náboženství pro společnost
lidskou, spojili se ku společné obraně, Bohužel
mnozí katolíci nemají pro naše snahy ani nejmen
šího pochopení; ano ještě častokráte hodí po ka
tolickém spolku kamenem posměchu. Jiní opět si
myslí, že by snad utrpěli mezi námi na avé vzne
Šenosti, a proto se nám vyhýbají. Smutná to zku
Šenost, svláště když uvážíme, že tisk sociálně
demokratický a volnomyšlenkářský Smificko za
plavuje, a mládež v největším počtu řady sociálně
demokratic.é plní. To nám přece nemůže býti
Ibostejno, a proto voláme: Katolíci, odiožte lidské
obledy, podporujte katolický tisk astůjte na stráží
k obraně svaté naší věcil

Chvejemec. Čilá naše odbočkahospodář.
sdružení aspořádala dne 37. listopadu spolkovou
schůzi, na niž pozván jako řečník dp. Lad. Hora
farář z Dašic, aby přednášel o inž. K. J. Horov
v Yokohamě v Japonsku. Scbůzi zahájil v zastou
pení předsedy jednatel odbočky p. Fr. Kamenický
a přivítav přítomné, vítá jménem všech dp. faráře,
při čemž docela případně praví, že nevítá jej jen
jako řečníka, nýbrž co starého přítele, co bývalého
duchovního správce (bylť dp. před lety farářem ve
Chvojně) a laskavého učitele a žádá, aby ujal se
slova. Již při zabájení schůze byla prostranná
místnost hostince p. Vlasáka v pravém slova
smyslu nabita domácími i přespolními účastníky.
Přednáška doprovázená 120 krásnými světelnými
obrazy pontala přítomné velice. Zrakem i sluchem
mohli jeme poznávati cesty, jimiž bylo se ubírati
inženýru Horovi, než dowohl ss své životní exi
Btence. V přednášce i obrazy seznamoval nás dp.
farář se způsobem života v Japoosku. Předvedl
před zraky diváků čarokrásné bambasové lesy,
hory, jezera a chrámy, obydlí a zaměstnání obyva
telů východní Asie. Nemožno líčiti vše, co během
2hodinové přednášky probráno bylo, ale tolik
nutno doznati, že úloze své dostal u nás dp. farář
ku všeobecné spokojenosti, a my můšeme jej bra
trským spolkům jen vřele doporučiti. Schůzi ukončil
jednatel Kamenický po delším doslova, načež roz
vinol se přátelský roz'.ovor přítomných. Téměř
ještě 2 hodiny po schůzi bavil se s námi přátelsky

dp. farář, čímž dokázal, že dosud váží sisvýchbývalých farntků. Připomínáme, že čistě poučné a
sábavné přednášky této účastnilo se veliké množeví
přís.ošníků strany soc. demokratické, kdešto strana.
agrární zastoupena byla pouze as 4—6 osobami
mužekými, nepočítajíc žen. Úsudek o tom pone
cháme sobě i veřejnosti. Vsormý pořádek nebyl
ani v nejmenším porušen, začež sluší všem vzdáti
veřejný dík. K dalším přednáškám dp. faráře
Hory upřímné: Zdař Bůh!

Křeséná listy
(ex.offo)40 kusů za 60haléřů nabizi

RekupskáSknihtiskéma.



Zprávymístnía = kraje.
Jeho Exe. nejů. areipastýř dr. Jes.

Doubrava vrátil se vestředa = Chrastido
Bradce Král. k trvalému pobytu.

Protestní schůze proti soemitovi
Nathanovi, pořádaná včera ve dvoraně Adal
bertina, vyzněla velkolepě. Sál i galerie byly
zcela naplněny inteligencí i lidem prostým
z místa i z okolí. Schůze se súčatnil i Jeho

Po proslovu předsedy vedp. dra G. Domabyla
ujal se slova vadp. kanovník dr. Šulo, který
promluvil věcně v široce založené řeči o udá
lostech předcházejících zabrání Říma a o ny
nějším poměru Sv. stolice k italské vládě. Pak
poukázal na rz útok Nathanův, jejž příslušně

zkritisoval. seda poděkoval, načež Jeho
Biskupská Milost pronesl několik významných
výtečně přilehavých slov. Navazuje na výkřik
jednoho přítomného soc. demokrata »Odpusť
námnaše« řekl, že ovšem se má obocen.modliti,
aby Bůh odpustil, že tak dlouho snášelo trpělivě
zlehčování víry. Všecky řeči, jakož i příslušná
resoluce přijaty s velikým nadšením.

Městská rada v Hradel Hrálové u
činila tato usnesení: Odvolání pí. M. Fischerové,
choti advokáta, proti rozhodnutí okresního výboru,
kterým zamítnuta byla její stížnost do povolení
novostavby dílny na parc. č. 184/29 p Jos. Ne
vyboštěnému, továrníku nábytku, předloží se sem
skému výbora král. Českého k roshodnatí.
Pozvání k účasti na ustavující schůzi „Okresní
komisse pro ochranu dítek a péči o mládež“, jež
konati se bude dne 10. prosince 1910 o 3. hod.
odpolední v zasedací síni okresního zastupitelstva,
se vyhoví. — Vzaty na vědomí podmínky, za
kterých c. k. okr. bejtmunství uděluje p. Ed. Ře
sáčovi, obcbodníku, povolení k užívání elektrické
pražírny kávy v domě čp. 138. — Z jubilejního
padání, založeného c. k. státním úřednictvem a
sbory professorsakými c. k. stát. ústavů v Hradci
Králové na pamět 6Otiletého jubilea Jeho Veli
čenstva ve prospěch sirotka, příslušného do Hradce
Králové, požitek činící za rok 1910 K 17480
udělen byl Fr. Růžičkovi, synu zemř. Aony hů
žičkové, vdovy po Karlu Tepeovi, krejčím, žáku
I. tř. měšť. školy oblapecké. — Návrh na zřízení
rozbledoy na „Černé stráni“ a na označení cest
v městských lesích postoupen byl lesnímu úřada
ku sdělání rozpočtu. — Městské divadlo propůjšeno
bylo na den 18. prosince 1910 Spolku paní a
dívek „Anežka“ a na den 21. prosince t. r. odpol.
k opakování dětského představení divadelního
„Svatoň a Milena“ od Plumlovské, ve prospěch
chudé školní mládeže.

Komeert sl. Prokopové a ol. Hor
fové v Klicperově divadle. Ohlášenýjiž
koncert sl. Prokopová, professorky na varhanické
škole v Brně a sl. Morfové, b. členky Národ. di
vadla v Brně, odbývati ae bude místo v Adalber
tiau v Klicperově divadle doe 18. prosince b. r.
v 7 hod. večer. Si. Prokopová je nejlepší českou
pianistkou a ovládá svůj nástroj dokonale. SI.
Morfova vládne oytým a lahodným sopránem, takše
byla ozdobou brnénské scény. Ke koncertu byl
též získán p. Jaroslav Novák, koncertní mistr a
virtuos mna housle. Program vykazuje vybrané
skladby světových skladatelů, takče slibuje po
skytnouti skutečné umělecký požitek. Výnos kon
certu bude věnován podpůrné nemocenské poklad
ně spolku paní a dívek „Anežka“, takže Ise s amě
leckým požitkem epojiti též tendenci charitativní.
V neděli (den koncertu) budou otevřeny po celý
den krámy, čímž se naskytá přílešitost kupujícímu
cisímu obyvatelstva súčastniti se koncertu při vý
bodném večerním spojení vlakem. Program přine
semo příště. Záznamyna sedadla převzalo s ochoty
knihkopectví p. Melichara. Ceny míst jsoa obvyklé.

Cestopisné přednášky dr. K. Domi

„Z rovníkových tropů na jih od východní Asie“
konají se 14. prosince v Měst. Kuicperově divadle.
O 3. hodině přednáška pro mládež a studující,
večerní přednáška o půl 8. hodině. Předprodej
lístků v knibkupectví p. B. E. Tolmana.

Prvý dětský den v Hradel Král.
skončil 8 čistým bmotným výtěškem, včítaje
příspěvek obce, činícím okroublou sumu K 700,
výsledkem to sejisté pěkným, uváší-li se oíské
vstupné, které bylo stanoveno jak pro akademii,
tak i pro divadelní předetaveví. Výnos ten již byl
zaslán České zemské komissi pro ochranu dítek
a péči o mládež v královatví Českém, vydržající
chlapeckou výchovnu v Hradci Králové. Pofada
telatvo cítí se povinným vsdáti tímto veřejné vřelý
dik všem, již na obou akcích „dětského dne“
ochotně spolapůsobili.

Dětský dem, jejš uspo sdujší školní
ústavy na počest 80. narozenin J. V.cís. a krále
Františka Josefa I., dne 1. a 2. prosince vydařil
ge ekvěle. Akademie podala nám pěkný obraz o
budební a pěvecké zdatnosti jednotlivých střed
ních škol. Pottéto otránce třeba rosbodně palmu
večera přisouditi kandidátům očitelství. Je sice
přávda, že program. jim byl ve svýchdisposicích
celkem nejpřísnivější,take, mohli se v produkci
lépe rozvinoutinež ostatel, nicténě natao vyznati,

Apá deo Zzáptauh
pro přednášoných
všechny posluchače dojmem neobyčejným. Hlavní
otozásluhomáovšemp. Dobeš,jenšse
o akademii opět val nejen jako výtečný

učitel, s jen sřídka áno, nýbrž i jakosnamenitý dirigent, který dovedeocemiti schopnost
uvěřeného sobě tělesa ať pěveckého či budebaího
a dle toho šťastně vybrati přiměřenou skladba a
též se vzácným opením do ducha kosposice
vaiknoati. Gratulujeme mu k depěchu se sráce.
Téš mužský sbor ©.k. reálky se abostíl velmi

č svého úkolu a byl velmi šivě aklamováa.
itujeme, že neměl více čísel v programu. Po

měrně nejslabší byl výkon lycea. Na celém pro
vedení snadných a přece velmi vděčoých písní
bylo pozorovati markantní neukásněnost a spoho
dinělost lycejních studentek. V recitaci nejvíce
se líbil temperamentní přednes gymoasisty Jirky.
Báseň, kterou složil dp. prof. V1.Hornof, svojí hloub
kou a brillantním zpracováním byla podána ku vše
obeené spokojenosti. Vl. Černá, stud. z lycea, před
nášels « počátku trochu mrtvě, teprve v drahé
části se Bapravile, tak že místy byl přednes její
velmi pěkný. Volba thematu nebyla právě nejlepší.
Závěrečné číslo, v němě účinkovaly spojené sbory
všech ústavů, svým provedením č rozladilo
krásný dojem produkce. — Drahý den věnován
byl produkci obecných a měšťanských škol. Po
hádka byla provedena všestranně překrásně.Proto
bude opakována. Slečna Švarcová podala svou
úlohu tak, že možno říci — jak jsme to saalechli
— že jejím výkonem by se i „Národní divadlo“
moblo honositi.

Velikom Mikulášskom zábava poří
dají tuto neděli dne 11. t. m. jednota katol. to
varyšů s odbočkou Všeodbor. sdružení křest. děl
nictva ve dvoraně Adalbertins. Na programu tam
burašská hra sboru mužského i damského, zpěv,
hra na bousle, čello a klavír, sólové výstupy, a
jiná zábavná čísla. Téš obvyklé rozdávání dárků,
které se přijímají předem se zárukou úplné miče
livosti v Adalbertinu, číslo dveří 1.

„Beseda“ v Hradel Králové pořádá
v sobotu 10. prosince 1910 6. společenský večer.
Na programu přednáška dra Netaky o J. Mahe
novi, recitace prof. Rejthárka « Mahena a dobře
volená čísla hudební i spěvaí. Dvorana spolková.
O půl 8. hod. večer. Pro členy, jich hosty a sva
né. Mezi čísly slosování knib. Sedmý večer 17.
prosince.

Úmrtí. Finanční svět zdejší zaznamenává
bolestnou ztrátu jednoho s předních bystrých pra
covníků. Dne 7. t. m. semřel p. Viktor Colliso,
který byl předsedou Zálož. úvěr. ústava, před
sedou právovárečního měšťanstva, oensorem Ra
kotsko-Ubereké banky atd. Zasedal dlouhá léta
v městské radě a v kuratoria „Rudolfina.“ Ze
enulý přispěl při své neúnavné píli k značnému
rozvoji Českých podniků finančních. Byl mužem
konservativním, velice rozvážným a šlechotaým,
těše se všeobecným sympathiím a plné důvěře. —
Dne 2. t. m. pochována paní čliška Rasová,
choť měst. rady p. Julia Rassa, -sa velice četné
účasti. Zbožná, šlechetná tato dáma byla vzornou
matkou a chotí. Odpočívejte v pokoji!

Hradecké veřejmesti. Upozorňujesw,
že městská rada sakázala přísně svým zřízencům
kromě ponocných a kominíků obtěžovati obecen
stvo jakýmikoiiv blahopřáními a vybíráním novo
ročného.

Dar. Zdejšíma ústavu hluchoněmých saalalimenšelé Václav a Marie Špalkoví 20K k notění
památky zesnulé pí. Elišky Rassové. aby částky
té užito bylo ve prospěch chudých chovanců, jimž
svsnulá paní tak velice nakloněna byla. Ředitel
ství ústavu vzdává člechotným dárcům jménem
chudých chovanců nejvřelejší díky a volá s bloubi
srdce: Zeplat Bůh!

Ještě pamřiditel Frýda.Píšesenám
V prohlášení podepsaném žurnalisty českého seve
rovýchodu, jednajícím o p. Balonnovi, dočítáme se
také o stížnosti „Osvěty. Lidu“, že p. Frýda ode
jmul divadelnímu referenta volný lístek jen proto,
že odetranně výkony společnosti páně Frýdovy
kritisoval. Nedivte se tomu Pan Frýda to uš má
v krvi. Jak 80 jebo společnost neobválí, má slost,
píše-li se o ní přesně (o některých členech) bez
nadsasování, pak kritikovi vezme lístek. To se
stalo i podepsanému. A pan řiditel měl tolik od
vahy, že řekl, prod referentovi lístek odaímá. U
nás to udělalo p. Frýdovi málo slávy. Záhypo tó
byl nahrazen Silon jinou. A ještě něco. P. Frýda
se rlobil na naši kritiku, ale rosumní členové spo
lečnosti — a ti, kterým chyby byly vytknnty —
k ném přišli a souhlasili, odsuzujíce kritika tuc
tovou, za volný lístek vše chválicí. S pozdrave
V. Bol.Pavlík—Sychra, red. „Hlasu Lida“v
Budějovicích.

Kontueace psů. Dae 27. listopadu 1910
k 7. bodíně ranní baul směrem od Svobod
ných Dvorů nebo Plotišť přes Pražské Předměstí
do Hradce Králové malý, bledkosrstý, rezatý pes,
který cestou několik osob pokousal neb jim obleky
potrbal e prchnul zase bměrem k obci Věkošům.
Pes ten dle nápadné koneavosti a dorášlivosti, jiš
oproti lidem jevil, byl roshodně stižen vztoklinou.
Z tobe důvodu užuje so komtamace poů vo
městě zdejším již nařízoná dlesvýnosu o. k. okres

>néhobojtmanství vHradci Královése dao.30. li
stopada 1910 čís. 40418 až do 38. února 1911 a
sostřuje se tím spůsobera, še všichni v obci
masí býti bndď na povném řetěsn uvázání, neb spo
lehlivým náhubkem opatření a nesmí volně po
bíbati. Otěné oboceastvo vyzýváme, aby kašdý,

| kdopsemtímugadbylporsněs,sepřihlásila
také každý, kdo by pas toho v obci potalovati
neb se rvátí se viděl, ihned podepsanémo
úřada porkmistrorskémuto oznámil. Pánymajitele
psů upozorňujeme, še jest jejich povinmostí,ibned
podepsanému úřada oblásiti, když pes jim patřící

se psem podesřelým,neb vsteklýmdo styku paPurkmistrovský úřad v Hradci Králové, 2.
prosince 1918. Starosta: J. U. Dr. Fr, Ulrich v. r.

Pemněšní. Po pražské „Charitas“ zavřena
do kriminálu „Dávěra.“ Královéhradecká „Chari
tas“ naše však prospívá a činí dobrodiní dále.

lcká kritika ©černilovských
katolicích. „Hlasy Veskova“ v č. 47. se dne
25. listopada přinesly o volbách do obecního za
stapit. v Černilově tak lšivou správu, še kdyby byl
pisatel jen vapomemal na přikázání, jež v mládí
svém snesl: Nepromluviš křivého svědectví proti
bližníma svému“, jistě by mu toto vyrasilo péro
s ruky jako jebo předchůdci v témž čísle to ači
uila „Selská Obrana“. Ale pisatel patří as do těch,
o kterých se říká: „Kdo v té peci sedá, jiného
tam bledá“, proto lže, aš se kouří; a když sám

"tu správa četl, jistě k sobě zvolal: „Já lha tak,
že mohu býti redaktorem „Cepu“. Větší část jeho
obsahu bych dovedl vyplniti sám.“ Ti „pokroko
vější (pokrokoví již ani nestačí) právě prováděli
úžasnou agitaci a hrozbami zastrašili některé vo
hče, že ani k volbě nešli, aby nezakusilí „pokro
-kovější“ odměny. Dobu od 1. do 14. listopadu na
zývá pisatel dobu dvouměsíční! Ploé moci sháněti
nemohli arci, poněvadě málo těch, kteří by jim
je dali; protu musili až do Hradce, k vystěho
valému obchodníku, kterému vlastně již nic do
voleb nebylo, a drubé byly od manželek za ros
dělený k toma účelu majetek. Když ti „kleriká
lové“ klidně spali, ti pokrokovější celou noc vě
novali agitaci (jeden šivnostník byl od nich čty
řikrát za noc vzbuzen) a ušili k toma také svých
čeledínů. Dopisovatel dále blábolí něco o dohodě
rosvážných lidí obou táborů, která byla učiněna
před volbami. V pravdě „pokrokovější“ dohoda ob
sahuje toto komando: „Takto ae bude voliti, tak
my chceme, tak poroučíme;“ a podle toho také
te kandidátní listina vypadala. Jak rosamějí ti
„pokrokovější“ svornosti e míru vzájemnému ku
prospěcbu obce, o kterém akubrali před volbou do
představenstva, jasně ukázali. Stromy rostou jen
do jisté výše, je pravda; a ty pokrokovější také
nepřerostou. Možná, že pád jejich je bližší, mež
se domnívá pam dopisovatel, který by měl míti
na paměti jedno přísloví, které praví: „Pýcha
předchází pád.“ Ko komci měl pas dopisovatel
vylíčiti obras pravého „pokrokovějšího“, jak se
akázal dne 90. listopadu večer v hostinci p. H..
Věru člověk neví, má-li se smát či plakat nad
bojovnostía kurášíproti jedné straně a nad otrockou
poníženoatí a patoiízaletvím proti straně druhé!
Pan dopisovatel by patřil dle všeho zrovna Ba
nejpříhodnější místo, takle pozorovací stanici by
moh! klidné přeskočit.

Dětský dem v Jaroměři. Zdejšímísta(
školní rada se sbory učitelskými škol chlepeckých
i dívělch uspořádala v pátek dae 3. prosince o
půl 6. bod. večerní ve dvoraně Sokolovay dětskou
akademii ve prospěch České zemské komise pro
opuštěnou a zanedbanoo mládež v království
Českém s bobatým a pečlivé vybraným programem.
Po veršovaném proslovu, jejš procítěným před
nosem oduševnila sl učitelka Kmochová, střídaly
8e vzorně nacvičené sbory a spěvy solové v pestré
směsí 3 přednesy hudebními na piamo a housle,
k nimž dražily se zdařilé deklamace vbodných
básní. Žáci i šákyně bleděli v ušlechtilém zápo
lení dobýti palmy vítězství, a upřímná a neutu
chající pochvala, jíž se jim po katdém čísle dostá
valo od obecenstva, plnícího do posledního místečka
prostornou stů, byla opravdu zasloutena. Tak vy
konala akademie své vsnešené poslání, neboť vedle
značného výtěžku hmotného přispěla semalou
měrou k lepšímu poznání « blubšímu pochopení
šlechetoých snah České semské komise pro ochrana
dítek a péči o mládež, což bude zajisté mimo
vnitřní blaho, prýštící s vědomí vykonaného dobrého
skutku, nejkrásnější odměnou všem, kdož te o
uspořádání akademie přičinili a o zdar i úspěch
její tolik zasloušili.

Okrašlovací spolek ve Smiřicích.
„(Oposd.) Pravým dobrodiním pro město naše jest
okrašlovací spolek, který vyvíjí svoji záslušnou
činnost svláště přispěním avého zasloužilého před
sedy p. Kleina. Tak všeobecně se uznává, že
obzvláště šťastnou byla myllenke, okráštiti břeh
koryta labského před mlýnem v déloo několika
metrů spoustou růmu, hlíny s cihel, tak še o chod
níku není ani pemátky. Jménem všech, kdož jsou
tak šťastní, že častěji jsou ouceni jíti na pošta s
tadíš kolem mlýna, volám: Vřelé díky, p. Kleine,
vřelé díky! A prosím, kdyby wnad Vém jeden
chodník nestačil, jem -we nerečte ostýchati, a ob

„pot bnýmspůsobem 1chodníkpředsvými
.Mý (in nostebr“ jediněk. vbjinn fadonšjámu ví



Ookrašlovacíhospolku. Jen bych Vás prosil, byste
osnalnašidobrotu s snad00po. strasě l,

„jak jsou ti gojimové blougí I
Nový kostel v Pardubielch. Spolek

pro postavení nového koofbla vobrel již dosti
smačný kapitál na novostavba a proti všem ne
pýojícím nepřátelským proudům má ve čilo k ži
votu. Spolek požádal prostřednictvím vid. pánů
P. *. poslanců Btojana a Záraby vysoké ec.k. mi
pisterstvo pro veřejné práce za vydatnoa pomoc,
aby co nejdříve nalébavá stavba nového kostela se

utečniti mobls. Ministr připověděl vyslati v nej
bližších dnech svého arcbitekta do Pardabie, aby
shlédl místo a projektoval pro město stavba ko
stela nejlépe vybovující. Pardubice pocitují potřebu
nemalou nového důstojného chrámu Páně. Starý
kostel z dob Peroštýnských úplně nedostačuje pro
25.000 obyvatel mimo vojska, které chodí kašdou
neděli ke sinžbám Božím. Starý koatel bude řádně
slohové upraven A zůstane asi kostelem děkan
ským, nebof dělení patronátu nalezlo by nemalých

tíží. Chválybodná snaha kostelního výboru bude
korunována stavboo nového chrámu Páněi pře
jeme, aby skutkem se stala dle přání všech při
fařevých v době nejkratší.

iKuko. Věru již dévno mepematuje Kuka
tak dojemné slavnosti, jaká odbývala se dne 27.
listopadu v útulném kostelíčka kukském. Dast.
pán Otto Kabeš, člen řádu Milosrdných Bratří, osla
voval 6Oleté jubileum své činnosti na poli lásky
křesťanské. Ctihodný jubilár byl přede měl sv. po
valetné, srdečné promluvě gratulační veden vidp.
P. Hubertem Eblem, provinciálem řádu P. P. ka
pocínů a spolubratřími do chrámu Páně, kde upra
veno pro uěj Čestné místo v presbytáři. Po měi
sv. oslovil opětné vid. pana jubilanta p. celebrant,
P. Provinciál; v delší, dojemné, procítěné slav
nostní řeči poukázal místroé na významu plný den
elavnosti. Tóžko věru, ba nemožno svěřiti péra,
čím prodchnato bylo srdca a nitro každého, kdo
byl svédkem této tídké a tak velebné slavnosti.
Mnoho — mnobo als tlumočilo dojmy, jež zmocnily
se všech přítomných. Po slavnostní úchvatné řeči
bylo obnovení řeholních slidů, pak Te Deum a
pošehnání. Den ten zůstane vidp. jubilantu a sa
Jisté všem nezapomenutelným a každý, kdo zná
dobrou, šlechetnou a bodrou povahu „tatíčka Otty“,
jak apolubratří rádi jej oslovují, zajisté že prosil
Všemohoacího Pána osudů našich, by uštědřil mi
lostivě svému věrnému služebníku ječtě dočekati
se při svěžích sílách jubilea drabébo — diaman
tového! Nevýslovně dojemně, mile a lichotivěpů
sobily na celý konvent Milosrd. Bratří pozdravné
telegrafické a písemné projevy radosti a úcty
se všech končin vlasti ba říše, jimiž p. jabilaat
byl v slavnostní svůj a památný den přímo za
sypán, jakož i z dáli zavítavší vzácní páni bosté.
„Ještě tedy jednou: „Ad multos felices annos l“

' Pokrok v Dobrišce. Soad žádnáorga
misace není obklopena tolika pozorovateli a de
-tektivními Špehouny jako našo křestansko-aociální.
Ať dělá cokoli, nezavděčí se nikdy ani bratrům
-ani soudrohům. Věecko její počínání mosí býti
-s rafinovanou nepoctivostí pošpiněno. Bohužel jsou
to katolíci, ve slušbách bobatého Ioraele sotročilí,
ktetí, aby ee s hmotatekých příčin zachovali, po
máhají cizí, přivandrovalé krvi proti avé vlastní.
Nedávno měl zde p. red „Štíta“ Šapka velice

"cennou řeč o úkolech katolíků na poli národo
hospodářském, kalturaím a národním. I spravedlivý
-edpůrce musil přisnati, že přednáška byla věcná
a že nikoho nespravedlivé nenrazila, Ale vaši rudí
musili ji nepoctivým způsobem sbanobiti ve svých
-„Podkrkonošských Rozhledech“. Aby si opatřili ne
sbytuou látku k „trbání“, vybájili si prohbaným
zspůsodemřeč, kterou u nás nikdo nepronesl a do
toho strašidla, které uj urobili sami, sačínají se
kati jako ten pověstsý Don Goixote. Nejdřív se
přetáhnou po břbetě posluchači, jimž se vytkne
Ssaslepenost s vysloví se jim hluboká soustrast.
Jako bychom přímo viděli ty bumánní útrpné
tváře lidí, kteří do nedávna chodili bráti ještě na
kůr, ale nymí, protože jsou ve službách K. K,
zčervenali celí. K mim se pojí taky — soucitné
tváře dobráčků jiných. Pak se vystrčí veliká
fangle s oadpivem „Čenstochov“, ale zapomíná se
„při tom, še Muozoch, prve než se odhodlal k slu
činům v rouše kněžekém, byl učitelem a obecním
tajemníkem. Za to však Kadrnáče, Švába, Sta
Jika a Nonfrieda jako by ami nebylo. — Divadelní
hra „Tatíčkův návrat“ ovšem se také našim pří
telíčkům nelíbila. Ovšem — pravda se nelíbí, toť
jisté. V Dobrušce jest rosvrácených Boc.dem. do
mécností dost. Pan Grulich jistě má pořádek
+ rodině a nepotřebuje kárání od lidí tak poobybné
kvality, jakými jeou dopisovatelé do soc. dem.
listů. Soad se rudí dopisovaté jen přeřeklia chtěli
mluviti vlastné o soc. demokrata Bauerovi,který
opustil ženu a dítko a usadil ee v Opočaš. Soud
ho musil nntiti, aby ubohým opuštěným poskyti

io k výšivě. Sluvíčko o Šibmé ploše jest velice"vojsečné, pane pišateli! Připomínáme toliko, že
© mravní popravé a proti pítí memusítak ros
hořčeně mlaviti člověk, jemuš se pokrok vrazil
Jednou do nohoa tak důkladně, že ležel jako po
dagrista v moci v příkopů, takle měl co děkovati

„„smjtaritánským pomocným, žese bo ajali. Tedy

„0 sim A Upřavovatí„roději trhliny domao
-M

Z ryehnovského vikariátu. (Vysna
menání.) Jeho Erceliosce nejdp. biskap Th.Dr.
Jos. Doubrava ráčil vyzpamenati expositoriem ca
Bonicale nadšeného fedrovatele hnutí organisečního
a horlivéhbo javornického faráře vdp. P. Frant.
Kubánka. Vikariátní klerus upřímnou tlumočí gra
tulaci svému spolabratru k tomuto saslouženému
vyzoamenání.Ad multos annos|

Osečníce u Dobrušky. Místnískupine
odrušení kat. venkovské mládeže pořádá v neděli
dne 11. prosince o 7. bod. večer veřejnou sohůsi,
Da víš přednášeti bude dp. P. Jos. Rossler, kaplan
s Val. Ouříma, o své osstě do Svatá Země. Před
náška doprovázena bude 100 světelnými obrasy.

Z Čáslavě. E nálezu tak sv. kostí
Žiškových. Dnes jest již nade vši pochybnost
sjištěno, že celý onen tolik hluku způsobivší nález
se rozplyne v níveč. Pověstný dokument uznán za
bezcenný padělek, z jehož autorství podezřívána
Jest cela řada osob naprosto rozdílných povoláním
i veřejným postavesím a kosti snad také v do
hledné době dočkají se klidného odpočinku, z něhož
byly vytrženy. K jednomu však nález ten přispěje
a to knovému atudiu osoby a života velikého vá
lečníka. Objevají se již podáteční práce v některých
denních listech. Náš městský archivář p. důchodof
Diabáček uveřejnil v „Nár. Politice“ několik článků
pod názvem: „Pravý brob Žižkův nalezen ?“, mezi
nimiž v prvém konstatuje, že nápisy k Žižkovu
hrobu se vztabojící dali postupně zničiti děkani
Neděle a Nošička a dovolává 80 svědectví Vítá
kova v Pamětecb starého kantora a ústní výpo
vědi býv. purkmistra p. Ig. Fialy. Mínění to však
Jest bludné. Za děkana Neděle opravován byl
chrám po roce 1841 a to po strašném požáru,
při kterém tolik vody bylo na kostel vychrleno,
že rosmočeným klenutím až na dlažbu tekla a
odtud hlavními dveřmi ven vytékala, A byl to
purkmistr Věžnický, který dal kostel znovu zří
zený vybíliti. Děkan Neděle nebyl nenávistník
českých památek, už proto ne, že byl z kněží Jo
sefloistů a ti v tom ohledu byli velmi enášenliví.
Vitákova zpráva byla již dříve vyvrácena jako
pouhá domněnka autorova. Po této prvé opravé
v 19. stol. byl chrám opravován uvnitř znova ze
děkana Pečenky a .0 v r. 1857 před příchodem
biskupa Hanls. Tehdy dal kostel znovu vybíliti
purkmistr Kaňka. Za děkana Nožičky opravován
byl kostel dvakráte. Poprvé dávána nová dlažba,
při čemž se stěnami nebnalo a podruhé byl
malován. Opravu tu prováděl opět patron kostele
— město za porkmietrovatví Vojtěcha Fialy. Pa
mětníci toho ještě žijí v Čáslavi, kteří vesměs
dosvědčují, že žádného ničení památek po Žižkovi
nebylo, naopak pátráno bylo tehdy borlivě po sto
pách brobu Žižkova, půda pod dlažbou prokopána,
ale ničeho nenalezeno. Ostatně při posledním ma
lování kostela bylo v Čáslavi již několik otitelů
Žiškových na př. tajemolk Želina a Milinoveký,
kteří by byli jistě veřejně proti tomu se postavili.
Bylo-li co při těchto opravách stěn seškrabováno,
pak dálo te to z nařízení patronátních pávů, kteří
opravu prováděli, a nelze toho vytýkati kněžím,
kteří právě jako nyní mají při opravách toliko
blas poradní, nikoliv roshodující. Tolik v zájmu
pravdy a na obrana oti těch, kteří již nežijí a
kteří ku zvelebení vzácné památky našeho král.
města dle chudých prostředků se starali. — Stu
dentaká akademie na počestJ. V. cinařea
krále Františka Josefa I. 1. prosince konaná snovu
ukázala milou přízeň, které těší se naše gymo.
studsotstvo v širokém kruhu obecenstva. Dasí
kovo divadlo bylo úplně vyprodáno. Všecka čísla
programu přijata byla pochvalně, zvláště však
koncertof čísla žáka tř. VIII. Alexo Moisla, melo
dram Vodník bratří Kozáků a plsné septimána
Hippmaona. Přednes úvodní básně, jakoži přednes
obou sborů byly zcela precisní. Docent zpěvu p.
řed. chvru J. Malý, jenž zpěvní i hudební čísla
pacvičil, jakož i pp. prof. Šmika a dr. Brožek,
kteří mu s ochotou přispívali, mohou míti radost
nad krásným průběhem večera. Hojný applaus
svědčil zajisté i jim. Bylo by šádoueno, aby stu
dentstvo v této ideální Boaze i nadále se neslo,
neboť v tom setká se vždy s plným porosaměním
duší dobrých a obětavých! — Dětský den
konaný 2 prosince zdařil se k plné spokojenosti
pořadatelatva sestaveného s členů učitelstva dívěl
i chlapecké školy. Malé ochotnice a ochotníci ta
žili se, jak náleží, ve zpěvech, deklamovánkách i
tancích. Drubého dne opakovali pak slavacet pro
své družky a druhy © úspěchem ještě větším a
stdečnějším.

Chrudim. Duchovnípřednáškykonati bude
v arciděkanském chrámu Páně v Chrudimi od 11.
do 17. prosince 1910 valedůst. p. P. Ant. Ostrčilík
T. J. + Hradce Králové jakožto duchovní přípravu
Ba radostnou doba vánočoí. Předmětem bude:
Člověk ve své důntojnosti a svém ponížení. V ne
děli dne 11. prosince bude počátek ve 4 hodiny
odpoledne, od pondělka do soboty (12. až 17. pro
since) všdy o půl 7. hod. večer. P. T. osadníci
se zdvořile svou, by těchto dachovních přednášek
četně a pilně se účastalli. — Arciděkanský úřad
v Cbradimi,

Zbýšev. Krásné prožili jemechrile od 18.
do 25. listopadu€. r. Konalisde totiž kněší zřádu
Nejav. Vykupitele P. Aug. Benda a P. Leo Slanía
av, Mienii. Účastemství lida, ač počasí bylo ne

přpalné: bylo při každém kázaaí a při každé poveliké; prostorný udejší chrám býval

p Slavnosti: Nejsvět. Svát. Oltářní, Panaye, zvláště však nesení a svěcení sv. kříže ne
vymisí nám s paměti nikdy! Komeunikantů bylo
1002. Důstojné pány missionáře pro jejich obě
tavost a horlivost tak jsme ci oblíbili, že jen ae
radi a s pláčem jeme se e nimi loučili. Po akon
čení sv. Minsie zástupcové obci upřímnými slovy
poděkovali dpp. missionářům jménem celé farní
obce zdejší. I my se k nim připojujemea voláme:

Boepiet Vám 1 každé slovo a vaši námaba Pán

Luže pod Košemberkem. Na rozcestí při
lese bělokamenském postavena 1720 krásná barokní
kaple l4 pomocníků nákladem superiora P. J.
Kloce. Kaple, která se vyznačaje lepou architek
turou i cenným zařízením voitřním, byla vědy
řádně za minalých patronů panství Košumberského
udržována v dobrém stavu. Nyní kaple pustne,
okna chátrají a šindelovým krytem zstéká na ko
polovitou klenbu. Vid. farní úřad již před rokem
uposornil konservátora i patrooátní úřad na škody,
které by vsniknoutí mobly špatným stavem střechy
na klenbě i celém zdivu kaple. Konservátor p.
B. Dvořák včas zakročil u c. k. centrální komiase
ve Vídaj i u patronátního úřadu v Rychenbarku,
ale místo náležité opravy dostalo ge odpovědi od
al. patronátního úřadu, že kaple majetka nemá;
tím měla býti celá naléhavá věc odbyta a památná
kaple ponechána svému osudu. Po tomto nepo
rozumění záchrany památek byla nucena v těchto
dnech vysoká c. k. centrální komisse ve Vídni po
žádati samu kněžau s Thurn Taxisu, by laskavě
sama věci se ujala a připomněla patronátnímu
úřadu, že třeba více lásky a pozornosti, aby naše
cenné památky nebynaly.

Záboř m. L. Jak ae baví v Zábořitaké
katolíci, přijde-li mesi ně jejich duchovní? Ve
Čtvrtek dne 1. prosince (£.r. přišel do místnosti
spolkové u p. Kopáčka místní kaplan vip. Herman
jako obyčejně vždy ve čtvrtek tak činívá. Ješto u
nás naši nepřátelé rádií by nás utloukli, tedy i na
ten čtvrtek někteří nepfátelé se postarali o to, aby
V Oden den ze slušné a lidové zábavy stal se hu
rooský křik a bádka. Společnost byla rozmanitá.
Do 8 hodin 8e jen špičkovalo a vtipy házely
rosmanité, se kterých slnšný člověk rozpoznal, co
s tobo přijde. Do té chvíle místní kaplan nepro
mluvil, nezasahoval do jejich hovoru; krátce je
ignoroval. Konečnějeden takó-katolík, který přímo
řval jen v hostinci (víme také proč, každý mu to
dokáže), dodal ai koráže a eprostě vynadal mlst
nímu kaplana. Proč? Inu proto, že je to klerikál.
A což dělali ti také-katolíci? Inu nechali vynadat
svému duchovnímu. Pánovékaždý nestranný člověk,
ať přesvědčení toho Či onoho, odsuzoje tuto bar
barské jednání. To jste katolíci? To by se nestalo
ani v Kocoorkově, to je možné jen v Záboři. Pá
nové, to vrhá špatné světlo na Záboř a lidé —
ne právě najinci, ale i s jiných spolků — to přímo
odsuzují a nazývají to hanbou Záboře. Všdyť z té
společnosti někteří hosté z inteligence museli utéci,
stydice se za vaše brubé jednání. Zde nejedná se
o osobu, ale zde jste potapili knčse katolického,
jehož v duchovních věcech potřebujete denně.
Tím že tupite v Záboří wwé kněse, dáváte si jen
sami svědectví své ubohosti a duševní bídy, že
nejste věřící katolíci, ale jen na papíře. Řádný
katolík, ať přesvědčení tobo či onoho, otí a váší
si svóho kněze, zvláště, když jim kněz ani stéblo
křížem nepřeloší. Onen večer vi dobře sapamatojte,
vy také-katolíci! Přijde doba, kdy pohne vámi
svědomí! jednou přece, ale bude už pozdě. Kde
ve společnosti před knésem se mluví hrubě, slova
tak ošklivá, že člověku slušnému se to příčí, tam
jistě nejsou dobří katolíci. Za tu brabou urážku
našeho a vašeho duchovního vám děkajeme. Vite
a pamatujete ai vy také-katolíci, co vám na to od

pověděl jistý pán, jenž je vyznání evaogelického.íte to? No — že se můžete stydět. Tapí si
evangelíci své dachovaí, šidé avá rablny? Nebyli
bychom Ootom se rozepicovali, ale maobo hlasů i
s jiných stran o to žádalo a to odsoadilo. Máme
toho ještě moc! Jen vám připomínáme, že budou
brzo volby do obce a tus námi musíte počítat, ale
dejte si pozor dobrý. Končíme: „Odpust jim, o
Pane, neb nevědí, co Činí.“

Obražení. Dochovenstvo vikariátu Jaro
měřského, shromážděné dae 30. listopadu t. r. na
konferenci v Kuksn, vyslovaje politování svoje i
svého rostrpčeného lidu nad nedůstojným útokem
v „Selské Obraně“ a „Venkovanu“ na velezaslou
žilého, obětavého i milovaného předsedu diec. or
Ganisací vsdp. kanovníka dra. Frant. Šulce, jejž
njišťuje o naprosté důvěře a nezvratné oddanosti.
— Zanechte stranoických bojů a pracujte o sjed
nocennoat, k níž vybízelo duchovenatvodiecése naší
vůděí kraby dne 5. října t. r.

Městská spořitelna ve Vysokém
Mýtě vykazujesa měsíclistopad1910: Vloženona

ky a lístky vkladní K 264.27357 b, vybráno
K 3288.00208, vloženo na běžný účet K 38 360 93,

bráno K 62.271-44, zůstatek vkladů na
5,885 68096, na běžný účet K 1,268.07163; tedy

úhrnem vkladů K 7,148.70248. Hypotečních zá
půjček vyplaceno K32.820 —, aplaceno38.177 K,
10 h, zůstatek bypotečních půjček K 4 6U8.467-00.
Směsek eskomptováno za K 19242634, splaceno



K 484.71842, zůstatek K 150.967-56. Saměnek
resskomptováno sa K 482.43404, vyplaceno sa E
947.484, zůstatek roeskomptovaných aměnek K
431.482-31. Do jiných ústavů vloženo K 274.889 60,
vybráno 902.667-27 K, zůstatek K 670.916-22.
Cenných papirů v zásobě za K 2,988.580:18. Aktiv
ních záloh K 702.888683. Lombard aktivní K
10.070-—, passivní lomberd K 1,544.408-72. Ho
tovost pokladní K 17.691-14. Obrat účetní a po
kladsí sa čas od 1. ledna 1910do 30. listopada
1910 K 36,507.308-14.

Různé zprávy.
Péče katolických poslanců ©blaho

relmietva. Naší poslanci nepomáhají rolnictvu
dryáčnickým a nic neznamenajícím pokřikem. Ne
lapají rolníky do svých řad fangiičkářekými ros

běhy, ale sa to pilně a obesřetně pracují tam,
kde lze se nadíti skutečných prospěšných výsledků.
Dne 24, listopadu podali v říšské radě pilný nou
sový návrh, v němž bylo od vlády žádáno: 1. Aby
rolnictvu nejhůře stíženému neúrodou bylo opa
třeno dostatečné množství ovsa, pšenice a bram
borů k seti a sázení. 2. Do míst neúrodou posti
žených budiž dopraveno dostatečné množetví píce
s steliva. 8. Z prostředků státních budiž zřízen
při fondu císaře Františka trvalý nouzový fond.
4. V krajinách neúrodon postižených nechťBe31
počne se stavbou drah již projektovaných. 6. Nutný
jest patřičný odpis pozemkové daně s zastavení
všech exekucí uvalených na poškozené zemědělce
pro neplacení daní. 6. Na dovoz osiva, píce,
slámy a umělých hnojiv mají se zavósti tarify
nouzové. 7. Všecky výhody, poskytnnté na dovos
cizich bramborů, buďtež odstraněny. 8. Vláda
nechť se chopí všech prostředků ns zamezení né
kasy slintevkou a kulhavkou. 9. Nechť vydatněji
podporuje družstevní rach ve všech jeho oborech
a směrech. — Poslanec Šachl vylíčil zbědovanost
rolnictva svého okrosu a podal pilný návrh na
pomoc. Také poslanec Prokop vylíčil smutný stav
poškozeného rolnictva politického okresu chotě
bořekéhoa okresů okolních,žádajeza neodkladnou
podporu. Naši poslanci teké dobře nasnačili prak
tické cesty, Jimiš pomoc rolnictvu dobře může
býti oskutečněna.

Agrárniel — dobří kateliei. Křesť.-soc.
posl. Jílek měl schůzi v Palopíně u Jihlavy. Po
jeho řeči rozvinula se debate, ve kteró ujel se
alova také předseda místní organisace | agrární
Schulz, žid. Počal potírati „klerikály“ a prohlásil
slavnostně: „Myagrárníci jsme také katolíci, my
své přesvědčení máme v srdci“ Bouře smíchu
přerušila další řeč šida — „taky katolika.“

Zvláštní pomoc masarykovců ubo
hbým Jihoslovamům. Z Balkánudochásejítak

6 správy o sveřeposti mongolských surovců
tureckých, še to ty krutosti volají do nebe o
pomstu. „Čas“ zůstával přitom klidný, protože
klid zachovával také kšeftařský tisk židovský. Zato
Be hodně křičelo o závod a židovskými zednáři
proti „klerikálnímu útlaku“. Semitské kopýtko
v „Času“ jest oltiti při každé vážnější zkoušce.
Ale v Jihoslovanech se musilo psáti přece. Co
však honem? Něco roshbodněoriginelního. Proto
se čtenářům předkládaly veliké nářky na černo
borekého knížete Nikolu (oynějšího krále). Později
to ustalo, ale zase minulý měsíc „Času“ to ne
dalo, takže psal, že na Černé Hoře „nejlepší lidé
trýznění jsou v žalářích.“ Ovšem turečtí barbaři
jsou hodnějšíI? — Kdo přijde s turecké kataneké
Makedonie do Černé Hory, tomu jest tak, jako
by přišel s nejkratějšího mrazu do vlídné, vyto
pené místnosti. Málokde jest viděti takový prak
tický rozdíl mezi učením křesťanským a moha
medánským jako na Balkáně. „Nejlepšími lidmi“
„Čas“ ovšem myalí lidi, které vláda černoborská
uvěsniti musila v posledních letech pro zločinné,
zákeřné atentáty a pokus povstání. Takové lidi
přece zavírá do kriminálu republika franconzeká s
Švýcarská i zednářská vláda italská beze všech
okolků. U židů s jejich pomocníků však 80 stano
i probnanýkriminálvík hned „vejlepším člověkem“,
jakmile svou zlobu obrátí proti křesťanské vládě.
Leč tentokrát fanatickému masarykovskému den
niku stal ae malér. Vždyť po prohlášení Černé
Hory sa království byla- tam udělena politickým
provinilcům všeobecná amnestie. Zachovala se tu
diš černohorská vláda k nebezpečným zločinchm
daleko vlídněji než portugalští a francouzští neci
tové zednářští k milosrdným jeptiškám. Pouze tří
přovinilci nebyli vládou černohorskou zahrnuti do
počtu osob amnestovaných a to proto, že amne
stie přijmouti nechtěli. Po nějakém čase však bylo
oznámeno, že i ti obdršeli milost, ačkoli tací zlo
činci jsou nebespeční nejenom vládě, ale pokoj
nému občanstvu vůbec. Tedy v čase, kdy jiš
v Černé Hoře šádsípolitití vězňové nebyli ša
lářováni, " se svou bezcharakterní1

troškou bláta. i „nejlepěl lidé“ by byli:
fda černohorskéma pomobli! Byla to Probnané
dudividua, připravující rozbroje a sváry k vůli
prospěchu divlů zahraničních. Měla tak padností

tvra, do níšse utíkali lidé, neli následo
vanía svířeckymučeníodtarech Řatanakých

úřadů.NeČknon KE

lidé, kteří měli mábošenství jiné usi Čerboborcí,
když cítili, še parová mongolské půst je nmalí.

PAEtau vyr armar: B8po dovských volno
myšlenkářů.A teď orci saSvouúlecbtloa
svobodomyolnost masí býti postříkáni od tídov
skóbo sluhy kalnon kaší pomluvy.

Horaeliité — pobrok — národnost.
Časopis „Pařík“ píše: „V Telči někteří Sidovětí
obchodníci, ač se nalézají v městě ryse Českém,
vyvězili tabule frmové s róklamaí s německým
textem napřed. V Kroměříží jsou to mladí židé,
kteří shromalďojí se večer na náměstí, ozdobení
velkoněmeckými trikolorami, a provokují české
obyvatelstvo, Židovský obchodaík jeden v Dřevo
hosticích zfackoval českého bocha u něho zaměst
naného za to, že v krámě přes výslovný zákaz
mlavil česky. Židovaký agent B-b. Fischer udal
v Mor. Ostravě kondaktéra eloktrické dráhy, že
se baví po česku s pasažéry, a zřízenec proto
propoštěn. V Olomouci šídé šmahem jsou člevy
„Nordmarky“ a nedávno předák jejích daroval to
muto štvéčskému sdružení 1000 K. V Šumperku
židovští žáci atloukli do krve českého hocha,
jdoucího do školy, a Školní knihy mu roztrbali.“
Ovšem naši pokrokáři budou dále nadšenými pro
šidy, badou horovat o splyoutí židů s Čechy a brát
sa to židovské — inseráty. — Při obecních volbách
v Holešově šli židé do jednoho k volbě a volili
pokrokáře. Ovšem, vždyť pobrokářský poslanec
Očadiík v židovském hostinci aspořádel jim schůzi
židů a mluvil na cí německy. Židé šli hájit ho
lešovský pokrok. — Zpravodaj „Posora“ s Nov.
Hrozenkova s radostí a povděkem sděluje světu,
8 jakou horlivostí úřednictvo „rmy Beich“ pod
poruje „Sokola.“

Židovské praktiky. Die brněnského
„Hlasu“ smizel s Dolso n Olomouce tamní lékař
dr. Heřman, jenž k vůli efektu dal se se šida
pokřtíti na ovangelíka. Týž v krátké době vro
senou svou schytralostí dovedl zaslepiti lid, že se
k němu hronl jako k sázračnéma rabínu. Zajíma
vým jest, že pacieati ho opětně prosili, co jsou
dlužní, ale on jen odmítal. Věděl proč. Po smi
zení jeho však menší rolníci, ohudí domkáři, ře
meelníci, jiš k němu, unášení veřejným humbu
gem, zapadli, s nimiž několikrát pouze některou
minutu hovořil, mají teď upomínky na 300, 600,
600 K. A s jakou bezohlednost své požadavky
vymábe!. Nyní obystají se echůze v místě i v 0
kolí, aby se rolníci a pacienti společné proli ts
kovéma vydírání brámili.

Národnosti v Rakousku a armáda.
V rak'-ahorské armádě dle vojenského kalendáře
na rok příští jest 42*/,Slovanů, 39*/, Němců, 189/,
Maďarů, 6/, Ramanů a 1*/, Italů; Čechů a Slo
véků jest 21/,. V uherských plucích jest 62%,
Nemaďarů a 489/, Maďarů. Mezi Nemaďary jest
189/, Rumanů, 17:4 Slovanů a 166 Němoů.

P. Krelhor jindy a mymí.Agrárníka
plan P. F. J. Kroiher měl v r. 1897 v brněnském
„Obrora“ článek, v němž psal: „Ač jsem pilným
čtenářem novin a časopisů katolických z královatví
a markrabství, nemohu se npamatovati, že by si
nějak výstřední počívaly — Jako listy liberální ?“
To psal jindy a dnes? Dnes na katolický tisk ve
řejně i bez jména svého útočí ponechávaje mlčky
výstřednosti listů liberálních (agrárnických). Dále
peel tehdy: „Jak se chovati, kdys 80 alistický a
liberální tisk napadne sprosté církov Bv.ať v před
stavených atd.? Máme mičeti k nájezdům na víru
a na naše osoby? Mlěíme-li k útokům proti víře,
netrpíme pro spravedlnost, ale pro zbabělost.“
Does však on sám mlčí k těm útokům proti víře.
Jaký še to tedy je, když savírá oči, aby volno
myšlenkářské spůsoby agrárníhv tiska neviděl a
proti němu vystoupití nemasil ? A ještě dále psal
tehdy P. Kroiher: „Nelse ei myaliti, že by fráze
protiklerikální — jak to nazývají — sami (libe
rální žurnalisté totiš) sa pravdu měli. K tomu
mnozí mají dostatek vědomostí, ale píší je k vůli
hšeftu.“ Po 13 letech nalezl P. Kroiher sám zá
libu ve frázích protiklerikálaích.

Duchoberel — jichž jméno při útěku
Tolstého z domu častěji se objeroje v Čusop:sech,
poněvadš dle jedné verse stařičký básník chtěl
prohnouti k ním — jsou náboženská sekta, která
vsnikls pravděpodobně vlivem oěmeckého prots
stantigmu a vyskytla se v jižním Rasku v druhé
polovici 1€. století. Její členové sami se nazývali
dochovními křesťany. — Začátkem 19. stoleti byli
organisováni sedlákem Ivanem Kapnstinem. Sekta
byla vládou pronásledována. Car Mikuláš I. na
kládal s duchoborci, kteří byli známi pod jménem
„řoskolníci“, jako se státními zločinci. Konečně
byli duchoborci přinucení přijati pravoslaví, nebo
se vystěhovati na Kavkaz. Roku 1890 byli doma
cováni, aby vykonali vojenakoa službu, což jest,
jak uvidíme, proti jejich přesvědčení. Z toho
vznikly četné krvavé orážky. Tu vystoupil Tolstoj
se spidem „Pronásledování křesťanů v Rasku vr.
1896“ a využil svých petrobradakých známostí
k tomu, aby se duchoborcí směli odstěhovati do
Ameriky do Kanady. Výlohy vystěhovalců hradil
tám 10 svého jmění a bonorářů sa spisy. S vy
stěbovalei poslal svou doeru Tatjamu 4 jednobo se

svých synů. Po problášeníSro va utvořilyto také na Kavkaso a místy v Ruska duchobotáké
osady, ale nibde nedosahují velkého počta pro

příliš dbetraktaí ráz své nauky. Jediným pramo
Bem víry u duchoborců jest vujtřní sjovení neboli
osvicení Boha-Slova přebývajícího v duší člové-.
kově.Totozjovemíjepodásovžalmeckducho
borských. Plema av. nezavrhují, ale sopokládají
je sa ne>mylcé, protože bylo psáno aš po smrti
Kristově. Věří v jediného Boha, ale ne sv. Trojiei.
Dědičného hříchu pro né není. Kristus jest pouze
člověkem. Církve neusnávají, nellení se kříži ani
svatým obrazům. Nousnávají sv. avátostí. Svět je
dle jejich učení podse žalářem duše, nutno se proto
vadalovati světských radostí a sábav. Přísaby ne
přijímají a sbraně se Btítí. Povinnost vojenskou

nlerisdejí véoborech pániotních a jisých, kterénovyžadují nošení zbraně. Rozepře si

mesi sobou, ne před soudem. pře i vyjednávají
Erychlování dopravy. R 1800obyčejný

poštovní dostavaík dopravil pasažéry sa 19 hodia
60 km. Když se zlepšily silnice, ujel dostavník
r. 1860 za tutéš dobu vzdálenost dvojnásobnou.
Po dráze v téže době za 12 hodin se arasilo
400 km. A r. 1900 dobrou železnicí již ae sa tu
dobu ujelo 800 km. — Trať Paříž-Beriín urazí
6e sa 18 hodin, Berlin-Petrobrad za 28 hodin.

Důležité upozornění ve příčině
sbonbné slíntevky a kulkavky vydaloc.
k. hejtmanství v Hradci Králové všem obecním
úřadům pal. okresu královébradeckého. Ovšem
starostové sami nezmobou všecko; masí 8 nimi
spolupracovati každý občan, který k odvrácení
nákazy má příležitost. Proto uvádíme k poučení
nejširší veřejnosti zvlášť důležité úřední rozkasy:
Majitelé dobytka mohou tím způsobem ku tlamení
a zabránění dalšího šíření se olintavky a kulbavky
přispěti, když přeraší veškerou styk se zamoře
nými osadami, samezí úplně přístap obchodafkům
dobytkem, řezaíkům, onunvářůma jiným krajinou
jdoncím osobám do domů a oblévů, když neba
don přenocování cisích, světem jdoucích osob, ve
chlévech trpéti a kdyš o trzích dobytčích sami
boby dobytku otvírati budou a nedovolí tak činiti
kupcům dobytka a dohazovačům. Dále pak, když
osnámení o vsniku mákasy ihned učiní, nákazu
netají a zavedené opatření co nejpřísněji zacho
Vávají. V době přednovoročaí, kdy čeládka se mění,
Butno veliké opatrnosti, by čeleď, v zamořených
dvorcích sloužící a nově přijatá, oblekem a obuví

nevyčištěnon nákazu nepřenesla a proto budiž ma
jitelům dobytka co nejdůtklivěji dopornčeno, by
nově přijatou čeleď do stájí svých teprve po bedlivě
vykonaném očištění všech s sebou přinesených ne
mytých a nečištěných částí oděvu a obnví vponštěli.
Dále budtež majitelé dobytka uposorněni, že má
kasu savléci může dobytek, který s nákazy osdravěl,
ale na povrchu těla desinfikován nebyl, a proto
se doporoučí, by nakoupený dobytek před uchle
vením slabým loubem neb mýdlovou vodou, zvláště
na paznebtech dobře omýti dali. Obce mají dále
přísně nad tím bditi, by dobytek, z trhu jatečních
dopravený, také skutečně byl odporášen. Dále
nutno jest, by obecní úřady vzhledem k ustano
vení $ 8. zákona se dne 6. srpna 1909, ř. s. Č.
177 a k němu vydaného prováděcího nařízení vy
stavovatelům průvodních listů dobytčích a asta
noveným problížitelům dobytka ma pamět uvedly
předpisy o vystavování průvodních listů dobytčích
a budiž přísně zachován předpis, še každé zvíře
nejprve ustanoveným obledačem prohládnuto býti
musí, který má vysteviti lístek ohlodací, když
svíře zdravým sblodal, a oa základě tohoto lístika
ohledacího může se teprve průvodní list dobytěí
vystaviti. Obecní úřady uloštež obledačůmdobytia
a masa na jatkách, by prohlídku co nejbedlivěji

vykonávali a každépodezření nákasy ibned ozma-movali.

Nový železniční tarif v české řeči.
Spolek českých úředníků železničních v Praze vydal
za přispění obchodol a živnostenské komory pražské
a 8 povolením c. k. ministerstva železnic rakon
ský, uherský a bosemsko-hercegovinský železniční
tarif nákladní, díl [, odd. B platný od 1. ledna
1910, v jazyku českém. Vshledem k toma, že vy
dání tohoto českého tarifa bylo 8 velikými obtí
žemi spojeno, a že zejména musila býti veliká
práce odborná ka sostavení české tarifal tormino=
logie a textu tohoto tarifa vynaložena, jeví se býti
sajisté záhodno, aby české kraby obchodní a prů
myslové o to se postaraly, aby tato nejdůležitější
část rakouských šelezničních tarifů v jazyku českém
se v život obchodní a průmyslový náležitě všila
a co největšího rozšífení a praktického poušití
dosmala. Z toho důvodu doporučaje se, by od ny
nějška ve všech českých přípisech, podáních,
správách a pod. používáno bylo výlučně cextu to-.
hoto tarifu, zejména co se týče citování klasifi
kace zboží, ješ jest v českém abecedním pořadu

sestaveno. Exempláře tohoto tarifa ohon bjobjednány buď přímo u Spolku českých ú
železničních v Prase neb prostřednictvím Obchodní,
živnostenské a průmyslové ústředny v Hradci Král.

Jak agrární tisk poruje rolní
etve. Už to příliškřičí, ke u rní tisk

rolaictvu ublížil. A k tomu ty nejhrubšívýbproti rolaíkám smýšlení jiného! Abyaspo

své pon agrární poblaváři zatušovali, utíkají sok nejbonř m ale také jším projevům
pro rolulctvo.Potiskaotý má upraviti ta, 60

Bormoatnypa Tpí Bata:



-dání poznáh Že „stojí na falešných nohou!
Hrabými útoky proti jiným, sestavenými
ns sákladě vybájených věcí, bledi se agrární tisk
vlicbotíti do přízně rolmictva. Ze všech strsa
českých stojí agrárníkům otraha mladočeskénej
blíže. Nebyly jen zásadoí komprodjisy voleliní.
Dosmd má býti dle ujedoásí oboustrambého | kom
promis šurvalistický. Ale agrárníci k vůli projeva
„vroací lásky k rolnictvu“ vyjelisi na falšovaném
oři j proti dru Kramářovi. „Veokov“ dne 4.t. m.
hanebaě zfalšovel slova i smysl řeči Kramářovy,

aby rolníky proti mladočeskému vůdci PopiceSlyžme, jak o tom referují dne 6. t. m. „Národ.
Listy“. Přelušné místo řeči dra Kramáře zoělo
tekto: „Bylo by přímo šílenou politikou. ehtíti vy
volati proletářské poměry mezi zemědělstvem.
Musím věsk volati k agráraiíkům: Prozíravá po
litika nedá dojíti ke katastrofám a co máme dnes
před sebou, jest katastrofálním stavem! | Kdyby
agrárníci sami vystoupili, aby pomohli zmírniti
okamšitou drabotu vpuštěním zahraničního masa,
pracovali by pro svou vlastní ochranu.“ To tedy
pověděl dr. Kramář, ale „Venkov“ zmrzačiv jeho
výrok uvedeným spůsobem, křičí: „Tedy diktát,
upomínajícína vybrůžkys dobroboty!“ Truchlivé
zaměstnání, jež nutí takto prznit pravda! To však
není ještě všechno a příjde ještě bůře. Pod zá
blarím „Ke Kramářově řeči v parlamentě“ tiskne
NVenkov“ tento odetavec: „Teprve dr. Kramář ve
ové řeči dne 1. t. m. prostodušně a jadrně vy
Slovil největší starost, jež žece kapitalisty a prů
tmyslníky k boji proti venkova! Dr. Kramář dle
úřadní koresp. kanceláře se vyjádřil, že drahote
zemědělských výrobků může uzpůsobiti zvýšení
mzdy průmyslového dělnietva, což prý by mělo za
následek nezpůsobilost zdejšíhoprůmyslu k soatěži|
Dru. Kramářovi přísluší zásluha, že přímo a bes
obalu řekli, co si kapitalisté a průmyslníci myslí:
„Nechceme umenšit své veliké příjmy dnešní,
cbceme hromadit kapitály dosavadním neztenčeným
způsobem — proto nechceme zvýšit průmyslo
vému dělnictva mzdu, ale výslovné žádáme, aby
se za nás obětovali zemědělci! My kapitalisté a
„průmyslníci nemůžeme smeažit své příjmy, af je
"tedy zmenší zemědělci, af omi berou méně za své
výrobky!“ To je dle Kramáře „prosíravá“ poli
tika!“ Rosumé ss, še dr. Kramářneřekl s loho
věsko emi slabiky! Ale „Venkov“ neštíříse uvádět
úřední tiskovou kancelář jako pramen a lvrdé do
konce, še dr. Kramář slova. uýedená v uvosovkách
„přímo a bes obalu febl. „Vomkov“ apoléhá na to,
že většině čtenářů „Venkova“, kdyš do svých u
pracovaných rulrou obdrží nedělní svůj list, ne
-dostává se dosti: kritiky, aby: posoadili,še dr.
Kramář něco podobného ani říci nemohl, ale sto
ji-li to v agrárním orgáně tučné a s dovoláním
"úředníinstance,věří:nevširšíkrabyagrární.anebo
aspoň jich vetšina oa krev, te dr. Kramářaku

"tečné pronesl tento odstavec. A co říká vůdčí in
teligence agrární strany této rabulistice s. óbo or
génu? Jistě je se sa mi nehanbí, neboťby jí dávno
učinila“ přítrá, jístě ji schvaluje. neboť účel jt po
svěcnje a všechoy ruce, v nichž jsou otěže strany,
tisknou ruku, která napsala tento nestydatý výsmě

Šek pravdě i čtenářům, jakým smávali jsme 80
v grot skních politických románech Jókaiových.
Neboť účelu dosaženo: dr. Kramáj který pro
Besl ve sněmovně koaciliantní řeč o středoí ú
měrně, na míž by se mohly v otázce masné sjed
potiti i vrstvy výrobců i vrstvy koassmentů. u „
vystoupil tak nejen ve prospěch aárodaího celku,
nýbrě i strany agrární, jejíž zástupcům nakreslil
konce hospodářské politiky, která se řídí heslem
„Po nás potopa I“ — osočen dnes ve straně agrární
Jsko bez obala přímý nejea blasatel, nýbrž dokonce
4 strůjce záhuby stavu rolnického, jemaž jmenem
kapitalistů vyhrožuje katastrofou, postaví-li se
agrárníci proti průmysiníkům, kapitalistům a mě
šťákóm. A to všechno dobromady jmenuje se —
„poctivý agrární tisk!“ — Uvedená bezectnost
-agrárního tiska přímo hřímá. Pak ovšem není divu,
Že agrárníciv tisku překracují slova časopisů ka
tolických způsobem ještě bezcharakteraějším a da
leko častěji než listů jiných. Celé tlustá kaiba

lové budou za své rafinované ne konec
odsouzení i od těch, kteří jim s seuvědomělosti
posud tleskají.

Výstavka v „Domácnesti“. Výbor

spolku „Domácmost“, prení Šenk knchuřský úbelev Praze, pořádá výstavite výrobzů své kui é
Školy, pořádané u příležitosti oslavy Slet. trvání
spolku, ve středu dne 14. prosince 1910 od 11.
bod. dopol. do 7. bod. večerní vo velké dvorané
updětového děmů, Cazeráká ulienčlslů S « (ilavní
vchod). Vstapné 50 K va prospěch Ústřední Ma
tice Školské.

„amilajte se Nejematnějšísvátky majíubohé slepé dívky. Potěšme je v jich věčné tmě
dárkem a ulehčeme příspěvkem bída jejich. Vše

s díky pro tyto pojnobraotnjjí z nešťastnýchpřijímá: „Útulsa slepých dívek“ PrabeIII. Kempa
č. 38.“ — Příspěvky i admicistrace t. I. přijme.

P. T. pánům ředitelům kůrů. K ns
stávající vánoční době doporučají vřele vánoční
vložku pro basové, případaé icellové solo, o prů
vodě varhanovém a oellovém. Skladba tato, vyšlá
z osvědčeného péra pracovníka v obora tom zná
mého p. Váci. Šnora. ředitele kůra v Bělé pod
Bezděz-m, zalíbí ce jistě každému, koho jímá ve
lebně veselá vánočaí nálada, kterou vložka je mi
straé proniknate. Možno i na malém kůra vděčsě
provésti. Obdržeti možno o skladatele p Václava
Šnora v Bělé pod Besdětem, jakož i v koáasi

p. Kotrby a Ferd. Dédka i Praze.Véneček České LigyAkademické.
Jako minulá léta pořádati bude Česká L'ga Ala
dpmická representační věneček. Zvaní jest v pl
něm proddu a skončeno bude tento týden. Rekl
mace vyřizají se v místnostech spolkových Praha
IL, Voršileká ulice č 1.

Českoslovancká nálošna v Praze.
Výkas za měsíc listopad 1910: Vloženo vkladů
117.110 K 44 h, vybráno vkladů 86.638 K 51 b,
poskytauto sápůjček 67077 K 22h, splaceno zá
půjček 85.329 K, obrat penés 408.580 K 84 hb.
Stav koncem měsíce: Počet členů 260, upsané po
díly 618, vklady 410563 K, zápůjčky 878931 K,

reservní fond 1.308 K, přebytky 50.486 K, splacené závodní podíly 24831 K,hotovost pokladní
12-648 K 36 h.

Všem stoupencům, spolkůma or
gnnisacím séramy doporačujemoprávě vyšié
důležité brožurky: „Program a organisační řád
české strany křestaneko-sociální“ (cena 30 hal.) a
„Tři roky lidového parlsmentu“ z péra V. My
slivce (cena 6 bal.) Veškeré objednávky přijímá
a vyřizuje edmieistrace „Nev. Véku“ v Prase-l.,
Karlova ul. č. 8.

Vhodný dárek pre malé čtenáře.
Dobřáliteratura' pro mládež úónl' 'přílit Četaá.
Proto zajisté vítána bude « povděkem zaamenitá
„Kytička básniček“, kterou pro dětský sv-t na
psala Viola zPrácheňska, tiskem E Šolce v Telči.

LUstárne redakoe.
Kačer. 20 K.

Důležité praktické upozornění
. . evo“ :našim čtenářům.

Prosíme pp. odběratele. ahy ihned laskavě vy
rovnali do, i předplatné na „Omoou“ a „Ca
sové Úvahy.“ Neračle odkládal na příšíť měsíc,
poněvadí otálením v lomto roce by se nám zmačná
ztížila účetní závěrka. Přikládáme lístky a prosn-e,
aby jich k saslání peněz bylo neprodleně použito.
Kdo již platební povinnost vykonal, děkujeme mu
srdečně a prosíme,- aby si složní lístek wschoval
k placení příškmu. Přiložených složních lístků račte
použiti k placení „Obnovy“ a Časových Úvah“; na
syrovnání předplalnéhona „Prdci“ a Stt“ vydány
jsou složční listy jiné.

Neračte odkládati! Kdo odkládá, snadno ca
pom-ne a působí nám značné obí-že. Doufáme, že
naše prosba setká 20 s všestranným vyplněním, 26

Í

(Zasláno.)
Bohoslovci královéhradečtí, řídíce se krásným

příkladem svých údců, ufizují v osadách nálo
Řensky neb š ohrožených knihovny. Žádostí
o ně přichásí k čně mnoho. Co síly naše staší,

suse o. bor všem žádostem. PotřebaknihVšali jést veliká, Práto obracíme se s uctivou prosbou
vtéto milé vánočaf době, kdy láska a štědrost od
jesličsk Botlémských zářící plaf každé srdce lideké,ko
Všem našimp. t příznivcům a dobrodincům, aby ne
sapomišíši dárkem nebo knibami na „Odbor pro sa
kládání venk. knihoven“. Doufáme, še nadšení, jimiš
prodobnaty jsou sásoamy dřívějších echůzí boboslovoů,
Bevymiselo se ardoí celéřady vys. důst. duchovenstva

a o eropathio HAoevědčeny badou dárkem „Lit.
Jednotě“ nebo „Odborupr zak). venk. knihoven,“. Žádáme dále noti p. t. správce námi sřísených
knihoven, sby noobtěšovalísobě podati nám správy
o stava kaihoven; s mnohých míst amad jiš dlouhá
léta správy žádné nedocházojí.

„Odboru venk. knihoven“ v
rovali: vdp. Th. Dr. Frant. Reyl, konsistorní rada a
rektor knéšského semináře, 5 K; dp. Antonín Láš,
faráť v Lomnici s. Pop., 8 K; dp. V. Pleskot, koope
rátor v Olešnici, 10 knih. Zeplať Pán Bůh! Vivaat
smguontes|

Srdečně za vše děkují
bobcslovci královébradeští.

ední době da

——

Prohlášení.
Na četné dotazy sdělajeme, še jeme kromě jména

neměli nic společného a nedávno rozpuštěným úvěr
ním opolkem „Cbaritas.“ Spolek náš ponese nyní sám
vsnešené jméno „Charitas“, jehož je také hoden pro
své dobročinné a nezištné sšehy.

Jubilejní vzájemně dobročinný šivn. apolskCha
ritne“ vHrádci Král., v prosinci 1910. po

Dr. Frant. Reyl, Václav Jenšovský,
předseda. jednatel.

(Zasláno)
V „Růši Lardské“, kterou vydávám, uveřejňojí

te v rabrice „Lurdy v našich vlastech“ ony farnosti,
kde sbudován oltář, obras atd. Panny Marie Lurdské.
Činím tak v sboceěěím pořadí a sice napřed z Mo
ravy. Sešnam tento je podle knihy „Zda věřiti Lar
dům f“ Poněvadě však kniha tato vyšla jiš r. 1899 a
se tu dobu 10 let ve mnobých farnostech oltáře neb

soby P. Marie Lurdské sbudovány byly, prosímdůst.úřady. aby mise svých farností dotyčné zprá
laskavěmala v Pe vy

V Předklášteří na Moravě.

Leopold Kolísek,
farář.

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Královéth —
vo středu úno 14. prozince 1910, © 2. bod. odpol.
v diecásím spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tř.

předsedů. jednatel.

v Hradol Králové,

= za 4 až 5%%=

V úvěrníspolečnost
= (proti Grandhotelu) ::

úrok a to dle výpovědi,

VbělávUhlíř, Dr.František Reyl,

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

příjímá vklady na kmíšky

«W“ Složní lístky na požádání zdarma. “UN

-důkazů o té drzé literárníbezectnoatiby mobla| če“ již předemděkuje administrace„Obmovy“a Uhlí nejlepší jakostibýti vydána. Ale všeho do času Agrární Puzby-| „Časových Úvah,“ co nejlevněji. :
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" v Hradci Králové.
Akciovýkapitál K 15,000,000-—. | Reservní fondy K 2,400.000-—.

Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Expositury : Turnov, Jičín.

Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

Zůúročíveškerévklady4“ dnevloženíVkladníknížkazdarma. do vybrání.

Bursovní obohody tu-icizozemalké,Pronajímálevně
safesy se spoluzávěrem strany k a klenotů, cenných papírů atd.

28 Velkoobchod uhlím. X

Česká banka
= filiálka w Hradci Králové :

zúročí přítomně vklady ode dne vložení do dne vybrání

navkladníchknížkách4 —4! 0

j i na běžnýchúčtech o — Eo ÍŘA výpovědní:

napokl. poukázkách 4 o při výpovědi3Odenní4eb, „ w,
, Aho n... o O

Vklady vloženéna účetpříštíemisezůročíme S

ProdejveškerýchcemýchZ on nýo mb měsičnísplátky,

| O Výměnakuponů. © | | JÍ

p [2] Velkoobchoduhlím.(2)



Domácí lékárna našich předků.
Kdykolí naše babička někde na louku ne

posečenou se dostala, vždycky sí přinesla ně
kolik kytic různého „koření.“ Přebírajíc je, vy
ovětlovala nám dětem, ze kterých bylin se u
žívá odvara, které byliny jsou dobrým kou
řidlem, které mobou 66 přidávati do lásně soché,
které do koupelí, oa obklady neb na náplasti;
opozorňovala též, že některá bylina více pů

lovala o bylinách, jež nasbírala na poli, na
pašti, v lese neb v zahradě. Na podzim bylo
ba místech suobých celého stavení nastrkáno
všelikých pytlíčků, trahliček, krabiček i ba
ličká: lékárna to babičina.

Když jsem naslouchal jejím výkladům
při třídění „koření“, nešlo mi do hlavy, proč
skoro každou bylinku jinak jmenuje, ač tak
mnohé stejné se mi sdály. Ta apozorňovala:
„Kdybys s naší „makovky“ (velmi veliká hrušeň)
otrhal všecky listy, nepodaří 8e ti nalézti dva
stejné listy; pouze podobny si badou. Totéž
sbledáš u každé jiné rostliny. Ještě větší rozdíl
jest mezi roetlinami jež k jednoma draha ne
náležejí, byť se na první pobled zdály býti
podobny. Všecky, všecíčkyrostliny chovají v sobě
sílu Jéčivou, avšak lidé ji posud u všech ne
poznali; o některých to zase oynější lékaři
nechtějí připustit. Všdyťuž to jméno té bylinky
na to ukazuje, proti které nemoci se jí ode
dávna užívá, jako třeba leknutí, oaročník nebo
nátchové koření. —

Jména některých rostlin naznačují, jskou
mají chuť, jako osládič, hořký jetel; jména
jiných zase napovídají, kterým živočichům
slouší za potravu, neb kterým i škodí, na př.
ptačí zob, sviňský chléb a j. Teď ovšem ve

školách Korg rostliny jmenují jinak; tím jimvšak léčivé elly ani nepřidají ani nenberva.“
Pro svou „hapatyku“ sbírala babička ko

ření v době od sv. Jiří do uv. Jana Křtitele.
„Před sv. Jiřím“, tvrdile, „může se všech
rostlin jako seleníny do pokrmů ušívati, žádná
neškodí. Po sv. Jiří tvoří se v rostlinách šťáva,
která léčivé působí, z některých však také
usmrcoje lidi i zvířata. Ty rostliny, které jedy
obsahojí, jsou nejlepšími léky, jenže málo lidí
tomu teď rosamí.“ V. Pra.

m =
Praktické

=-vánoční dárky =
velmi levně nakoupíte
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Jiříkova tř. proti nov. labskému mostu.
Klatorské prádlo — trikové zboží — deštníky
— hh y — šněrovačky — kravaty — ko
žené zboží — hedvábí -— binzové krajkové

látky — vějíře — pánské vesty a j. v.

Kněžskékelárky
anáprsonkypatentníbezháčků!

Zboží nmvenek zasíléme k vý
běru, nehodící seovozmomo zpět

ů
Kulturní jiskry.

Umělkovaná hrůza před Jesuity.
Pokrokářský tisk stavěl se po vyhnání portugal
ských Jesuitů do umělkované pózy vytřeštěné a
úlekané předoí stráže. Achich! Jen aby ti hrozní
Jesnité naposledy ještě nepřišli do Rakouska! To
by bylo horším neštěstím než nejprudší cholera.
— Jen buďte bez starosti, pánové! I kdyby sem
Jesaité portugalští přišli, nevyloudí s kapes zed
nářekých židů a pokrokářů ani krejcaru. Tito lidé
byli okamžitě vypovídáni, ač byli i občansky pří
slušní do Portagalska. Nakládáno s nimi jako 80
sločinci, ač se nedopustili ničeho zlého; blavním
hříchem jejich v očích krvavých zednářů bylo, že
se jako svobodní občané nedali přinutiti k sapření
svého náboženského přesvědčení. „Volnomyšlen
káři“ osvědčili proti náboženské svobodě nejhrubší
násilí. Kdo si zachoval kus tjdského citu v těle,
nebude tak surové nikdy zacháseti ani se svými

odpůrci, jak zednářští republikáni se chovalik Je
Jen obratme list! V Rumunsku šidovské pi

javice tak bescitné vyssávaly rumunské sedláky,
že tito, marně bledajíce zastání aspoň u vlády,
naposledy se vzbouřili proti semitským tyranům.
Sedlákům se vedlo pod jhem židovských pachtýřů
bůř než nevolníkům. Tu honem židovští milionáři
prchali přes brasice do Bukoviny a do Uber. Jak
se tenkrát zachoval pokro tisk? Masary

korský „Čas“ uveřejníl provolání ku ebírce a tyidovské „ubošáky“,kteří si přece s Ramunska

přinesli plné šoky. Ostatně v samých Uhrách a
Bukovině jest židovských kapitalistů víc než dosti,
tak že mobli „souvěrcům mooho dáti sami; nebylo
potřebí prositi ani židy usasené v Čechách o pří
spěvky. A ejhle! Najednou sám Český časopis
volal k samému českému národu, aby platil na
Cizí, zahraniční Ieraelity! Tenkrát bylo plao fari
tejakého litování; ale poctivý Jesnita vyhnaný
pro své přesvědčení už není člověkem. Tomu 8e
mojí uzavříti všecka moře,všecky zemé; ten není
ani hoden bydliti v kriminále, nemá práva dýchati.

Po raské revoluci, když židé viděli, že se
křestané v Rusku ještě zotročitúplně nedají a naopak
trestají bezcitné židovské pumaře, nastalo veliké
stěhování Ieraele z Ruska. Naděje byly hrozně
sklamány. Uvažme jenom ra př., že za revolace
sřídili pumaři bez dloubých okolků v Oděase 8 0
kolím „Černomořskou republiku“, jíž v čelo pc
stavili samé židovské kopitalisty. Kdyby tak vě
děli čeští soc. demokraté, kdo všechno do bezed
ných kapes stopil peníze, které ve prospěch soc.
demokratických revolucionářů do Roska zasílali!
Ale najednou republika se rozplynula v mlhy.
Mnoho židů odjelo přes moře do Ameriky. Leč
snačné honfy Israelitů přešly do Bukoviny, Ha
liče a na Ostravsko. Lidé tito přinéšeli do Ra
kouska v každé race jen pět prstů, nikdo jich
sem novolal, k našemu národu nepatří, ale po
krokáři se soc. demokraty ani slůvkem se nezmi
úovali, že jest Rakousku opatřeno Ieraelity již až
příliš dostatečně. Tedy jen důsledně!

A mají-li volnomyšlenkáři hrozný strach,
že by snad někdy v Rakousku kázal cízí Jesuita,
tášeme se, proč beze všebo strachu volují sa řeč
níky do šofioského sálu v Praze vídeňské židy!

Polský prelát snamenitým národo
hospodářským pracovníkem. Nyní, kdy
naší odpůrci stále do omrzení přemílají Čensto
chov, dobře jest postaviti jim před oči jiný polský
obrázek. „Nár. Listy“ dne 4. £t.měs. napsaly:

V těchto dnech zemřel v Poznani prelát Piotr
Wawrzyniak, probošt v Mogilně a papežský ko
moří, jedna s nejrázovitějších a nejzasloužilejších
osobností mezi pozoaňskými Poláky. Záčastňuje se
již od r. 1872 společenstevního ruchu v Poznani,
vyšinul se svou pronikavou znalostí sákonodárství
i Judikatury společenstevní, svou úžasnou skuše
ností ve veškerých odvětvích obchodů peněžních
i pozemkových, svou prozíravou diplomacií a svou
železnou houževnatostí na předaí finanční autorita
poznaňskou. Autorita tato zjednávala mu pak mesi

jeho krajany i snačný vliv společenský apolitický.Roku 1892 stal se patronem pozoaňského svazu
společenstev hospodářských a výdělkových a od
té doby polské úvěrnictví v Pozaání pod jebo
kouzelnou rukou neustále vzkvétalo. Když sapočal
působnost svoji ve svazu, čítal tento teprve 76
ústavů se 3 miliony podílů a 12:/, miliony marek
vkladů; loňského roku však bylo ve svazu již 248
sdružených ústavů a 22 miliony marek podílů a
1711/, milionu marek vkladů ©Vlivem jeho bylo
působení polských záložen nejen zdokonaleno, ale
povstala vedle záložen icelá řada družetev jiných:
nákupních, výrobních, parcelačních atd. Neoceni
telná zásluha Wawrzyniakova neleží však toliko
v tom, co positivníbo vykonal, nýbrá z velké části
1 v tom, co dovedl zameziti: zamezil opětné od
nětí revisního práva polskému epolečenstevnímu
svasu, Čím pruská vládu již kolikráte hrozila,
zamesil vytvořením jednotného, poznaňským po
měrům nejlépe vybovajícího typu úvěraích spole
Čenetev, vypuknatí sporu mezi přívrženci typu
Raiffeisenova a typu Schaltze-Delitzschova, zamosil
konečně valnější rozšíření peněžních i voitřních
krisí. jež poznaňské úvěruictví v posledních letech
několikráte ohrožovaly. Tím vším prospěl Wavrzy
niak značnou měrou i k dosatení dnešní kalturni
úrovně a dobré hospodářské ipolitické organisaci
poznaňských Poláků, takže bude jen velmi těžko
nalésti v nábrada zaň muže stejně vynikajících
vlastností a stejné všeobecné vážnosti. Znamená
tedy úmrtí Wawrzyniakovo pro poznaňské Poláky
strátu v ten okamšik enad nonabraditelnou a bylo
by jim jen přáti, aby nalezli co nejdříve opět fi
nančníbo vůdce stejného nadání,vytrvalosti a štěstí .“
Kočs takového dacha zajisté dovede pilnou a tichou
prací prospěti národu více než tisíc pokrokářských
hubařá, kteří baosírojí od města k městu a vlast
noručně vyrobeným strašidlem, jež nazvali kleri
kalismus. Práce zesnulého preláta dokazuje, co
dobrého mohou kněží dokázati pro katolický lid
i u nás tam, kde se dosud nepracovalo. Vshůru
k práci! Pomáhejme křesť.soc. sdružení dělnictva,
edruženému katol. rolnictvu atd.! Jen trocho více
zatlačiti! Pak radé se zelenými čtver
lítsky povadnou rychleji, neš se nadějeme.

Vysokoškolský professor proti
nórství akademiků. ProfessorV.ŠafaříkvPro
slovu ku přednáškám o deskriptivné astronomii

em a mimochodem něco upřímného, třebas na
oko od naší vzdáleného. Máme v če

Štině jedno slovo, které ne do Hpisovnéhojezyka; nestojí ami ve biblí ami pokud

vím v Komenském nebo Veleslavínovi; a přece
každý je zná; jest mám nutně potřebné, a kdyby
bo nebylo, musila by se sejíti komise a utvořiti
jiné na jeho místé . . . Jest to slovo Šantala. De
finovatí je přesně není snadno, ačkoli každý ví,
co znamená . . . Nejpřesnější, ač nikoli nejstruč
nější definici našeho slova možna, tuším, dáti na
základě Euklidovy geometrie. Šantala je člověk,
pro kterého neplatí Euklidova definice přímky, je
to člověk, který, když má před sebou 99 křivých
dlouhých cest a 1 přímon krátkou, dříve proběhne
všecb 99 křivých, než se odhodlá — nerad a s De
chutí — k té jedné přímé. Je to zvláštní tvor
když to má před sebou všechny dvéře otevřeny
leze to zadním oknem; křivě to myslí, křivě to
kouká, křivě to mluví, křivě to chodí, křivě to
jedná. Že je toho ve světě dosti, víme bohužel
každý, že je toho u nás více než nám ovědčí, a
že toho koukole přirůstá, jest litovati ještě vlee;
proto, pánové, co starý muž, jeaž čím je bližší
hrobu, tím více nenávidí, co je ve člověku kři
vého, otcovsky k vám volám: Mějte v nenávisti
Šantalství o zvykejte sobě, kdekoli je spatříte, řící
nablas: šantala. Snad si tím nerazíte cestu k vy
sokým bodnostem, ale jen 8e nebojte, že byste
si tím ublížili na zdraví a na životě, neboť už
náš ctihodný Palacký v jedné ze svých literárných
půtek vyslovil: „uihil imbecillins diabolo denu
dato“ t. j. nic hloupějšího, nežli svlečený ďábel.“

Moderní cenění Třebízského. |/šlech
tilý kapisn klecanský měl šbavou lásku k vlasti,
byl demokratem v nejlepším slova smyslu a spisy
jeho prozrazují nejapřímnější zbožnost. Leč vy
Jádřilo slovo psané všecko spravedlivé? Třebízský
měl velikou, pestrou fantasii, kterou se dal příliš
unášeti. Pravdu mloviti chtěl upřímně. Leč právě
nové, stále se hromadící objevy historické doka
zují, jak se leckde zvláště pfi svém pessimismua
vynášení jinověrců mýlil.Srovnejme jenom stkvostné
historické povídky Wintrovy s literaturou Třebíz
ského a hned poznáme rozdíl mezi charakterovou
plastikou obou spisovatelů. Možno Třebízskému
sazlívati? Když tvořil, neměl ani šestinu těch hi
storických pomůcek po ruce, jské má spisovatel
románů so zašlých časů na svém stole nyní. Tře
bísský se vzdělával pilně. Patrno to na posledním
dile „Ušlapán“, kde různá hroty a přestřelky,
v románech dřívějších se vyskytovavší, jsou značně
nhlazeny ; zde přihlíženo k reální skutečnosti daleko
šťastněji než dříve. Škoda jen, že šedovlasý kaplan
odešel dříve, než mu bylo popřáno píti z plného
zdroje nových historických objevů! Tu zásluhu
Tfebízskému nikdo nevezme, že rozmnožil českou
obec čtenářskou o celé davy, že utvrdil v tisícerých
srdcích lásku k vlasti a k lidem trpícím. Leč o
umělecké ceně spisů Třebísského lze růsně souditi,
třebaže nakladatelé k vůli vlastnímu zisku blavně
přímo plýtvají obrovskou reklamou. Právě poslední
Číslo masarykovských „Pokrokovýchlistů“ nepsalo:
„Více seriosnosti — rádi bychom zvolali k vý
konnému výboru agrární strany, jež počala ku
poučení a zábavé vepkovekého lidu páté vydání
veškerých spisů Václava Třobizského vydávatí.
Veškerých spisů! Duafáme, že vydavatelé vědí,
Co znamená vydávat zaova veškerých 16 svazků

vaci koihovnu českého venkova“ — Mezi spisy
zesnulého klecanského kaplana je maobo literatary,
ješ neobstála ani aa souda »oučasnosti, jsou to
velmi často pouhé citové výjevy, které by ani
Gymnasista nesměl professorovi s iiterárním vkusem
přetložiti. Důes pak jest celý Třebíseký až na ne
patrné výjimky věc rozhodně přežilá, hodící se
mládeži asi do 16 let Dávat dnes, v r. 1910 ce
lého Třebízského znova našim venkovanům a od
poručovat bo jako důležité literární dílo — ba
tvrdit, že jsou sebrané spisy „ryzím uměním —
uměleckým obsabem nejvzácnější knihou“, jest
neslušné, každého obchodníka nedůstojné přehá
nění, sale jest přímo podceňováním duševní vy
spělosti našeho venkova. Výkonný výbor agrární
strany se mýlí, myslí-li, že úroveň našebo lidu
jest tak nízká, aby mu stačila málo výživnástrava,
kterou doufáme, že jen z neznalosti — si dovo
luje mu nabízeti. Třebizeký byl jako člověk vzor
ušlechtilosti, vlastenec ryzí a dokonalý, ale jako
spisovatel a jmenovité vzdělavací spisovatel —
ne —! Jeme bobudíky dále, nežli abychom mobli
čerpat poučení z citaploých. romantických zkazek
Karlštejnského havrane a odsuzujeme co nejroz
hodněji, Ze si páni z agrární strany a nakladatel
Topič, pod vlasteneckou skraboškou se vzletným,
ne národoí cit našeho rolaictva vypočteným bom
bastickým provoléním dovolojí tak nepěkně kla
masti prosté venkovské duše, Pravíme 8 dobrým
svědomím klamati, a kdybychomchtěli psát ostře,
napsali bychom nestoudně klamati, neboť nejen že
Třebízský dávno uá není nejrysejším uměním, ale
„vsdělavací knihovna českého veakova“ není také
nejlacinějším vydáním Třebízského.“

Zdržujeme se vlastního posudku o této“ kri
tice a voláme pouse: Tohle tak aapsat klerikál t
Ale sneužívání spisů Třebísakého,hodí se agrár
níkům do krámu velice dobře. Ve spisech "těch



moobo se mlaví proti semanům katolickým, velice
skrovně proti despotickým ojařmitelům busitekým
as protestantským a — docela nie proti nyuějším
semanům agrárním.

Umělecké výrobky
ns cnnBnBa0nBUn5U9
a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidně doporačuje umělecký sávod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec úrálové, Jtříkovatřída
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Hospodářská hlídka.
Bavorský zákomproti parcelářům

Dne 23. července přijat v Bavořích zákon proti
parcelářský 38 proti 28 hlasům. Oposice aváděla,
že tímto zákonem svobodné nakládání majetkem
omezuje. Dále že živoostenské obchodování po
semkovými statky se zatlačnje. První výtka vy
vrácena poukazem, že svobodné nakládání ma
jetkem beztoho obmezeno jest na př. vyvlastňo
váním za účelem zalesňování, a že tímto zákonem
přetrhne ochuzování rolnictva. Proti druhé výtce
uvedeno, že se poctivý obcbod obejde bes čachru
8 pozemky, kteréž jsou něčím jiným, nešli badry
a sklo s že vládě musí záležet na tom, aby se
obyvatelstvo lehkomyslně neochusovalo. Proto také
zajístili Bavoři prvoí právo ke konpení živnostíi
Raiffeisenkám. Konečně tímto zákonem není za
kázáno, aby majetník velikých selských živností
nemohl příležitostně kousek grantu odprodati a
nebo ten, kdo 8i něco nastřádal, kousek pozemku
koupiti. Tímto zákonem bylo pouse vyloučeno,
aby nepoctivý spekolant neskupoval celé živnosti
a po rosdrobení a drehém rozprodání kousků o
veliké sumy stav rolnický nepřipravoval. — Ne
škodilo by to i u nás, abychom následovali v této
věci „klorikální“ Bavoreko.

Zákaz vývozn dobytka s Čech do
Baver nařídiloministerstvobavorské, aby rychle
v Čechách šířící se slintavka s kulbavka jatečným
dobytkem do Bavor zavlečena nebyla. V krátké
době možna) očekávat sákaz vývozu jatečného do
bytka našeho i do Saska a pruských držev vůbec.

Vojenské kursy zemědělské nověz:
váděné dle nařízení ministerstva orby mají míti
tento program: 1. Vyučování má se díti jednou
až dvaktát týdně. 2. Přednáška i s následující de
batou nemá trvati déle než jedau a půl hodiny.
3. Vyučování budiž konáno v mateřské řeči ú
častníků kursu. V každém kursu bude vyučování
věnováno asi 50 hodin.

Čištění stromů nejlépe se vykoná za
jasné pohody v zimaf době po dešti. Jednak oce
lovým kartáčem, jednak škrabadlem s kmene iha
Jusí se aeškrabe mech, lišejníky, stará kůra, Na
to se strom zalíčí smíšeninou vápna, alínu, zelené
skalice a jiných látek, jimiž se ničí zárodky plísní
a bmyz. Škrabky se pečlivě posbírají a spálí. Při
čištění vyřezujeme poraněné, churavé, zaschlé neb
nalomené větve, přebytečné dřevo z koruny 8e od
straní a rány bladoe u kmenu sříznuté zatmelí.
Všechno saché lupení a pavučiny, prstenky a za
sochlé ovoce se při tom posbírá a spálí. Okolo
kmenu se půda zkypří, čímž ce shbubí hmyz v půdě
přezimující.

Slintavka a kulhavka do chlévaza
vlečená ničím se nedá zadržet. Nemoc sice dá se
protáhnout, ale zameziti nelse, aby obmezila se
na kus jediný, neb stáj jedinou. Proto se nedo

učuje průběh nemoci zdržovat, protabovat, nýbrž
pe pocbodí, když nemoc, jakmile se ve cblévě

objeví, nechá co nejrychleji se vyvinout a ihned
zvířata nakašená léčí kafrovým vínem a rostokem
formaliau. Dobytčeti vyrostlému v nápoj denně se
dá 50 gr. alkoholu, tlama se denně omyje kafro
vým vínem a paznehty i vomeno roztokem forma
linu, což arciť vše za dozoru zvěrolékeře konati
se má.

Pampeliškový salát a odvarz kořenů
dobře poslouží osobám, ktežé mají nepravidelaou
stolici anebo močení je nedostatečné. Také na
játra trpícím se odvar kořene doporučaje. Účinky
jsou tím lepší, čím je pampeliška mladší, neboť
starší kořeny a lapeny léčivost ztrácejí. Pro děti
se pampeliška arcit nehodí.

Ochranou proti baeiilům nakašit
výma jest důkladné mytí v bodně teplé vodé mý

vé. Bylo totiž zjištěno, že už jednoproeentový
roztok mýdla ničí zárodky různých nakačlivin. Ba
59, rostok mýdla i tyfové bacilly bubí, a to čím
je mydlina teplejší, tím větší má účinek. Toť pří
čina, proč máme si delší dobu mýti race v teplých

čistoty anebo nakašliviny.

obdržely na

Sociální besídka.
Povězte uršítěji, kde vlastně kradli.

Teď teprve, kdy ce zvláště na Ostravska roz
poltili čeští soc. demokraté na dvě protivné
strany, leze z nich to, 00 dříve vepootivě při
krývali, vymloavali nebo samičovali. Rudé listy
„Doch Času“ a „Hlas lida slezského“ přinesly
ve článku nadepsaném „Svatý policajte — vy
slyš nás !“ dopis sekretáře Brdy, adressovaný
nutonomistovi G. V dopise tom vytýká sekretář
Brda zmíněnému soudruhu, že lepí známky au
tonomistického svasu do legitimací Uaiových
a nazývá jednání toto nepoctivým. Dále žádá
jej, aby bezodkladně vrátil veškeré Uniové le
gitimace, jakož i peníze, které jako příspěvek
na legitimace Uniové vybral, 6 pokladníkem
núčtova) a odevzdal. Nančiní-li toho, brozí ma
Brda trestním ozoámením pro podvod a zpro
nevěru. A nyní přijde to nejlepší. Autonomisté
rozsuřeni bezobledným jednáním centralistic
kóho sekretáře, vedou si ještě bezohledněji a
vynášejí na veřejnost věci, o kterých by mělo
dělnictvo vážně přemnýšleti. Píší: „My víme, že
za panování soudraoba Brdy se v pokladnách
„Unie“ kradly obnosy do tisíců jdoací a tenkrát
se nedělalo trestní oznámení. My víme, šei
v pokladné soudrabu Brdovi velmi blízké
scházelo kdysi kontrole hoduě korun a neučinil
tenkrát soodrah Brda trestní oznámení“. Toto
přímo příšeruě řve o hospodářství v sociálně
demokratické organisaci. Aatonomisté veřejně
volají. že se kradly obnosy do tisiců. Kdo je
kradi? Proč tento zloděj dělnických peněz
nebyl pohnáa k zodpovídání? — Odhalení aa
tonomistických časopisů vyvolalo mezi dělnic
tvem obromné vzrušení. Nelze se také diviti.
Dělnictvo těžce vydělaný groš okládá do orga
nisace, která má mu pomoci k zlepšení jeho
poměrů a najednou slyší, še 2 nastřádaných
jeho peněz kradly se tisíce. Dnes aotonomisté
křičí — kradlo sell A kde byli tehdy, když
povinnost jim ukládala mlaviti? Proč tehdy
nechávali 'veškeré dělnictvo v tom domoění,
že s penězi jeho poctivě se hospodaří?

Tak pracují „klerikálevě“. Hraběnka
Sarolta ze Seilernů založila dva spolky pro
ošetřování cbudých nemocných, které působí
ve Štípě a v Lokově i okolí. Ukolem jich jest
opatřiti nemocným, zejména chudým a šesti
nedělkám opatrování a ošetřování v jejich ne
moci. Vycvičené ošetřovatelky (milosrdné 8e
stry) konají onu alužbu z lásky bezplatně.
Snahou šlechetné hraběnky jest, aby tyto spolky
pro ošetřování nemocnýchrozšířily se po celé
Moravě i do nejsastrčenějších vesniček.

Veliký soelálně-demokratický poklad
miční skandál Nemocenskápokladna pro Dro
hobycz a Boryslav, která od několika let spra
vována byla sociálními demokraty, úředně byla
zavřena. Už před třemi měsíci vystoupil jeden
úředník jmenované pokladny a uveřejnil v no
vinách, co věděl o nepořádcích této pokladny.
Bylo jím zjištěno, še Je ustanoveno při po
kladně na útraty abohých nemocných na 30
sociálně-demokratických agitátorů, kteří pro
pokladnu skoro nic nepracají a jenom stran
nickým účelům agitačoím slouší. Jsou to ne
sřídka analfabeti, kteří v revolační době z Raska
prchli, kteří tam červené straně sloožili a zde
lehký chléb našli. Platilo se jim měsíčně200 K
i více! Když v novinách oveřejočny zprávy o
tomto sociálně-demokratickém hospodářství,
smocpilo se sociálních demokratů v Droho
byozi veliké zděšení! Nejvíce zodpovědný jistý
Bankowski, který jako pokladuiční lékař měl
350 K od pokladny měsíčně, prchl do Ameriky.
Několik jiných uteklo do Německa. Zjistilo se
toto: peněz pokladny nemocenské bylo užíváno
nejen k účelům agitačním, nýbrž placeny byly
jimi též soukromé telegramy a rozhovory te
efonní a redakcí eociálně-demokrat. „Glosa“

ve Lvově. Také kolportování sociálně-demo
kratických novin a brošar platilo 86 penězi
nemocenské této pokladny| Sociálně-demokra
tičtí členové pokladny dostávali podpory nejen
sa dny, kdyš byli nemocní, nýbrš byli posí
láni scela zdraví do lázní a dostávali na to
větší podpory! Jak dále bylo zjištěno, měla

míti tato nemocenská pokladna roka 1909 pře
bytek 000600 K. Zatím však, jak dosznávají
samy časopisy sociálně-demokratiocké, je v pu
kladaě na hotovostípoubých 66 tisíc K; naproti
tomu jsvu ještě nezaplacené dluhy v lékárnách
a nemocaicích na 70 tisíc K. Tedy má místo
půl millionu koraa kapitálu ještě 4000 K dloba.
Vlastní spréva byla v rakou s2ciálně-demokra
tických židů. Hejtmanství zabájilo na rozkaz
místodržitelství vyšetřování, jehož výsledkem
bylo rozpuštění nemocenské pokladny. Vyslaná
komise v průvodu čtyř četníků a strážníků ob
sadila dům pokladny. Všechoy knihy byly do
pytlů složeny a zapečetěny a státníma návlad
nictví odeslány. Když dělnictvo zvědélo, co se
v pokladoě dělo, shromáždilo se u velkém počtu
před domem a demonstrovalo boařlivé proti
sociálním demokratům. V okresu Drohobycs a
Boryslaw je poslancem 60c.demokrat Wityk.

Dobrý máved pre spoření drobného
lidu Českoslovaoská záložna v Prase, Spálená
ulice 9, ačkoliv teprve prvý rok v činnosti,
vykazuje stálý vzestap jak vkladů, tak i ve
škerých obcbodů bankovních, které provozuje.
Hlavní snabou zéložny jest, podporovati a ší
řiti spoření mesi lidem katolickým a tak při
spívati k jeho bohatnutí, neboť bohatými jed
notlivci činí se bohatým celý národ. Aby snaha
tato mohla býti koranována přece nějakým vý
sledkem a aby i v chudých rodinách jevil se
smysl k šŠetraosti a spoření, hiavné pak dítky
ku spoření se povzbuzovaly, zovedla záložna
oddělení atřídankové. Vydá každému na požá
dání svoji vkusně opravenou „Utřádaoko“ na
základní vklad K 3-—, který 8e ihned zúročí.
Záročení otřáděňlových vBí+dů jest 69/, bez
výpovědi. Kdyby však vklady na střádauka
dosáhly výše 1.000 K-a celý vklad měl býti
vybrán, vyhražuje sj představenstvo zálošoy
alespoř 30deno!lvýpověď. Koihy vkladní vydá
vají sa bezfÁrtaš. StřádnakyBodí se jníko cenný
dárek pro dítky v každé chvíli (jako ka jme
ninám, k Ježíšku, atd.) neboť dítky očí se již
v mléďí evém krásné dtnosťt, jákou jest spo
řivost a tak soadn) nevydávají peníze za věci
sbytečné. Až dorostou, uznají, jak to bylo
moudré, že si nějaký kapitál ašetřily, který
jim pak bade sloužiti sa základ ku dalšíma
povolání. Českoslovanská záložna nemá však
jen za účel přijímání vkladů, a:e obstarává
též svým členům nákop zboží za velice vý
hodných podarínek, kapaje a prodává cenné
papíry za botové i na eplátky. Členům posky
toje rápůjčky všeho druhu na míraý úrok a
členské podíly úročeny jsou 6%, Zálošna při
cbází jak svým členům, tak i pp. vkladatelům
ve všech směrech co nejvíce vstříc a doufá, že
bude též lidem katolickým ve svých snahách
podporována, neb jen mohatný ústav peněžní
upevní naše posice bospodářské.

„Lidevá“ republika. Právě v tomto roce
nejvášnější události a brozné sociální otřesy
ve Francii prozradily, jak se tam kapitalistům
vede snamenitě a lid jest vysaáván příšerně.
Jednotlivci ee ve Francii velice obohacojí, alo
finance vládní se stále shoršuj(; fioanční roz
počet již jest v nebezpečí deficita. Na vojsko
vydán v letech 1907—1911 obnos 1 milliard
745 millionů fraoků. Kolik živnostofků a děl
níků se z toho obohatilo? Skutečný obrovský
sisk ebrábli židovští dodavatelé. „Cas“ pozna
menává: „Perspektiva badoucího vývoje frau
couzských fnancí je tedy hodaě temnou. Tyto
obavy byly také proneseny ve všeobecném ro
kování o rozpočtu. Ale ač se jednalo o tak
závašné vóci (o výkopu drah a dělnické renty),
zevnějšek gonerální debaty poskytoval docela
jiný obraz: bylyť poslanecké lavice úžasně
prázdny zvláště na pravici. Po bouřlivé debatě
politické jakoby do bourbonského paláce za
padla úplná netečnost.... Zpravodaj rospočto
Damont vytýkal francouzským kapitalistům
únanční hervejsm“ (sbouba, ničení financí)...

Šedns „obyba francouzského bernictví ge také
přiznává všeobecně. Jeho základ vycházídosad

zeR aa a postrádápčoptotošnékoptro Jy- Šdůchody sůstávaj nesdaněny,
příjmy stíhají ss přímo fiskální inkvisicí.“| Jsou
různé návrby na sanaci. Ale který pomůže?
»Nové monopoly? Soojalisté jsou pdchopitelně



| pro mě,ale reakcec fsaněnícisejich bojí; vidí
vanich počátek ke kollektivísmo (ko společnosti
tmajetko). Potírají myšlenka tu heslem „svo
body práce a podnikání... V pozadí těchto

finsněních chmor zvedá 0v věsk ještě hlabší
problém: otázka reformy volebního práva.
Dnešní způsob vcleb do sněmovny působí
vlivem korupčním. Výsledky ty slyšeti Ise nejen
v tisku, v parlamentě, ale také z kathedry
Sorbony (uoiversity). Vládní politikové a 20
nátoři vykonávají shooboý vliv na celou správu
a úřady. Mó-li se zjednat administrativě země
neodvislosti, třeba konstitačního řbsa — po
tměrného zastoupení. Produktivní činnost ná
roda vynáší státu přes 4 milliardy — většinu

"tohoto obranného jmění shrabojí však rentiéři
(bankéři), věřitelé, cizí magoáti finanční a ob
chodbí — k dobro lida přichází pramálo. Nad
tím třeba otevříti oči “

Ano, jen otevřít oči! Až začnou znovu
soc. demokraté u volnomyšlenkáři prorskovat
pozemský ráj po potlačení křesťanství, pou
kašte jim na to, jak se vede lido v zednářské
Francii. Právě tam lidové živly jsou přimáč
konty k zemi zpopoým kapitalismem. Právě
tam lidoví poslanci zrazojí zájmy lidu nej
snadněji, jakmile se jim za kulisami ukáže
tučný bakšiš, Otevřít oči a učit se ze Bkuteč
nosti|

Vlastenectví v sec. demokratické po
ditice ma Moravě. Jak si počínali čeští soe.
demokraté oa sněmu moravském, jak svými
bouřlivými výstapy hnali vodu na německý
mlýn, nad tím ztrouli všichni Čechové, jimž
vlastenectví není prásdaým slovem. [I kraby
pokrokové lomily takama nad tím zrazováním
české společné věci, protože rudá zloba nedala
se ničím zatošovat. Také sám pokrokářský
„Přehled“ po usavření aněmo v č. 9. oapsal:

„Podivnou úlohu hráli tentokráte čeští
sociální demokraté, kteří Němce vydatně pod
porovali v jich obstrakci. S+ciální demokraté
obstruovalí nepřímé daně v saračním plánu
Koudelově. Zvláště posl. E'derach (aěm. soc.
demokrat) neúnavným mařením práce suěmovní
prokázal Němcům velké služby. Obstrukcí českých
sociálně demokratických poslanců ma moravském

lze namítnooti, še neobstraovalí vždy (0a př.
na říšské radě a jínde) a nebuďoa vždy ob
struovsti savedení nebo zvýšení daní nepří
mých. Výjimky jsou tedy přípustné. Na každý

kladně uvážiti, zda by nebylov tomto případě

prospěšnější spokojití se pouhou oposicí, než
sabati k obstrukci. Jejich oposice, podepřená
německou obatrokcí, by zcela nepochybně byla
dostačovala k znemožnění Koudelovy sanace
Mimo to brání se sociální demokraté jakékoliv

pro ostatní přijatelné zemské eanaci zemskýchinaecí, jejíž nezbytnost se přece všeobecně
uznává. Jest ovšem pop.lární negovati (popí
rati) daně nepřímé, ale otázka jest, nepoško
dilí-li sociáloí demokraté svvu obstrukcí ovoji
popolarito na jiné straně. Naší soc. demokra
tičí poslanci nemají zapomínati, že velkou
část jich volřšstva tvořiá příslušníci občan

ských stran pobrokovýck — D'e všeho bade86 800. demokraty súčtovéno nu Moravě spra
vedlivě velice brzo.

Zhoršení výrobzích poměrů. V prů
mysla a zemědělství hospodářské poměry 80
utvařojí hůře, než jak až dosod stály. Jedno
tlivá odvětví průmyslová počínají 6 omezová
ním výroby. Ba nepřízní počasí byly i saisonní
sávody, která beztoho jen tři počzsimaí a zimol
měsíce práci mají (cokrovary), donaceny k za
stavení práce. Nemofný je přívoz cukrovky
8 pole a částečně i nemožno vyrytí a aklizení
její. Takovým způsobem zvláště na Moravě a
v Čechách sůstává sklizeň nedokončena a
kampaň přerašena. Jinde nebylo aspoň tako
vých potíží jako p nás. Na dva miliony me
tráků řepy je dosnd v zemi v <boa našich
oblastech a není vlastně naděje oa její vydo
bytí. Také podzimní práce polní nedokončeny,
tskže oziminy zase zkráceny. Z jiných krajů a
zvl. z Ruska sdělují o dobrá stavu osení za
setého. Z Argontiny jdou svěstí dvojtvářoé,
dobré i horšt, jedoy zvěstojí o výtečné sklizni,
jež začíná právě, druhé však neslibojí tolik, co
před městoem ještě čekáno. Na vývoz zbade
prý Argentině ale přěťb značně více než letos,
kdy vyvesla jen asi 17 mil. metr. c. pšenice,
s nového roku čeká se vývoz přece 324 až
87 mil. g. — Cakerní ceny podržují se vše
možně aspoň na 20 koranách na motrák poho
tové suroviny a na 72 K čištěného zboží (3 daní
88 K a s kartelovým výdělkem 6 K).

—===== Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkander.
Napsal Vilém Tíihelka. Stran 32. Cena pouze 8 hal.

ObjednávkyvyřídíBilekupská knih=
tiskárna v Eradoil Králové.

6hcefe sevýhodněošatiti2?
Vyšádejte si ilmed vsory pánských látek
Mnahlédnutí. (Zoláště vsor látky »Palmirac)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní český nastletelský odvod| voubonného sboší
2 sal. r. 1876. čs

Girový účet u Ústř. banky
Čes. spořitelen.

Českoslovanská záložna VDraze,
zapeané společenstvo s ručením obmezeným,

Zúrokuje vklady 4:/,/,—5/, dle výpo
vedi ode d2e vlofení do dne vybrání.

Zapůdjčujesvojeatřádanky úplněbesplatně
a vklady na ně očiněné úročí 6/, bez vý

Základní vkiad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání slošní listy pošt. spofiteloy. Daň
důchodkovou platí záložna 2a pp. vkladatele
ze svého.

Mtavvkladů 30. listopadu1910K 410.000—.

Poskytuje zápůjčky aa směnkysručiteli
(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na ceoné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákap sboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa hotové i
na splátky, vyměňaje Kuponya cízí mince atd.

Podíly členské úročí se G*/,.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uscbovává v bespečném tresoru bezplatné.

Záložna podlébá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od :/,9—12, odpol. od */,3—65

sestry a tety paní

.
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Veledůst. duchovenstvu
dovoluje si nabízetiM.I.Řína

v Městoi Feřmanově

VOŠKEDÉ práce KOSLOÍNÍ
znovuslacení a výrobu bohoslužebného náčiní, též

snovuzlacení oltářů.

Týš prodá

pěkné jesle chrámové.
Závod trvá přes 50 let.

První český katolický zárod ve Vldni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
: chýnů), nebes a

. rů; na požádání

vovénádoby,kříže„ std
70

Vid EeŇ,
© | VII o.,Kaiser

straese 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
< Naužáskusasilá

se vše framco.

letošní sklizně, jakož i cibuli, Česnek, majo

ránku, thymiánek, a vše výborné jakosti a

levně zasýlá

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.
Skybalíčkypoštou franko.
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|| m Děvče =
| 19leté, z lepší venkovské rodiny, začátečnice, ale

čilé a slušné. obou řečí zemských znalé, nastou

| pilo by pn Novém roce paní k ruce ma lohší
' práce nebo k odrostlejším dítkám do katolické
! rodiny v Praze nebo v severovýchodníchČechách,
; kde by se sní přátelsky zacházelo, poněvadž výše

platu nerosbodaje. — Nabídky si vyprošuje pod
„Děvče 19“ do administr. t. I.
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ŠJan Horák,*
i soukenník
x v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

! v zemských.

; R Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele
"me důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
| B sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
l dobu více než třice“iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

' aWelejemnélátky na taláry.

| n Též na oplátkybez zvýšení cen!
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BEDITY
různých velikostí v dobrém stava ma prodej

v kanceláři Elektrických podniků

král. věn. města Hradce Králové,
Palackého tř. pod obchodem p. Rad. Štorcha.

NŇoo Biskupské konsistorium
v Hradci ové ověřilo mne dodávati

prvá přírodní vína k obětem mše sv.rodávám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vínaza 1 litrpo 68, 72,80, 90 hal.a

výše franko na každou stanici.

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem i

u W HUMPOLCI u
Mnobo pochvalných dopisů po ruce.

Žádejte obšírné osnníky.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo

EB ;,„Wzájemnost“í mm
e©*v Hronově čís. 186. U

Vývoz Inčného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčenýchjakostech k zimní sezoně:

Modní látky vininé i prací,dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, zefíry na košile,
— —datyatd.,překrásnýchmodníchvzorů.— —
m- Výbavy pro nevěsty “U8
za lerné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnohe po
chvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2J K sasí

láme vyplaceně. 1 balík 40 prků vkusně rozdrušených== sal . ==
Obdržíte to nejlepěl!

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
vemstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlačování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož 1

k opravě. pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se aale
sajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě aměleckém.
Plány a ros zholovuji úplně bezplatně a.
kústnímuj Ídostavím8enapožádánítaktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzové
státní medailie z výstavy v Pardabicich.

OHP*>Závod založen r. 1808. "Ba

Křesí. sociál. podnikl.
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Určitě =zkuste
Torářit sklad Iněnéhoa bari. zbeží!

P
$

"Š1

—m

Obalakanaprostorost! $

dlDD0D
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Krev volající k nebesům.
Výkřiky zděšení burácejí z úst křesťan

sotva(evropského nad katenstvím, jaké Tarci

ských. Soucitné duše « m posorají, Jaké
bestiální činy jest dovoleno páchati v samé
Evropě, která jest nyní přímo zaplavena kni
bami, brožurkami, letáky a řečmi „šířícími

vyššín protožeprý Jidumilnostkřestanská, provád dle eva jiš „pro ny
nější čas naprosto nestačí“ Protikřestanské
živly v Evropě komáry cedí a velbloudy polý
kají. Ze všech cil šťárají, jak by objevily ně

kou aspoň mepatroou mrvu v oka církve, ale
vBo v oku mongolské hordy onaží se pře

hlíšeti. —
Dům humanity staví ze na písku. Tiskárny

Hmo chrlí různé podrobné úvahy o zlepšení
osatrpících, o sociálních potřebách dneška;

tisknou se brožary o bratrství a svobodě lid

„krvavě zkrácení a utlačováni“ pošadováním

sa vypočítává všecko do nejmenších detailů,
volají se k pomoci a k demonstraci celé pluky
soc. demokratů. A sařím jm mlčením 40

ee neš dny sychlovjcí lups lerůa shal' na a a .
Němé tváři daříse na Balkáně lip než slovao
ským křesťanům, kteří upadnoa do rukoa bez
eitných mongolských katanů.

Jestliže protikřesťanské krahy evropské
„budí soucit a bomanitu“ vřískavým poukaso
váním na „útlak klerikalismn“, pak jsou jejich
slova odporným farizejstvím, tryskajícím se
srdce nikoli eoucitného, ale záštipiného a msti
vého, dráždícího umělými prostředky fanatický
hněv proti církvi. Vědyť zde vidíme zřejmě
dvojí tvář. Na jedné straně veliké rozlítostnění,
rafinovaně markýrované nad člověkem, jemuž
se šláplo na kuří oko, který byl mírně potre
stén proto, še neplnil povinnost na sebe při

Jatou; na druhé straně P samém všsalovan=ském sjezdu v balkánské Sofii klidné založení

rakou nad úpící krví příbazncu, která snášíhorší katanování než lidé v lesích afrických.
Brovnávejme! V Čechách byl dán do

pense učitel Pelikán, vlastní vinou zadlužený,
s té příčiny,že vystoepil z církve katolickéa
nechtěl se přiblásiti k žádné církvi křesťanské
vůbec. Přestavení jeho tedy řekli, že by muž
takového smýšlení nemoh] platně prospěti ná
bošenako-mravnívýchovědítek. Jakmilese toto
stalo, okamžitě vyhlášena plná válečná boto
vost v táboře pokrokářském. A k vůli Peliká
noví, jemuž usnadnilo představenstvo, aby se
nejnasil ve škole ani v nejmenším přetvařo
veti, potiskli pokrokáři papírudesetkrát více
než k vůli všem bestiálně mučeným křestanům

Hboslovanským. A uož teprve o anarchistovíerrerovi?

šněkteré novésprávy 8posledních daiísspo nov vy 8 o !
Due 37. listop. ve'Štipu bylo satčeno48 obča
nů (Kočev, v, Panšev, Zdravev, Kralov
atd.) Tito okováni těškými Zelezy na rakou

Mušetíseředilis bějíceje bolomníip je na náměstí seřadiliabíjíce bolomí , bnalí
doK Předvojenskýsoud. Řokamedtaští

sousedé obobých zatčených křesťemů vybíhali
s domů a dávali ns jevo soustrastse spoluob
čany tím, že je tloukli také!

Bolharský poturčenec a špehoun Stojčo
Živinský přivedl do vel Vinoů na Kumanovska
oddil vojska, pátrajícího po Krsto Lazarova. Hle
daný nebyl nalesen a proto ze vzteku povolal
Živinský starostu, popa a dva občany, jim
osnámil, že budou močení za to, že Lszarov

ta jimPe řekl,še eemohouvykoopiti16 jisliky (asi 380 K). Starosta výkupné ovšem
přinesl. Nato potarčenec mu řekl, že přijde
o Torky zase. Ač přijdoo, ať jest pro kušdého
vojska připravena mladá žena a pro něho (po
tarčence) panas! Na rozloučenon Živinský dal
starostovi silný políček, aby prý nezapomněl!

Do rodné obce toho potarčeňce Živin vtrhlooddělení vojska ze Skoplje. Poračeno všem
muřům dostaviti se před frontu. „Z nich vy
bráno beze všeho sonda pouhod namátkou
osm, kteří odvedeni do domu, kde strašné
zbiti. Potarčenec křičel: „To vám za to, še
akrýváte vojvoda Krata !“ (Ve Vsi Vinoech zase
křesťané trpěli sa to, že Krsta neukrývali)
Zbité ubožáky okovali a odvlekli du Horního
Kojnara před madira. Tam zajatel byli zbiti
s takou kratostí, še dva s nich dali vypostili.

Byl to Arsot Parčev a jeho syn Milan, jemužpři močení obě oči vypryskly. Ostatních best
odvlečeno do skopljského vězení. — Když mě
stem Komanovem bylo vedeno šest zatčených
odněkod z Kratovaka, dva padli na tržišti na
sem a umřeli následkem utržených ran.

V neděli dne 4. t. m. přišel do hostince
Alezy Vukotiče v Pešti žandarmský důstojník
Jmeraja Čavič. Poněvádě ho dva zde sedící
arbětí obchodaící (Hašanin a Miladio) nepo
sdravilí, vystřelil proti ním několik ran z re
volvera a porazil je smrtelně. Hašavin skonal
po třech hodinách. Když přítomní hosté ve
strachu počalivolati o pomoc, vypálil vztekli
vec další dvě rány. Pak teprve se vzdálil, pro*
klínaje křesťanskou víru a kříž; šel k vojen
skému souda, aby pověděl o svém brdioském.
kousku. Ovšem že se mu nestane nic, protoše
by býval jinak krotší. Tento Čavič, ačkoli se
nenančil ani čísti a peáti, stal se důstojníkem.
a prováděl bestrostně zločiny v četných erb
ských vesnicích požarského kraje. Jerinu Ze
kičovu násilně přinotil, aby mu byla soulož
nicí, nedovolil jí vdavky, ačkoli byla zasnon
bena. A za všecky zločiny se ma nestalo nic.

Do Belčan přitáhlo vojsko „odzbrojovat.“
Vojáci jali se nádavkem týrati srbské sedláky

římo svířecky. OBORY svlékli do naha, kratěe zbili tak, že tito leželi polomrtvi, nemohouce
údy vládnouti; vyhozeni však k tomu všemu

na sníh. Srbský B Jevgenij a čtyři erbětípohlaváři odvení do kičevského vězení.
Turci Aroanty již přestali odzbrojovati.

Proč? Poněvadě po zuby osbrojení mohame
dánští Aroanté zběsile řádí v srbských vesni
cích, pomáhajíce tak v katovském díle vojákům.

Tak sní zprávy „Národ. Listů“ sdělené
hlavně ze Skopije a týkající se výhradně ma
čednictví Srbů.

Leč mimo Srby zakusili děsného týrání
též Slované jiní. Balbarský poslanec Todor
Pavlov v tareckém sněma odpověděl řízně
bezcharakternímu velikéma vezírovi, který
nadšeně velebil turecký pokoj,pořádek, spo
kojenost obyvatelstva. Pavlov vypočetl, že
poase v tomto roce bylo v Makedonii nemslo
oráně sbilo a smičeno 4960 osob bulharské ná
vodnosti.BitiamučeníbylimušíaJeny,slarci
6 děti. Z těch 4980 mučedníků jest 64 navždy
smrsačeno, 11 pak ra mukách nebo následkem
mučení zemřelo. Z tareckých úředníků v celé
Makedonii jen dva sechovají jaho lidé. Pavlov
každé ové tvrzení opřel o dokázená fakta.
Srbové však byli ještě četněji pronásledování
než Balbaři.

Aže se turecké vláda stará horlivě so
všech eil, aby 00 modostalo utiskovaným kře

jest zcela při
barberství tareckém přiroseno.Srb nevsdělaný
dá sebou spíše vláčeti. Na př. dle nařízení

Insortyse počítají levně. ©

tarecké vlády masili opustiti srbské gymoa
síum skopljské professoři ze Srbska. (Podobně
mosili školy makedonské opastiti ačitelé sro
zeníza hraniceni Torcoka j všade jinde.) A tak
ve Skoplji vyučování velice vázne. Srbskéškoly
vwkosovském vilajeta byly zavřeny oa základě
výnosa Hilmi paše, vydaného před probláše
ním ústavyli Zkrátka Tarci všemožněse při
čiňojí sničiti koofessijní školy křestanské, vě
douce, že oábošenské uvědomění atauší značně
evornost křesťanstva a odpor proti katanství
mongolskému.

bylo M teď otáska: Kde © eh semíchhovadsby sacháseno s nejhoršími turec
býme sděsilcí, jako činí nyní Tarci Jihoslova
nům? Snad v sousedním Bulharsku nebo v
Srbsku jsou Mohamedání pro svou víra prá
skáni a mrzačení? Nyní se jeví v plaó prásd
notě fráze, še zločiny se dějí výhradně tam,
kde jest málo vzdělání a že moderoí kaltora
i bez křesťanství lidstvo zašlechtí. Kdo nafi
soje děsné makedcnské maseakry? Jsou to ata
dovaní turečtí úředníci. I do Torecka proudem

mají své tiskárny, Školy, v nichž se seznamují
s literaturoa Cizojazyčnou, mají železníce,
elektrické osvětlení, vědí o filosofii Tolstého,
o zásadách volnomyšlenkářů, o proudech 800.
demokratických; znají dějiny národa svého i
křesťanstva, jesdí houfaě do kalturně vyspě
lých zemí. A k čemu mosleménská sášť vyušívá
moderních pomnatků? K chytřejšímu, rafinovanéj

démupojrožení ©kobení kinefansta, med jak sidovedli vymysliti vyškolení předkové
madánů nynějších.

Tu mané se vtírá přirovnání. Právě když
v pobanském Římě zbadován nejvyšší obrám
antické pozemské kaltary, když obrovitá říše
římská měla rozsah a sláva největší, bylo tam
s otroky zacházeno nejkratěji. Ubožáci cítili
se stále před tlamoa krvelačné šelmy, která je
mučila a osmroovala po tisících. A což to
děsné močení statisíců křesťanů, způsobené
ačenými římskými úředoíky? Patrno, že přes
všecka krásná hesla skončila velikým krachem
jak humanita antická tak tarecká. Jaké katan
ství panuje v Číně a u jiných nekřosťanských
národů, není potřebí šíře vykládati.

Leč Kristův kříž hlásá milosrdenství nej=
vyšší, živě procítěné, posvěcené příkladem a
slovem Bobočlověka. Křesťanství krotí účinně
bestiální pady; s národů nejsarovějších vy
tvořilo společnosti mírné, snášelivé. Pravdou
jest ovšem, že i u pokřtěných národů dochá
zelo ke krvavým evárům, protože křesťanství
obratem raky nezmění a neodstraní náhle za
staralé davové zlozvyky. Ale právě Říma pz
pežekému se masí děkovati, že zabránil již ve
středověku děsným, davovým a stálým masss
krům, jaké mají trvale volný průchod v Ma
kedonii. A evropské velmoci ? Pokadv Evropě
byly vlády křesťanské, pokad katolický žár
plál jasným ohněm, statisíce křesťanů dobro
volné epěchaly vybojovat svobodu utištěným
souvěrcům, nešetříce jmění ani hrdel svých.
Nyní koltora „postoupila výše“ a proto vel
moci sledují zběsilé sarovosti klidně, A snimi
nedávají se z klída vyrušiti ani nejohnivější
volnomyšlenkářští hlasatelé svobody, volnosti.
Teprve v posledních dnech sem tam nějaký

nesmělý ek byl zařaděn v pokrokářských
listech o krotosti Mladotarků. Jen oo by se
neřeklo, še ty listy jsou zcela hlaché a slepé.

Katolík však dle současných událostí
nejlépe dovede oceniti slov sv. Pavla: „Kde
jest DachPáně, taf i svoboda.“

Volnélisty,
Narodil se „neblb“. Machar jako He

Mův již vypelichal a nyní zase pyt v re
víra nebožtíka Bambass. Jako Bambas v ro
mánoch svých rosléval řeky krve, tak Macbar
touše manýroa chrlí spousty pomluv proti ka



tolické církvi, proti náboženství a kudším.
Y
Pis X. Po
snadno jest v neší pokrokové dohé beztrestně

útočitřvabezbranného že,m a něuvědomití, jakým jest sbabělcem:

novisnými dtkae před ularci před bes-|brannýtei osobami sastavaje se druhdy í 68
rovýsločinec.

Proti kněším katolickým Macbar užívá
nyní slova: „nebib“. Jako vše na světě mé
svůj čas vzrůste a usrávání, tak jest i e du
ševní tvorbou Macharovou. Nejnovější jeho
kombinace „bibs a nebiba“ s počátk: jen pro
avitaly, ale postopem času rýsovaly se vědy
určitěji, až dne 29. listopadu 1910 mohl ce
lému světu osnámiti, že evého „nebiba“ uvádí
do české literatory. Představme. si, jakou
roskoš pocitoval Bodin, když dokončil sochu
představojícíBálzačá,« stejněpochoptme,jak
sajásal Machar, když vánky vycházející s jeho
duševních blabin zvěstovaly, že se mu narodil
„čebib“. Tohoto děcka nesmí mu nikdo upírati,
mát tento „neblb“ všechny rysy duševní tvář
nosti otcovy, a jelikož přiroseným protějškem,
nebo lépe řečeno, základem „Deblba“ jest
vždycky „blb“, povatalo trojhvěsdí: Machar—
pebib—bib.

A nyní vizme, jak toto trojhvězdí ovíti.
„Naši páteři nemají rádi Ferrera. Kde

jaká kazatelna, kde jaká klerikální schůze, ta
sabývá ce Ferrerem uerašeně: sopti totiž na
dávky, pomlavy, le síru a oheň na člověka,
šehoš ideami se obrosuje stát, který propůjčil své
rámě k justičnímu savraždění jeho. (Jaká to
vanošená čeština! Pozo. sazeče.) A žádný ko
klisař bení přítomen,""nikde noslyšet o zakro

čéní“. 44. .Ú KESaj bere 44 Ka)
Zjištěná pravda všakpovídá: Ferrer byl

anarchista, jehož programem stát omičiki;
blásal zrušení majetka, odetranéní sondův a
úřadě, dítky v moderní jeho vclné škole mají
nabýti cviku v házení pam. Pomijejíce ostat
bích věcí v programu Ferrerovu, mobli bychom
připomenouti ještě, že úkolem jeho bylo od
etraniti víru v Boha a zahnati krále, ale tyto
dva body anarchistického programa u Machara
peplatí, proto zaznamenali jsme jento, co u
Ferrera znamená zničení státu.

-Ferrer byl vyslovený anarchista, a še a
nerchismas svojí podstatou a svým ollem jest
vyvrácení státu, nemusíme zajisté dokszovati
již ani lidero, kteří se teprve naučili slabiko
vatí. Trojbvězdí však: Machar—nebib—bib
týrdí, ši atarotfatisltými ideňnkistát se obro
Boje. "Úsodký'>tbytřejšího,jel: přírocene;od

k 9á firmy očekávati nemožno.: Přední možns letošním volnomyšlenkářském jezdu v Bru
selo problasil určité, Be Fořyer'dyl: anarchista,
a takoví dobří přátelé se znají vejmi důkladně,
Kdyby Machar' křičel sobé. více, šo to není
pravda, nikdo mu jíš nenvěří, protože ke svým
účelůmdovedepopřítitřebai nos meziočima.

Trojhvězdí: Machar—nebib—bib, mluvíc
o obrozování Španělska ideetni anarchistickými,
má na mysli protiřímskou oposici nynějšího
ministerského předsedy Canalejasa, ale ten ne
dávnoproblásil, že by byl dal Forrere právě:
tak sastřeliti, jako vláda dřívější. Klasický
svědek tecy, jehož se bisarrní trojhvězdí do
volává, nejen že v anarchismu Ferrerova idef

Ostatně bývalý syn Heliův a oynějél! Bambas
mě) by také věděti, že již vychvalovaná jím
antika anarchistického programu hemohla po
třebovati. Kdo doporočaje tedy, aby ae stát
léčil anarchismem Ferrerovým, dokasuje, še

"má nejlepší kvalifikacipřednášetř o státověté
va universitě tanikabonské, leda že by i tam
vědomostí jeho byly příliš vysoké. Aťzabroasí
Macbár kam zabrousí; všude naňčíhají- ne
přátelé v pojmech zdravého rozumu, zknše
ností a stříslivéhoroshleda. Sotvaže lonskými

B nasbíralslaměnýchvěncůpobách, již vybazojí ho sase s ministerstva
voltra a pro bezpečnostdtátní společnosti:ko
nájí protiferrerská opatřesí. Jedním slovém

smůla! 0
Z výzpačných sloupů pokrokářské strany

není tu Machar sám. [I Masaryk nasval odson

zení Ferrera jastiční vraždou. A tentýžMasuryk ve sněmovně vykládal katolické ofrkvi
ve zlé, že podporovala anarobiem. Ovšem bylo
mu posledcem Šrámkem dokázáno, že mluví
nesprávně a podloudně. Tedyodsuzování snar
chismu A zastávání dmarohistyFerrera —'to|
vyšlo £ jedněch a těchše úst, asi na důkaz, že
v Masarykových žilách obíhá nejóletější krev

| sásád a důsledností. 'A jak“jest to neskonale
aměšné, když Machar ze aamé“starobti o 'stáš |
dává se do brekg! Vždyť pod takovou Škřa=
boškou neskrývá se nic jiného, aeš pošetilé
blábolení, licoměrné ueení očima, logika
komedianta,tiálek ety a velešejdíř
ská nenpřímnost.

ÚU l +

, Projhvězdí:
Myčhoronabibo=hib "boží sířnatým "dbném
rot katolíkům,„žeobítájíba účely nojbyjší,

své hlavy, tedy na účely své církve. „Sbírky

ty pen ss vořejně-aení 5 diu-uákouitéhopo eta.ntisíce 'taktos našísomé
Snejchudších vrstev o, aby ještě víé po
ellily ty miliony v zlaté (sbohá češášno, vytrp

jiš ta muka), aš mé ubohý věseň uloženykách.. jsem cholera
Jak 06 ce ni diváčistě katolický

Tento srgument rváčů jest

pořád ještě dosti dobrý básal s góuiu lísobarovu,asl dle přísloví,šečerts nouzei mouchy
lepá. Jiná jest otázka,šda tato svobodomysl
most obstojí před soudnom veřejnosti. Jakým
právem sbírají katolích haléř svatopotrský7
Právem občanským, právem, jež přísluší
každému člověka a jež ponechévé vůlí jeho,
aby dlaň svou otevřel nebo zavřel.: Proč jest
tedy Machartak rozčilen? Snadproto, Sebyl
žádány aby - téš- on-něco.ze -svého židovského
žoldu udělil ?

A ještě sspoň jeden doklad ktomu, jaké
má Machar vznešené ponětí o svobodě a prá
vech: „Páteří mají svou organitací, svou ta
ktiko, řády, avó školy, ovůj disoiplinární řád.
Biskupové jejich ee ojíšdějí ku konferenofm,
které 64 dějí pří "zavřených dveřích bez do
hleda vlády i parlamentu“. (Člověče, naučte
se jiš jednou čevky psáti!l) „V toms to věsí.
Nejen věřit, ale žít podle náboženství. A Me
žiješ-li a máš-li své náboženství jen v ústech,
jsi lomp.“ Badiš. Ale maloa poznámku. Nejenhlásatsvobodaa asilovatvdemokratickédobě
o práva všech, ale podle svých hesel vždycky
jednat. A nejednáš-li tak a máš-li svobodu a
práva jen v ústech, jai lamp.

„Popsal jsem cholera v Neapoli, jak se
Da ni dívá čistě katolický srak,“ praví stmo
libě Machar. Ba, on v Italii proti církví ledaco
popsal, sle obyčejně při tom myslil na prato,
a péromn ujítdělo oa levou. Kdo však má za
sebou £ Italie čkytavého mulcha, toho všechny
důvody vybízejí k opatraosti a radí, aby so
svých svědectví nedovolával. Lež takového ne
stondnóbo vzezření, jako jest neřestný škytavý
moich, odůvodňuje mínění, že těch lží byla
celá řada. / :

„Neboť náboženství je cit, je poměr Slo
věka k Boha a nio jiného. Ten se nedá brát'bni
urážet a docela už ae bájit.“ Jaká to ducha
Inost s toho Macharaleze( Kdyžnábožesství|

Jest pouze cit a neobeshuje živlůrozumových,
proč pak Machar loni svým umem 8e tolik
namábal záklsdy křesťanského oázora podvra
ceti? Proč pak svým rozomem tvrdíl nesmysly
o Kristu a sv. evangeliich? Což popírání a
obrana těchto duševních statků a pravd není
prací rozumovou? A když uáboženství jest
poměr k Bobo s kdyš víra v Boba jest zá
kladém náboženství, ofůžeme přestati pouze da
citu a existenci Boha rósumově nedokazovati?
Báječná logika a prakse Macharová vypadá
takto: Náboženství statečně vyvracejme, ale
mějme lidi se bloupé a říkejmejim, že nábo
ženství ae nedá brát anl urážet. Že Machar jest
tak prostoduobý, toho jsme se ani nenadáli. až
nysí sám e úotyhodnou ochotou nás o tom uji

je. Napišmejen jědaa věttř:“ Přirodospytci
dokasojí v přírodě účely a sákody. Kde jsou.
účely a zákony, jest vědomí, kde jest vědomí,
jest myšlení a kde myšlení, tam jest osobnosí.
Jen jed.a věta o prvé příčině, o Bohu, a 00
v ní rozamové činnosti[ Bylo by zbytečno ob
šírněji Macharovou naivností se zabývatí. Tor
zení jeho na prvý pohled prozrasaje fozumovoa
eněť, a na dovršení effekta měl by se'ještě do
týkati nosu koncem své hůlky,neboť prý to
bývá snemením bystrého dacha.Pokud Mačbár
v paušálním odsusování všech papežů pronáší
srnke pravdy, neodpíráme mu- Prohlédájíce
k „Bosedě“ jebo v „Čabu“ dne 29. listopadu, :
přiznázáme, že někteří papežové do záležitostí
státních zasahovalia že dávaliso vůsti i po
boutkami mimo cirkev vznikajícími, z čeboš

+ Neapoli,
srak.“

lido. Nioméně všek svědomitý historik navy
trbuje takových věcí s povšechnéhd proudu
dějinného a z povaby příslašné“doby. Konec
kooců i olrkev katolická jest správóvána lidmi,

a kde jeon lidé, tam jsow i ohybya přehmaty,Nemohli bychom tedy io proti Machárovi na
mítati, kdyby se řídil objektivní posusovací
metodou. barovi však' neběží ©'pravdo,
výbrž o štvaní, jež vyvěrá z niských padův a
rozpálené vášně, 'i kdyby si všichni lidé tak

Bonn nebýlo ad možno v niťemdodělati bepřávdy“a Společtostdek protěnikriby so
v dříský tAMWUdběsilých a obmězetlých don
tiků. Ovšem avažnjící fiddobře vědí, pře lsoho

Mačbar vlasthě“R apil ročhici! s-pro a ski
n £„vidětísvéhoponíšanpro]
"OY DK UDišnÍ "obAftek byl úplný. Při

pojíme oště tři mista z ové „Bosedy?) v níšhar své důševaídokamnty vybkřebotál
Slyšte! Císafovně Marii Terezii bytřipřý důn

'tra němšzaknatnodána byla spověď její a
list prýByl-orěvti:na testa do Říma. Když
a 'čídařemMáxidáliánosí“v' Mexika:bylo sle,.

jeho“ papeže A-dd- ;
Mia o L du 57 eBěly gdlav nodus 3!

věď římských lidí? Byladána v

Kamy vpdotlonh
E:

Pius IX. prokltl slevu
danou říši řemFraatiškom JosefemL a
sakázal svým ze eanati HH...

- ©Ve kterých "pam | chytil se Maekar

čeho všeho
probil poslední Bpetkn oněch bodnot, jimiš
kultarní lidé mají se vysnačovati. Machar jest
emolnice, kterou nesou živlové dkrýtí za kuli
sami, Machar jest nástrojem, jenž ce slepě
oddal a jenž nikdy mesmíse roszařiti proti ka
pitálu židovskémo, jako to činí proti májetku
olrkve, který nota bene — není na nikom

et přirosona,še Maošacvy silácké výost že jvy vj
kony před senátem nemohl alkdo jiný hájiti
neš nositel čistého advokátního štítu a
mární rytíř dr. Bouček. Tojest: vrána k ě

sedá. Dr. Boašek, Robký. Jest mist horko
pro břebobyé spo ehský, jestmistr osphoumění, jež dovede člověků vylíčil jako důle
žitého činitele a povtivého vyvolavače moder

ních hovel, slo při tom- noseponníné na nemilematiku, zebo jinými slovy: sledaje cíl tepleuč

kýeh bmotných n . Jak snamenitě sloužíné ty škrabešky ) Můžemekřičetio pokroku,
osvětě, humagitš, a 'při tom závratnými pal
máry šdímatt'tíd, jomaž pak nesištně podáme
urášky papeže a kněžetva,aby si jimi své rány
obvázal. Oh, dr. Bouček jest výmlavný pokro

"pářetvý zůrohát, diloeatié lida, -al ul
keto opi € “tbjménáky. kdyzototým
kovem svoní a cinká ...

Koméňies Toletým.Po smrti Tolstéhosly
čelí jsme výkřiky o velkém uplsovateHi, o tři

pštolu, snamenitém proroku, vycho
vateli a moralistovi. Mimoúsudek o mobstuém
spisovateli všechno ostatní nadšení jest od
peroou licomětností a maškarádoá. Neboťkdo
se všech těch velebitelů apoštolaje ve smgýeln
Tolstého, kdo s nichsařízoje život podle jbho
mravoakyP Nikdo. Kďy pakjsme četli v no
vinách všech ovobodomysiných odstínů hlavní
křesťanské myšlenky Tolstého, kdy. kdo to'tpi
sovatelů, sovinářů a politiků, kteří dned o vo
likém Rušovi tak nadšeně hovoří, Obrátil se
na obecenstvo s výzvou: Hle, to jest" děení
Tolstého, všecky jeho zásady následajme ?

Ovšem čteme does ta a onde o mravbím
výsoamaTolstého, sle děje se tak po většině
pod pohodiným pláštěm humanity. Pojets -bu
manity však přičiněnímvové dobystal se tak
rosbředlým, že jím nelzevyjadřovati nějských
pevných pravidel životních, jaká as přílklad

gestavilsi Tolstoj.Hamanitadnessny zdr-Že se ji dovoláře Eiď' ktorý mlovka, -př
om úšoo váliíšho“nytř "stále se sdákřa, a
zdání dení Akatášnosti. ————** -4 VA

Jeví se tedy voslavách Tolstého veliká
nenpřímnost, která po jisté stránce strhuje
onen závoj vznešenosti, jímě se tak ráda halí
novodobá duševní.a mravní vzdělánóst. Tolstoj
sám, jenž odmítal moché sjevy tnodertí kal
tery, „prudoe by protesfoval proti mholým,
kteří kolatými slovy oslavují jehomrávní su
sady a přitom neusnávají a otravbjí křesťáhský
pramen, z očbož-ony sásady podátatně byly
vášeny. Proto kdo mravní zábady Tolstého'vy
avětlaje pojmem bamanity, všého oblahudnes
ubaveným, dopouští se násilí a vykládá můru
listu jasnopoljsnského dle své škblotrý, Ktorá,

ohtějlo vyjádříti všsohno, nepovídá vlastně ničeho. Rosvo -frůsovnáHdanita:e životní
názor, jímě Tolstoj řešil smysl“ Mvots,'jsou

-dvě veličiny, mesí nimíš nelse“si mysliti pří
busnosti. Nebof hle, tady jest eskamotérské
pohrávání ge slovem bumawila, je stalo 60
poubou oetkou —'» tam nejšivotnější přilnutí
ke Krista, od Tolstého ovšem svláštaíhi spůsobemchápanémů."1-14

Že Tolstémo běžná humaniča nynější
dyla oje, vysvítá z několiku příkladů,v“nícb
vášně abol řešil sasysl šivota. Vkpomelim
jen vojáka Karatajeva, a něhožndil seZivot
Bosuchov ve „Vojně a Míra“.“ Přostý jedno
dachý vojín, oddaný křesťan, stávů do učitele
zuýěkaného člechtice, který, prošid HTóso
okými ayatémyý, spočine nápošléd a sátniéh

Kris Jěst to tedy násilnýma nývýkladem, když na př.prof. dr. Krejčí.
sfenství. Tolatého zaměňuje dnešním“ bjhe

homasity. Nemégěchybné jsou důsledky, kte
dr. dírejší činí s názore:Tojstého po Mraýfos
we.smyála poatheiahickém, nebožtímto £půsůbe
bylo by -dosašenoaravní Ihostejňosti, "A

dy ktito
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dokonoa, nemrasnoztí ÚDÍBÁ.
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Toletém vynesly ma světlo také maocho zají
mavého, zejména to, še maosí nRovodobí mlé
denei, takto pokrokáři, ze slova
omdlévají. 'Vychovale ta pokrokářská filosofie

[aa o mládež! Slyšte na příklad Fr. Tučného,

ješ bašěy +

enš v „Přehledu“ dme 35. listopadu takto
rá: „Mnějest Ibestejno, vynáší-li ho někdo

jako moralistu; nenadcbl byob se pro něj ty
kového, kdyby byl nejnespornějším, nejjistějším
dokladem velikasti v morálce. Ba, co vícel
Zrovna pro tento moment 6e ve mně všechno
otahoje, chouří, kaboní — svláště pomyslím-li,
jaký to mé osudný význam v jeho vývoji Jé
si Tolstého vážím a cením jen tak do „Anny
Kareniny.“ Všecko ostatní, pozdější, tedy celý
ten jebo moralismus, je pro mne bezcenný

právě proto, še není ničím jiným nešpouhým
na pov ala aby čtenářsadrželjesvůjsmích,a všimi,si takéto ediktap.
Pr. Tučného:„Říkám to Prototak beso ledně,
poněvadě jsem Se naučil chápati tyto záleži

A s uspokojením vážného člověka, jenž pro
náší hluboké věty, p. Fr. Tučný dokládá: „Jed
(moralismas Tolstého), zjednává-lřse eu mož
Bost k účinkům, působí vědy účinněji než
každý jeho protiklad. Morálka jest sto sničiti
život, ale neživot dáti, podporouvati,udržo
vsti. Morálkytřeba dekadentům.“

knaš, milý čtenáři, že to jest feč něja
kého nezralého mladíka, jemaš domýšlivostíse
satočile hlava. Máš pravda, ale přitom nesmíš
sapomínati, že tato řeč jest příznakem doby,
še plyne s prostředí dnešní novodobé kultury
a že pisatel náleží pokrokářekému táboru. Ač
tam jeme tedy dospěli, še intelligentní dorost
hásí mravouku do, bezconného železa. Ukáska
to, jak tato mládež eotáskoau mravní krátce
a Fizně zúčtovala. Silní lidé, o nichž bájilo a
bájí pokrokářské moobomlyvení, mění se ve
skomírající slabochy, kteří povašují sa svláštní
svou velikost, když ce mobou vysmáti mra
V0068. +,

Hrdzně máloJiší ee,0d tohoto p. Tač
něho ti lidé, „jeteřísice, mravoohn bned tak
rázem nevypověděli,ale oeapřímnost svoji pro
Jovují všemi těmi oslavami. „Následajme Tol

bo“ vyspěla výsledníca všech sohůzí. Ale
v čembo, pánové, násladajete? Co se týká
Polstého životního způsobo, říkáte sami, še
nežil jako mušík, ač měl prostýživot ruského
člověka v programu. O křesťanském živluv
sásoru Tolstého nemůže teprve býti a vás
řeči, sreBotpřijímáte za svůj názor všechno to,
©ojest popřením našeho náboženství..

Jestliže Tolstoj dožili nebo nemohl šíti,
jak si přál, oslavovatelé jeho vůbec nechtějí
šíti, jak on hlásal. A přece všude zoslav jeho
znělo: „Náelednjmo-ho! Jisýmislovy: Tolstoj
umřel, jest- naší povionestí velebiti bo. Ve
ových řečech musíme přece něco pověděti a
Bejlépe svíříme prach a zablýsknemeve řeč
sickým obratem a vysvéníre, abychom ho. ná
eledovali. Tolstoj může. pa klidně odppělvati,
a vyvrcholeuí tak svané moderní kultary uči

zbo zadost ové mravní schátralosti a neopravovosti.
o

Masoryk namáše přijati Nobelovy omny.
Zachovali jsme aj v paměti, jak Masarykvo
svých řečechohledně Aehrenthala projevil tyto

myšlenky.: Aebrentbal věděl dobře,co ae ohystá,
ale nepřičinil ce nijak, aby konflikt předešel.
Ledaco moha ještě říci a mám ještě mnohé

důkasy. Závisí tedy vřeFe Aehrenthajovi ; já:ho aspoň vybledávati nebudu. Roté přispěchal
dr. Lederer a navrhuje, aby příštíNobelova
eena, byls odělena Masarykovi a v tom že
mnoho může učiniti Aehrenthal.

Masaryk však ceny Nobelovy přijati ne
může. Předně vPraze vysýval všechny posla
chače, aby s ním následovali Tolstého. Tolstoj

ki vd cenu odmítl. Za druhémusíryk ji odmítnouti,; proto, že Acehrentba
lori vyhrožoval novými odhalentmi. A za ta
kových okolností musila by notně povetati řeč
o kopčeníideami.

„dd
Obrana.

„ Proč se Békol CI

zohněval? Teďto vyleslo,pročna prařském sjezdě egkolském starosta valašsko-tme
siříčeký Chrastina dal průchod-tak velikému

hněvy,proti „Orlům“. la: byrokratické při;čina 'rozhodla, še tak směleproti. „Orlám“

B
Imadulisírbad

Jhal. Nablsoltotiž sjara občírnýmdopiemm„0r
dm“ své Barevné| s vyobrazeném„Orld“.
Leč — „Orlové“nejevil: choti ke -koupia

proto jel tina do-Praky s ranpom.výtek..„Orlů“ nio pro kšeft sebookalo a proto rHrr
ma něl Zase jeden dokument, proč 60 proti

Drlám" megpravodlivěútočí. mi
vy delegátysokolské osdzil,

tek. še „uspášil protikatolickou resolucí české
- obce sok . Nyní rozvášnější Sokolové vidí,
jskoo jím ,blamáš způsobil muž, který jako
starosta svléšť jest povinen každé slovo dobřeu

-Ar jaký komický rozpor! Cbrastiss 06
v Praze oblebil, še ma. bylo s okolí děkana
Gillika v sájma „Orlů“ nabízeno 86.000 K. Věru
dar kovalíraký, k jakému byse odů: málo
který kníže! Zatém opak jest pravdou.
Ohrastina škemral sám a „Orlů“ o podpora

-své knihtiskároy. V přípise snelaném od knib
tiskárny bratří Obrastinů stálo: „Ilnstrovaný
plaxát sebe menší vykoná jmmdríro
hlemu než sebe větší plakát písmem tisknatý.
Máme v úmyslu ještě pro Jetoší snisunu vydati
též illaetrované plakáty pro Orly, nu kterých
by účel a cíl tělocvičných jednot „Orel“ jit
obrazem znázorněnbyl.. Dovolujemeai proto
Vás zdvořile žádatí sa laskavou odporéď, zda
pro Váš epolek byste u nás sa nabídnatých
podmínek illustr. plakáty objednali. Plakáty
vydali bychom asi do 15. června t. r, Prosili
bychom též, byste nám laskavě adělili adresy

S „Orlé“ v obvoděVašeho hejtmanství.“do tedy chtěl pomáhati „Orlům“ acela do
brovolně a bez vyzvání za žádaný poplatek?
A jskou nesokolskou češtinou jest žádost 86
psána! Zkrátka blamáš sokolská jest veliká,

Důsledok Nathanova vystonpení.
Tlapa „svobodomyslných“, posilněných drzými
nepravdami Nathanovými, přepadla © Římě
v úterý processí. Způsobili řež. Když 8e ra
meno bezpečnosti ujalo přepadených, improvi
sovali si „protiklerikálové“ na náměstí tábor,
kdež spíláno brabým spůsobem papeži a kato
lické církvi. A pak prý lidstvo „úpí pod útla
kem klerikalisma“!

Proti Nathamoví vyslovily 5e i libe
rální listy italské. „Popolo Momano“ napsal:
Když se slaví historický den Italie, nemají ce
do řeči vtabovati rosvratné idey osobní a sek
tářaké. „Perseveranza“ oazvala Nathana ne
vzdělancem. Světoznámý denník angl. „Times“
napsal, že Natban a jebo řeči nesmějí se bráti
vážně. — A katolípi měli na drzon zednářeko
israelskou provokaci býti tiše! Purkmistr
Montresln, hlavního. města Kanady, zaslal ve
srozamění s celou městskou radou 8v. Otci
'adressn oddanosti.

Politický přehled.
Pád winistorstva.Bionertkova. Vláda Bie

nerthova, jejíš působení zůstane vždy v ději
nách české politiky zapsáno písmem nejčer
nějším, a jež.pod záštitou Němců přes všecku
nepřízeň ve sněmovně zdála se nezranitelnou,
konečně padla. Dne 12. prosince podal bar.
Bienerth žádost za propuštěnou celého, mini
sterstva a císař také žádosti té vyhověl, po
věřil však dosavadní vládu řízením státních
záležitostí až do ustavení nové vlády. Hlavní
příčinou pádu jsou ovšem Poláci, kteří bez
podmínečně trvají na provedení „zákona 0
vodních stavbách, čĎímšvypřáhli z vládní vět
činy. Věecka snaha přepracovat většinu pol
ského klubu ukázala se marnou.

E oiinaci. Všecko jest po demisi vlády
v nejistotě. Jest pravděpodobno, že bude opět
bar. Bienerth pověřen úkolem sestavit novou
vládu. Dle »Čentra« soudí se, že pověřením
bar. Bienertha dalším vedením státní správy
situace se nikterak nevyjasnila a že Němci
opřeni o systém Slovanům nepřátelský budou
dále určovat směr říšské politiky. V českých
kruzích poslaneckýchzastává se stanovisko,
že Poláci jsou povinni zamezit další zhoršení
politických a parlamentních poměrů — Dle
správ »Našince« nový. kabinet bude utvořen
do 15,.Jedna1911, poněvadž není možno, aby

propuštěné předsednictvo vlády předstoupilopřed delegaoe,které se sejdou k meritornímu
jednání o rozpočtu 18. ledna v Pešti |,

Slenovitho českév nynější situaci jest toto:
Poněvadž har. Bienerth s celou svojí mini
sterskou společností objevil se opět před par

ot byt i ve stavu demisse,není,proý klub žádného důvodu, aby měnil něco
na svém ostře opogičním stanovisku. |, ©

Česko-němécké -ve Vídni se: ne
budou konatvůbec, sato dle »Našince« v.Praze
bude podniknut vážný pokus o dělnost če
ského sněmu. Byde-ustavena stálá národnostní
komise a v plenu budou vyřízeny obě berní
předlohy. Nato bude přikročeno v permanent

ním výboru k věcnému uspořádání česko-ně.
mecké otázky. Jedná se nyní pouze o metodu,
dle které mají býti všechny otázky uvedeny

u. „snovy do, proud. „» A.."

, ——Progalkané jednaní řád. němov prodlou
Šan ve schůzi posl.sněmovny 4. Drosince na
Řalšíjeden rok. Stalo se tak všemi hlasy proti
hlasům českým a rusínským. Češia Rusíni

fahulta „ Jihoslované,u
snosli se, že veškerá ujednání, která ne stale
před podáním demisse bar. Bienertha v pří
čině přikázání projednání otázky vlašské zvlášt
nímu podvýboru,jsou následkem demisse bar.

Biene: neplatná. Vlaši naproti žádají, byvšechna ujednání byla dodržena. Bar. Bien
pak prohlásil, že v této věci jako ministerský
předseda propuštěné vlády ničeho učiniti ne
může, poněvadž určevání denního pořádku vo
výborech jest věcí stran.

Česká novinka ve sněmovně. Restaurace

v budově poslaneckéyt dý re svoji novinku. Na stolech, u kterých obědvávají čeští
lanci, ootli se 14. prosince české jídelní

stky. Tato s»historická novinka« rozčilila ne
jenom německé poslance, nýbrž i německé
isty.

Pověsti o odchodu čes. mástodriitele hr. Cou
denhovea, který prý v lednu nebo únoru ná
sledkem churavosti odebere se na dovolenou,
šíří se dále. A nástupcem jeho určují již morav.
místodržitele bar. Heinolda a také prince dr.
Bedř. Schwarzenberga.

Rospočet království Českého na rok 1911
dle zprávy zem. výboru má celkovou potřebu
96,364576 K. Z příčiny nouze finanční byly
z rozpočtu vyloučeny é subvence, úhrnem
4,507.720 K. Výnos zemské 55*/, přirážky k
daním přímým,které jsou rozpočteny-na krá
lovství na 79,698.313 K, činí 43,834.622 korun.
Neuhražený schodek jeví se 22,463.686 korun.
Jak bude sohodek uhražen, neví se dosud. Po
mýšlí se buď na zvýšení zemské přirážky,anebo
na novou půjčku.

Volby v Angl do dolnísněmovny ohýlí
se ke koncia všeobecněmá se za to, že zbý
vající volby nepřivoď!již žádné podstatné změny
ve složení stran. Celkem bude v nové sněmovně
poměr stran asi týž jako ve sněmovně poslední.

V Syri došlo opět k velkému krveprolití.
Město Kerak, východně od Mrtvého moře, bylo
napadeno Beduiny, při čemž bylo na 100 kře
stanů zavražděno.

Zprávy organ. a spolkové.
Katoli orgauisacím všech od

větví! Dne 3. říjost. r. byl utvořen na sobůsi
těloovič. spolků samostatný odbor „Orla“, sou

neutrální půdě. V Hradci Králové utvořena župa
pro východní Čechy. Vybízíme proto všechny bratr
ské spolky, aby atvořily všude tento odbor a to
spůsobem tímto: 1. Kde je více spolků v obci,
utvoří tyto apolky se své mládeže společného
»Orla“. 2. Kde dosud spolek není žádný, musí
ge předem otvořiti skupina některého ústředního
spolku král, hradeckého nebo katol. spolelka potom
teprve „Orel“. Samostatné spolky tělocvičnénecht
8e nezakládají. Kde již jest založen katol. „Sokol“,
přeměň název a přihlas se u župy. Veškeré spolky
a příznivce prosíme, aby všemožným způsobem
našim „Orlům“ vycházeli vetříc. Jakmile se kde
sřídí odbor „Orla“, budiž ihned oznámen s plnými
jmény ovičenců, aby se mohlo přikročiti k dalším
věcem. Bez písemného ohlášení nebude se žádný
odbor považovati za úda župy. Odbory ci zvolí
místoího starostu, náčelníka, podnáčelníka, jedna
tele a pokladníka, kteří jsou za své jednání zod
povědaí župě a svým spolkům. Odbory, které by
si přály míti už kroje, samy o sobě bez avolení
žapy nesmí si nic objednati a to k vůli atejnosti
Žádáme, kde je možno, aby 8e věude započalo
s řádným cvičením, by se mohl v brsku uskutečnit
župní slet. Jelikož župě třeba finanční podpory,
prosíme, aby všude pří všech přílešitostech bylo
pamatovánona šupa „Orje“ Příspěvky, přijímá
vadp. konsist. rada dr. G. Domabyl v Hradci Kr.
a budou také e díky v „Obnově“ kvitovány. J.
Orlický, jednatel.. Dr. G. Domabyl, zástupce disc.
komitétu. J. Polák, starosta. J. Ženčák,ovičitel.

Lad. Svaták. o Be. W.
Nový Hragee Králové. Vsdp.dr.Frant.

Šale, předseda komitétu diecénních organisací,
přednášel 11. t. m. v hostinci „U Dašků“ v Novém
Hradci Kr. na tbema: „Proč se organisujeme na
sákladech křesťanských?“ Sklidil za své výtečné a
sajímavé vývody bomřlivý potlesk. Se zvláštní

ochotou i bude vsdp. dr. Fr. Šulc opět
dne 18. t. m. v hostinci „U „Dnšků“ v, Novém
Hradci Kr. na thema: „Organisace na -sákladeab
křesťanských právěv:dobách přítomných jest ne
vyhnutelna.“ Natuto schůzi pp. Členy a příznivce
zve výbor. ,

Jaroměř. Ve čtvrtek na.svátek Neposkvr
něného početí Panny-Marie přednášel u náe vedy.
dr. F. Reyl „o poměru Čecha k Říma“, Miavil
velice poutavě, s povsbudil nás svým milým apů
sobem. Za strávené bodiny mezi námi budiž ma



vadánvřelý dík! Při této ochůzibyl podpisován
protest proti nemite Natbenovi. že Báb!

Třebechovice. Katolickájedaota v Tře
bechovicích pořádala ve čtvrtek ©. prosince 1910
večer přednášku dp. Jos. Rdsslera, kaplana s Vel
kého Ouříme, o I. české pouti do av. Země.
Přednáška, ješ doprovázena byla krásnými svě
telnými kolorovanými obrázky, byla velice zda
řilá jak svým bohatým obsahem, tak i lahodným
přednosem, takfe velice četné obecenstuo nejen
Dezmavovala, aĎ trvala ©malou přestávkou skoro
3 hodiny, nýbrž mile pobavila a poučíla zvlášť o
pynějších náboženských poměrech na místech

každému křesťanu takdrahých Přednášku dp.řečníka vřele doporučejeme bratrakým jednotám
a další jeho činnosti voláme vděčné : „Zdař Bůh l“

Ronov nad Doubravou. Vzdělávacíka
tolický sociální spolek „Rovnost“ pořádal dne 8.
prosince veřejnun schůzi v místnostech p. J. Vá
vry, na níž promlavil dp. kaplan M. Klouda na
theme: „Úo učinila církev katolická pro kulturu
a sušlechtění lidstva“. Místnosti byly v pravém
slova smyslu nabity. Pau řečník uvedl výsaamné
výroky předních učenců i nekatolických na po
tvrzení, jak církev sušlechťovala aosvěcovala. Nej
krásočjší plody básnické sepsány od nadšených
katolíků, nejdůležitější vědecké výzkumyděkujeme
kněžím atd. Evangelík Palacký vysoce cbválí kal
turní prácí středověkých klášterů a dokládá:
„Veškeren rozkvět věd a umění, hospodářství a
průmyslu a základ všebo —mravní šivot — má
původ svůj v lůně církve katolické.“ Nato po
drobně kritisoval Natbanovu řeč, načeš přijata
příslušná protestní resoluce projevující vroucí
lásku a oddanost sv. Otci a prosbu k nejdp bi
skupovi, aby ten projev tlamočil sv. Otci. Schůze
tato skončena sa bouřlivého potlesku a volání
slávy Pia X. Zapěna hymna papežská a národní.
— V den sv. Štěpána sehraje náš spolek v míst
nostech p.Vávry přesně o půl 8. hodině večer
velikou fraškuo 4 jednáních od Eugena Bartoše:
„ideály manželství.“ Ceny míst obyčejné, před
prodej vstupenek u p. J. Vávry. Těšíme se.

Česká Třebová. Valnáhromadaodbočky
konala se dne 8. prosince za účasti asi 40 členů
a sa přítomnosti četných hostí + místnosti spolkové
v restauraci p. Andriika. Zprávy funkcionářů vzaty
e nadšením na vědomí, svláště zpráva pokledníka,
nebot přibylo jmění odbočky za uplyoulý rok
besmála o 300 K. Do předsednictvazvoleni byli:
V. Gregar, předseda, P.Vala R., místopředseda,
Em. Můller, sapisovatel a Jos. Klaci, pok.adník.
Do výboru: Jos. Píša, Jos. Heřman, Jos. Právec,
Jos. Jasanský, Jaroslav Kristek, Kovář Vilém,
Anežka Můllerová a Máša Zajíčková. Další činnosti:
Zdař Bůbl

Zábeřm.E. Dne11.prosincet. r. konal
lidový křesť. sociální spolek pro Záboř n. L. a
okolí svoji měsíční schůsi, na které přednášel obě
tavý a nám všem milý vdp. Dr. F. Hrachovský o
„smabách a cíloch křest. socialismu“. Přednáška
jeho byla procítěná, vášná, místy k srdečnému
smíchu povzbuzující; každé slovo mělosvé místo.
V přednášce oné vysvětlil, eo je to socialismus a
ukásal, proč my musíme hájiti zásady křest. soci
alismu. Nabádal nás, abychom 86 nedali ničím od
strašit a pevně stáli při svých duchovních, neb
strana naše roste a má badoucoost. Za krásná
slova byl odměněn potleskem. Díky srdečné vzdá
váme p. doktorovi. K nemalé radostinás všech
pak promluvil k nám horlivý pracovník v naší
straně p. Zdeněk Koudelka, stavitel a předseda
Křest. sociál. spolku v Kolíně. Přišel nás povsbu
dit; s ním p. pokladník s několik dám, rovněš
se spolku. Byli jsme jeho milými ulovy dojati, že
jsko inteligent hrdě se hlásí k nám. Rovněž od
měněn potleskem. Díky mu! Pak na jeho výzvu
náš duchovní rádce vdp. farář Confal vyzval nás,
abychom povstáním protestovali proti uráškám
semity Nathana, kterých se dopustil na P. Marii
a sv. Otci. Za hlubokého ticha všichni jsme po
vstali a sdvihli své pravice, dávajíce takto na jevo,
že věrní sůstaneme av. Otci. Schůze byla četně
navětívena. Pánům a dámém z Kolina děkujeme
srdečně, že nás povsbudili. Další naší činnosti
voláme: „Zdař Bůh“

Katolická Jednota v Restekách po
řádala v neděli dne 4. prosince v sále hostince
p. J. Mládka veřejnou schůzi, do které místní du
chovní správce vsdp. kons. rada Jos. Pacholik u
vedl poutníka jerosalemského dp. Frant. Říba,
faráře ze Studence. Návštěva byla neobyčejná,
takže sál i galerie saujaty do posledního místa
bostmi z blízka i deleku. Předseda jednoty vp.
Josef Šumšal zahájil schůzi a slovo udělil milému
a všemi nedočkavě očekávanému kněszi-poutníku,
jenž sdělil s námi své dojmy a zkušenosti nabyté

poutí do „Svaté země.“ V řeči trvající plné dvěy živě a poutavě předvedli nám cestu svou
£ Brna přes Vídeň, Terst, ne vždy klidné moře,
Jaffa a dospěl až k vlaku, jenž rychlostí neoby
čejnou spěje s nedočkavými poutníky v posvátné
nám místa narození, života, , dává, utrpení,
amrti, z ch vstání a na nebe vstoupení na
šeho Spasitele. Bystrému zraku zkušeného pout
níka-kněze, jenž procestoval také valnou většinu
měst evropských, nenšel — jak z- řeči jeho bylo
patrno — zjev a sebe monší okolnost ns
povaině i moři,takže cítili jsmese mena před

nášce v sále bostinoe, nýbržspíše na

veliká účast poalochačů-faroiků rostockýeh,
vedle vzorného chování ne slouží keoti též
Ba věci rázu náboženského, byla dojleta
řečaíkovi ocklsmným vděkem a úzsáním jeho 0
cboty a obětavosti, sa kterou jemu srdečným „Zt
plať Pán Bůh“ děkují a na braké, slíbené pokra
Čování se upřímně těší všichni účastníci. Nuže,
maobo zdraví — ne shledunou| D+.

Bohdašín u Nev. Města. Katolickýnár.
bosp. spolek tkalcovaký v Bohdašíně usneci se na
resolaci, podepsané velikou řadoupodpisů: Proje
vojeme tímto bolestné rostrpčení nad urášlivou
řeší, kterou Ioreelita Nathan jako purkmistr města
Říma potupně se dotil av. Otce a naší úcty, kterou
k matce Páně Marii chováme. Potapu našeho sv.
Otce povašajeme za potupu vlastní a proto proti
této potupě vrchnímu našemu Pastýři ve vlastním
jeho sídle učiněné protestujeme.

KKelím. Manifestační schůze dne 8. prosince
t. r. proti uráškám semity Nathana so zde nad
očekávání zdařile. Pořádal schůzi tu křest.-800.
spolek zdejší a tentokráte v rozsáhlé dvorané
sokola „Fůgaera“. Dvvrana ta byla účastníky na
bita a dle počítání jednoho účastoíka přesahoval
počet číslo 450, pokud sám stačil počítati. Z to
boto počtu byly dobré 2 třetiny mužů ze všech
stavů. Mimo některé mlstní duchovní — a bohužel
že tentokráte ne všechny — byli z okolí pří
tomni: dp. Staněk, farář s Veltrab, jenš přes da
lekou cestu a ať jest počasí jakékoli, účastní se
každé přednášky spolkové a dp. Maurer, farář
s Ovčár. Posluchače v pravé nadšení pro naši
dobrou věc uvedl nadšený, neohrožený, sde tak
oblíbený řečaík p. V. Dvorský z Prahy. V řeči
přes 1:/, bodiny trvající osvětlil dějiny pap. státu,
boj proti církvi a v čem pozůstávala urážka sta
rosty římského a vyložením praktického významu
našeho náboženství pro jednotlivce pronikl nitro
svých posluchačů. Nebylo ovšem diva, že po
sohůsi posluchačí i z řad intelligence laické pro
jevovali obdiv, še i v nitru vynikajícího laika jest
tak velká a neohrožená láske k věci Kristově. —
Resolace proti potupě učiněné sv. Otci a celé
církvi byla jednohlasně přijata. — PHští před
nášku pořádá křest. soc. spolek 18. prosince t. r.
O ochranných katolických spolcích ve Franciirefe
roje dp. Dr.Josef Hanuš. — Na vánoce cvičí se
jiš div. kas ve prospěch českého kostela ve Vídni.
Lze pozorovati a slouží k potěšení div. odboru, še
jiš nyní jest zájem v hlášení se o lístky k před
stavení.

Mládeš. 4. prosince konala skupina mlá
deše v Třebechovicích svoji IL valnou hromadu.
Po správách fankeionářů promlaveno o důležitých
bodech skupiny, vypracován program zábavní na
měsíc prosinec a vykonány nové volby. Týš den
konána v Hradci astavující sehůze plesového vý
boru, pro ples okresní organisace mládeže. Ples
bude určitě 12. února ve dvoraně Adalbertina. —
8. prosince konsla se sdařilá ochůze v Hnbilese
u Jaroměře. Nadšení pracovníci neobávají se se
leného agrarismu, který drží Jaroměřsko v kruté
porobě. 2 skupiny toho jsou již dokladem a další
rychle budou následovati. K velice četoč dosta
vivším se jinechům, děvám i dospělým promluvila
al. Hana Čermáková a p. Lochman. Po pěkných
řečech, které byly velice aklamovány, založena
v místě skupina. den mlavil p sekretář Sdra
žení v Hořicícb. Sál ns Doubravce byl přeploěn
a když za nadšené náledy akomčil p. tajemník
bodinovou svoji přednášku, přihlásilo se 44 jínochů
a děv do Sdružení. Po něm promluvil dp. Kordule
o urážkách sv. Otce a přijata navržená resolace.
— V Dobrušce konala skupina mládeže protestní
schůsi, oa které promluvil dp. Bařil a přijata na
vršená resoluce. 11. prosince konána schůse v Bu
kovině, mluvila sl. Čermáková o volné myšlence a
vysývala k organisaci mládeže — a dp. Petrásek
o své cestě Palestinou, kteroušto přednášku do
provodil 200 skvostnými obrasy. — Ve Slatině
konal týž den svoji schůzi agrární dorost. Nepatří
to snad právě do této rubriky, pokládám však
přece za vhodné našim stoupencům o tom refe
rovati. Agráraí dorost pozdě vidí, jak na Hraděcku
strácí půdu pod nohama a proto sačíná horečně
pracovati. Slatina je vískou, kde mládeš kromě
asi 10 je organisována v našem Sdružení. Výpad
platil nám. Na schůzi mlavil p. poslanec Vinař o
posledních událostech politických. Řeč celkem
slušná, až zakončeníbylo nešťastným; p. poslazci
to nedalo, musel zajet do katol zeměděloš; vidí
v tom neštěstí národe, še vytvořen byl Svaz klo
rikál. raiffoisenek, které sloužíprý oboatkám velko
kapitalismu. Pa řeči jehonásledovala náška
sl. Matějkové (odkad?) o venkovské ženě. Čekali
jsme brilantně předaonenou řeč o organisaci mlá
deže, čekali jsme výklad programu agrárního do
rostu, objasnění jeho organisace. Překvapen
evila se řečnice (dle předatavení selská dívka, ny
ychom dodali —trochu popanštěná), ktorá za 10

minut odříkala sa neustálého pokašlávání svojí
naučenou ; s celého přednesu a volby
slov, ve kterých hemšily se samé mety a podobné
cisí výrazy a která komečně vysoěla v boj proti
černé internacionále (obadisks, jak při tom bo
Jovně (?) vypadala), bylo patrno, že celé dílo nemí
výtvorem slečniným, a že jmenovaná dívka přišla

měcopovídali, čemupoř n nerozumí.p Gobaner.
Mlavil o cílech malého národa..Mluvil. proti út
vání frásí a krásných olov na schůzích a v tisku,
mlavil o tom, že každý příslešník má býti obe
snámea se svým programem, ale o programu strany
agrární aní se nezmísil; ovšem saše strane byla
mu právě tak jako řečníkům předešlým létbou 
k hororu. Celá schése dopadla bledě. Mládeš
odešla do Bukovisy, staří uůstsli doma a nobýti
příslačníků jisých obet, mluvili by řečníci k právě
ným stolům. — Prosíme stoupence naše v dioodol
hradecké, aby všechnu mládež orgamisovali ve
Sdružení české mládeže křest sociál. se sídlem
v Hradci Králové. Sokretariat vyřídí veškeré do

end síran organisace mládeže, vyšle řečníky, zeHdí ochrálení stanov. V sekretariatu úřaduje se
denně od 8—12 hod. dopoledne. Prosíme o Šíření -
naší organisace, která je ochrálens biskupskou
konsistoří a odporačena J. E. nojdp. biskupem.

—oký.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Exe ujáp. biskup Dr, Joset

Doubrava přijal ve čtvrtek dne15. tm
večer v seminářském chrámu Páně sv. Jana
řísahu všeho kleru kathedrálního města, sv.
toem předepsanou.

Pregram komeerta al. LiduškyProko
pové, profossorky varhanické Školy v Brně a al.
Kristiny Morfové, koncertní pěvkyně a býv. člena
Nár. divadla v Brač, p. Jar. Nováka, virtuosa aa..
housle a dámského pěv. sboru v Klicperově divadle
v neděli dne 18. prosince v 7 hodia večer. I. 1.
Drahlovský: Moravské dvojspěvy I., IM. Ženský
dvojhlas s průvodem klavíru. Naovičil a řídí prof.
Hornof; u klavíru sl. Frydrychova. 3. Lisst:
Uherská rhapsodie č. 12. Hraje el. Prokopova, 8.
a) Bizet: Arie Micaely zop. „Carmen.“ b) Mozart:
Zpěv královny noci z op. „Kouz. fiétaa.“ Zpívá
sl. Morfova. 4. Rabinsteia: So op. 13. (Mo

derato com moto. Scherzso. nale.) Hraje .Novák; u klavíro p. Wůlnech. IL 5. bich.
Vreblický: Královna Ema.Melodram. Přednese pí.
Jirotková; a klavíru al. Patzákova. 6. Verdi: Arie
Violety s op. „Travista.“ Zpívá sl Morfova. 7.
a) Svendsen: Romance. b) Nachéz: Cikánský
tanec. Hraje p. Novák; u klavíru p. Wůlnach. 8.
a) Ohopia: Largetto z F moll koncertu. b) Liszt
Paganini: Velká etuda Es. Hraje sl. Prokopova.'
Klavír Petrof. Otevřsní pokladny v 6 hodin. Ceny
míst: Lože 8 K, křeslo 2 K, balkon 1 K 80b,
Lmísto 1 K70 hb,II. místoI K, galeriev I.
řadě80 b, v II. řadě60h. Místak stání: parket
50 h, parter 20 h, galerie 20 b. Studentský, děl
nický a vojenskýlístek do parketu80 b. Záznamy

na sedadla přijímá s ochoty knihkupectví p. Mo
Povýšení mastředních školách. Prof

dr. Jan Havránek na gymoaslu v Hradci Král a
vldp. J. Šťastný na real. gymnasiu ve Dvoře Král.
povýšení do VII. třídy bodnostní.

Z řádu Tovaryěstva Ješíšova. Dp.
P. Ant. Odstrčilík, dosud v Hradci Král, usta
novee superiorem na Hostýně, dpp. P. Al. Jemelka
a P. Ant Rejsek ustanoveni na Velehradě.

Srateň a Hilema. Žactro obecných a
měšťanských škol v Hradci Králové, povzbuseno
sdařilým výsledkem svého divadelního představení,
opakuje na mnobostrannou žádost jmenovanou bý
chorku dne 21. t m. ve středu v městském di
vadle Klicperově. Laskavé spoluúčinkuje ct. drama
tické sdrušení „Tyl“ v Hradci Králové a hudební
sbor ©. a k. 18 pěš. pluku arcivévody Leopolda
Salvatora, sa osobního řísení p. kapelníka. Po
slední dějství báchorky bude sakončeno živým
obrazem. Začátek představení přesně o půl 4, hod.
odpol. Předprodej vstapenek ochotně obstará knih
kupectví p. B. E.Tolmana.

Z Badelfina. Ředitelství ústavu sděluje
B námi, že s nařízení ústavního lékaře nebude
tentokráte konána obvyklá ulavnost vánočního
stromku. Jest totiž obava, že by byly zavlečeny
do ústavu nakažlivé nemoci, které dosud jak s
Hradce tak z nejbližšího okolí nevymizely,

Vyznamenání Včera slavnostním způ
sobem odevzal v nových kasárnách p. velící
generál Czibulka p. c. k. okres. četnickému
strážmistru Josefu Stěpánkovistříbrný záslužn
kříž s korunou. Při slavnostním aktu byli
přítomni Jeho Exc. ndp. biskup, zástupoové
Škol, úředníci, důstojníci a vůboo vynikající
osobnosti celého města..

Pohřeb+ cis. rady Hg.Ph. Viktora
Celiina v sobotu o půl 8. hod. odp.
v domě smutku, Odtud přeneseny tělesné o
statky do kath. chrámu, kdež vykonány
svátné obřady. Pak obrovská řada účastníků
nastoupila cestu ku hřbitovu Pouchovskému,

př čemž zářila světla elektrických svítilen.ondukt vedl vadp. kanovník a děkan Musil
s četnou assistencí. Za rakví kráčeli příbuzní
a četní zástupoové všech zdejších ů, kor-,

porací aústavů, v čele s Jeho Exc. nejdp.iskupem, p. velícím generálemCazibulkou,
p. míst radouSteinfeldem, p. dvor. radou



"Wintrem a p. purkmistrem Ulrichern. Za ními
-se bralo množatví ohossasáva. Pohřeb
byl mohutným, stkvělým projevem uznání za
práce a y, jichž si v Pánu zesnulý získal

„zvláštěo Hradec a oclé okolí. budiž jeho
památbe! “ .

Oirhovaíspévpři katboůr. chrámu
Páně. Píše se nám: Sv. Otec Pics X. ve svém
„Motu Proprio“, vydaném
vějm důrazem akocotuje „svatost s umělecké pro
vedení.“ Leč realisují se tyto požadavky při sdoj
ším kathedr. chrámu? Za semřeléhohorlivého re
goneehoriho na Novém Hradci, kde přece bylo
méně výhodných okolností, učiněna na kůru re

-forma, še bylo velikou radostí poslouchati. Leč
v centru diecéne, v našem městě, je stále vleklé
kripe. Vidíme-i, jek budba uvětská stále se ado
konalaje,jest trapnoposnávati,žespěv liturgický
pořád na kůru sdejším živoří. — 8 povdékom
zaznamenáváme věsk, že přičiněním Jeho Exceli.
nejdp.ArcipastýřeetalaBeaspoňv něčemnáprava
znamenitá, totiž při nešporách. Provedení těchto
etpp. bohoslovci sa řízení docenta dp. Cibulky a
doprovodu etp. Vašaty jest velmi sdařilé, povzná
dející, takže zpěv ten došel zasloužené pochvaly
na místech nejvyšších. Leč jest si jen přáti, aby

"konečně reformní snaba rákou energickou zasáhla
i dále, sejména stran spívaných mší av., aby či
návštěvníci chrámu odnášeli vsor, jak se má zpí
vati věude jinde. Příznivých podmínek k úplné
reformě spěvu mensurálního i rytmického jest zde
dosti. Proto jen pilnourakou kdílu a óra úpedka
pomine! Jest zde dosti snaiců, kteří po návštěvě
bohoslažeb dávají výraz nespokojenosti. A o
přece může snadno přestati.

Mikulášská zábava, pořádanápéčíjed
noty katol. tovaryšů a odbočky Věeodb. „sdružení
hřesf. dělnictva dne 11. t. m. v Adalbertinu, měla
velice animovaný průběh. Ačkoli bylo osnámení

- zábavy publikováno tepřvev pátek, sešlo se hojně
obecenstva. S velikou pochyelou přijímány „dobře
pochopené výkony netoliko herců jiš častěji vy
stoupivších, ale i nových sdatných žáků a žákyň
Thalie. Hudba tamburašská výborná.

Stížnost obecenstva. Obecnérozmrzení
působí, že ve třídě tolik frekventované musí
se obecenstvo broditi v sousedství Grand-ho
telu blátem, poněvadž k vůli přístavbě jest
-chodník uzavřen. V jiných městech se tak
veliké obtíže obecenstvu při stavbě nedělají.

Dva sloupyšidovstvav hradeckém
kraji. Tento týden objevily se 2vývěsní tabele
„Ratibora“ a „Osvěty lida“ na domě židovské

firmy Berger a Muok. Tím je viditelně a bma
tavě dokumentováno intimní spojení mezi židov
stvem a smíněnými listy. Nesasvécencům ovšem
se zdálo, še dosavadní štvaní obou listů proti
„„klerikálóm“ vyplývá s nezištné lásky k českému
národu; dnes však budou ze své dobromyslnosti
nálešité vyléčení © Does je jasno, proč se sype
idu do očí „klerikální“ písek. Listy protikře
stanské našly tedy u židovekého obchodníka vlídné
přistřeší. Tážeme se, kde by 8 našel v Hradci
Králové křesťanský obchodník, který by vyvěvil
list, hájící zájmy křesťanského lida?

V. Myslivce. Šuchla
Ziatorpelaceposlance seháší rady řídakéa soudruhů, podané v

©. 1908 vsasedání předvánočním, vyjímáme: „Po
něvadělidéstojí v řadáchnašíchnepřátel,musí
býti heslem českého obyvatelstva: NM jediný haléř
šidovským obchodníkům! Jako doupatům morovým
vyhýbejtese šidovskýmobchodům| Zraduna svém
národě páše kašdý křesťan,kdyš kupuje u dal“

Skvostnon úpravou, připomínající
blížící se vánoční svátky, poutají nyní u
velké míře pozornost obecenstva výkladní okna
Singer Co. akciové společnosti pro Šicí stroje v
Hradci Králové, u labského mostu 279. Kdo má
příležitost navětíviti tento závod, nalesne tam hoj
nost vhodných a všude se uplatňujících vánočních
dárků. Meri růsnými drahy oblíbených Singero
vých rodinných šicích strojů, rískavších si pověsti
evětové -výrobky Singerovy továrny vyznamenány
byly právě nyní opětně na světové výstavě bru
selské nejvyšší cenou „Graad Prix“ — vyniká
zvláště nový stroj „Singer 66". Z novot jeho ba
diž uveden v první řadě vodorovně ležící, po
bodlně přístupný člunek, lehké ovládání a ně
kolik nových přístrojů, které řadí jmenovaný stroj
k nejdokonalejším výrobkům na poli toboto prů
myslu. Stroj „06“ možno proto uasvati právem
„žicím strojem 30. stoleti“ a mejlepším strojem
pro domácí potřebu. Jsa na skladě ve všech mož
ných úpravách avítán bude Singerův stroj „66“
všade a radostí jako nejvhodnější vánoční dárek.
Pomocí přístroje, který lze na stroji lebce upev
niti, dá se přeměniti též ve stroj látací, vedle
toho shotovují se na něm nejekvostnější umělé vý
čivky. Tento přístroj, svaný „Singerůvlátač“, tvoří
z láténí zábavnou práci. Pomocí přístraje látají se

puačochy, spodní prádlo, M stolní a to rychleji a lépe než rukou. Těmitonovými vymože
nostmi stávají se Singerovy rodiné šicí stroje ještě
více nepostrádatelné než byly dosud. Návod k ovlá

dání stroje a přístrojů poskytaje se 00 nejochot
úěji ve všech závodech, rovněž povolují te mej
výhodnější platební podmínky.

E městského divadla Klicperova
„v Hradel Králové. Dramatickésdružení „Tyl“

pravilo nám v neděli 11. prosince vzácný ve
uměleckého požitku. Není tomu sice ještě

dávno,co poprvésamostatněvystoupilototosdru

šení, nicméněpoda Již dosti důkazů osvé sdatnosti. A nedělní provedení Šimáčkovy činohry
„Jiný vzduch“ nás utvrdilov přesvědčení, že mesi
ochotníky „Tyla“ jsou mnozí nevšedního telento.
Nesnadná to byls zajisté úloha, kterou si před
sevsel „Tyl“, uvážíme-li, že bylo jednotlivým ber
cům zápoliti se Šmahou. Nicméně nejen žečin
kující bex rozdílu obatáli v této zkonšce velmi
Kastně, nýbrž někteří svým výkonem se povsnesli
do té výše uměleckého vsletu, že přímo překva
pili a uobvátili. Páni: Paul a Hoňáček, z dam:
Reiscblová, Formanováa Sobwarzová zaslouží svr
chovanou měrou pochvaly, kterou je zahrnovalo
obecenstvo. Také volba kusu samého, jeož má
krásoou morální tendenci, nás přesvědělla, še ve
dení „Tyla“ má zdravý smysl přo amění. Hu
dební spolek s pietou a procítěním přednesených
skladeb se velmi pěkoč praesentoval. Zaslonšli ci
více pozornosti než jí bylo zasmenati.

Z okresní jednoty šivnostenských
společenstev, Při zasílání výročníchvýkazů
napsala mnobá společenstva do robriky o před
náškách, že se později přihlásí. Doba pro před
nášky je zde a proto žádáme společenstva, aby se
o přednášky přihlásila u okresní jednoty a adala
theme, které by bylo pro jich místo vhodné, vy
jiímaje přednášku „O stejnorodých sekeich“, kterou
nemůžeme pro ta dobu zabezpečiti. Doofáme však,
že budeme moci co nejdříve otéto důležité otázce
ve společenstvech přednášeti.

„Poslední léč,“ humoristický, pěveckýa
budební večer pořádají přátelé myslivosti z Hradce
Král. a okolí dne 28. ledna 1911 v sále Adalber

tina. Reklamace ť ijímá p. R. Helwich, majiteldomů v Hradci Králové.
Obchodní Živnostemská a průmy

slová ústředna v Hradci! Král. přesídlíse
svojí kauceláří ve dnech 23.—24. prosince £. r.
s dosavadních místností v Jiříkově ul. č. 439 do
domu pana Dra Tvrzského vPalackého tř. čp. 410.

Nálemy. Dne 7. pros. nalezen byl slatý

pruea a 14. t. m. dámské hodinky. Policejní úřad. věnného města Hradce Králové.
Za příčinou šíření ne nák alia

tavky a kulhavky v okresu zdejšími v okre
sích sousedních zakázány jsou zde dobytčí trhy
výroční, vyjma trhy na koně. Zákaz platí také
pro týdenní trhy na vepřový brav. Parkmistrovský
úřad král. věnnébo měste Hradce Král., dne 9.
prosince 1910. Starosta: Dr. Fr. Ulrich v. r.

kčencess. pěvocko-hudobní a kla
virmí škole Lund.a Ferá. Knepra v Hradci
Králové pořádá v neděli dne 18. t. m. ve dvorazě
měšť. besedy v 10 bod. dop. 6. hudební matinné
na paměť desátého výročí úmrti mistra Zdenka
Fibicha.

Expositure Zálošního <úvěrního
ústava v Jičíné zahajoje právě svou Činnost.
Provádí veškeré obchody dobaak vnictví spada
jící co nejlépe. Na Jičínsku jeví se o tuto naši
novou expositaru značný zájem. Správcem této
expository jmenován pan AloiseNebuda.

Tašební lfstima. Počínaje 1. lednem 1911
bude Záložní úvěrní ústav samostatně jednou mé
síčně vydávati tažební listinu všech v Rakousku
dovolených losů. Na požádání sašle se pak každému
zdarma a franko.

Akele Zálošžního úvěrního ústavu.
Od soboty dne 26. m. m. jedoají se akcie ústava
bursovně bez upisovacího práva. Kurs stanoven
na K 500—, než četnou poptávkou zvýšen býl
ihned na K 60l—.

Úředaietvo Allálky Zálošního Úvěr
mího Ústavu v Somilech věnovalok uctění
památky svého nezapomenatelného předsedy pana

Ns: Ph. V. Colliny místo věnce K 20"— na místníudé.
Nadaee. Zivoostensko- čtenářskájednota

v Hradci Králové založila r. 1888 na památku ne
stoupení na trůn Jeho Veličenstva nadaci 2000 K.
Úroky z téže mají 6e vyplatiti každoročně 4 živ
postníkům, kteří jsou nebo byli členy jednoty.
Přslušné žádosti baďtež podány nejdéle do 17.
prosince t.r. výboru Živnostensko-čtenářakéjednoty.

Pro ul poštovního spojení
vlakového. Dne2. t m. podánainterpe
poslance dra. Jos. Myslivce a soudruhů k Jeho
Exeellenci ministrovi obchodu, respektive želesnic
v příčině nedostatečného poštovního vlakového
spojení mesi městy Králové Hradcem, Kyšperkem
a Ústím nad. Orlicí, respektive mesi Králové
Hradcem a Chinmcem mad Cidlinou. Iaterpellace
sní: Poštovní ambalance v nočních vlacích zKrá

lové Hradce přes Káperk do Ústí nad Orlicí aspět č. 780/1751, 1752/731 jest vypravena nedo
statečným malým vozem, což má za následek, že
sásilky pro nedostatek místa v ambulanci již v Tře
bechovicich, dále Týništi, Kostelci nad Orlicí, ze
jména pak v Doudlebách sůstávají zpět a velice
8e oposďují. Dosavadní protesty a stížnosti zájem
níků zůstávají oslyšeny. Městská rada ve Vamberku
podávala s té příčiny více telegrafickýchstížností
e. k. ředitelství pošt a telegrafů pro královatví
české, jež k šádnému výsledku ani nápravě ne

vedly. Dle informací visa spadá ma c. k. mini
sterstvo železnic, ješ dádosti o dodání řádsých
poštovních vosů pro tuto ambulanci dplně igao
ruje. Zásilky se na nádraších od vlaka ku vlaku
povalují, zdržejí a tím berou ge zcela opáčnými
směry, nežkara jeou určeny. Ve vlacích č. 719/786
s Králové Hraice do Chlumce nad Cidlinou jest
třeba sříditi řádoou poštu vlakovou, jež by c. k.
ministerstvo obchodu úkrtoatím póra v šivot uvésti
mohlo, poněvadž veškeré dopravní prostředky jsou
po ruce a sřízení vlakové pošty by nestálo ani
haléře. Poněvadž doprava poštovní v ambulanci do
Ústí jest podmíněna v život uvedením jmenované
ambulance z Chlumce, jest její zřízení životolm
zájmem obchoda, průmyslu a šivnosti od Hradce
počínaje až ku hranicím moravským a přes ně.
Večerní ambulance £ Cblamce do HradceKrálové
ve vlacích 719/736 a opatření prostorného vosu
pro ambalanci do Ustí nad Orlicí poskytují možnost
dáti poštovní dopravé na Královéhradecku prut
oosti, rychlosti a spolehlivosti, jíž dosad ku škodě
veškerého obyvatelstva postrádá. I táží se pode
psaní: „Jest Jeho Excellence pan ministr obchodu
ochoten vylíčevým nedostatkům čeliti a vše za
Hditi, čeho k odstraněníjich jest třeba ?“ Dr. Jos.
Myslivec. Václav Myslivec. Špiučič. Šabata. Dr.
Hruban. Záraba. Pillich. Šrámek. Dr. Stojan.
Korušec. Šilinger. Biankini. Kuchyňka. Šachl
Dr. Horský. Prokop.

Vysnamonání. V uznání dlouboletébovy
konávání duchovní slošby u zeměbrany udělil pa
novoík rytířský kříž řádu Františka Josefa vldpp.
děkanu Ant. Svatošovi ve Vys. Mýtě a děkanu
Jos. Foltovi v Čáslavi.

Třebechovice pod Orebem. Jak známo,
byl svého času příslušným soudem odsonzen tře
bechovský pokrokářský tajemník p. R. Souček na
žaloba, kterou proti němu byl nucen podali sta
rosta oděvního společenstva p. V. Koleš, a to pro
hrubé urážky spáchané v uzavřeném dopise. Po
slíčkem sobě udělal — dle pokrokové manýry —
obecního policajta. Ač trest byl mu proměněn
v pokuta 30 K, pan tajemník se odvolal, Ale
vyšší instance, c. k. místodržitelství, jeho odvo
lání nsdalo místa a původní trest v plné míře
potvrzen. Toto faktum je nejlepší odpovědí na
nedávný mizerný výpad pověstné bradecké po
krokářské tiskoviny. Naše organisace se zadosti
učiněním tato věc bere na vědomí.

Čermilev. Já Ludvík Černý, rolník v Čer
pilově, prohlašuji, še nemohu s ničebo nečestného,
sejména ne z krádeže víniti a pakli jsem podobný
výrok učinil, učinil jsem bo 3 rozčilení, litoji ho
a prosím pana Boh. Hojaého za odpuštění a dě
kuji ma za to. Ludvík Černý.

Labno a Nechaaie. Děkujemep. pisa
teli s Nechanic, že nám otevřel oči a napsal, že
otáska hřbitova je + Nechanicích nesympatickou.
Proč jste ji sami vyvolali, proč jste stále znapo
kojovali úřady? Pro nás nyní, když už jste nový
hřbitov vyvolali, je na váš projektovaný hřbitov
daleko. Daleko, protože je Škoda času a čas jsou
peníze, dále to, protože Škoda peněz. Vůz pobřeb
ní si můžeme poříditi sami a Koní ku potabu zde
dosti. Pole není zde také tak drahé a na náš
hřbitov bude míti duchovní z Nechanic srovna tak
daleko jako na váš. A co bychom více platili do
Nechanic za místa, pořídíme si svou kapii — a
nepotřebujeme býti na vás závielí. Pánové, andďte,
že je lépe být svým pánem Da vsi neš ve městě
v nájmu a to až Bůh ví oa kóerém konci světe!
Poděkujte se se ten nápad Vašemu vůdci necha
nického národa!

Holiee. Přednáška dne 11. t. m. zde „0
českém Japonci“ konaná dp. farářem L. Horou
« Dašic ve prospěch spolku pro opašť. mládež
byla velice četně navštívena a 8 velikým zájmem
a pochvalou vyslechnuta; vynesla spolku okolo
60 K čistého výtěžku.

Pardnbice. Nalezenékosti v Čáslavi zu
vdaly podnět „Osvětě lida“ sepsati honem radosti.
ploý úvodníček, ve kterém štulcuje katolicismus a
při tom ovšem busitského válečníka bere za svého
a pojímá jej ve svůj pokrokářeký krab, aby so
před nemyslícím svým Čtenářstvem něčím mohla
zablýskaouti. Prosím, židovská „Osvěta lida“,
která zlehčuje slavnost Božího těla, u níž mo
dlitba a -cboditi do katolického kostela je klori
kalismem a — Žižka! Jak by asi zatočil s tako
vými „vyznavači víry“, jací sedí v redakci „Oevěty
lidu“ a jejími dopisovateli tatíček Žiška? Pan dr.
Lipčík měl by upřímně a otevřeně po sokolsku
v „Osvětě lidu“ nmapsati, že Žižka věřil na př.
celým srdcem, še v Nejsvětější Svátosti je Tálo
a KrevPáně a že ni přál, aby všichni aspoň jednoa
za týden přijímali TóloPáně. A teď srovnejte p.
Hajna — p. Lipčíka — a hrdinu Žižku.

Wašlce. Vneděli, dne -4.t. m. přednáška
kosaná dp. farářem zdejším L. Horou „O země
pána“ se 70 avětel. obrasy ve prospěch zřízení
útalny pro opuštěnou- mládež zdejší farnosti do
padla dobře v kašdém obledu. Vynesla 8£ K či
stého výtěžku, jež byly uloženy ua spořitelní
knížku. Za to, že náš dp. farář obětavě u nási
v Holiciob ve prospěch opuštěných, ubobých dětí
přednášel a tale šlochotně nezištné srdce ukásal,
vrhla se naň. ve „Vých. Obzoru“ jakási helvetská
duše fiousovitá s Dašic a způsobem neurvalým se
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spů Belvetsko-pokrokovým

telóm visela ootirá se a vyčítá vše mošné:
vp orátanakou-sálofnaatd. Je fo promidebo dp.řaráte veli sadostinčiněním, še ak,

kteří ma naha k: b č s mravněani ke kotním, nemohouce blabodárnouvšestrannou Činnost
jeho pástýřakou přímo sničiti, útočiště berou k sn
rovostem, za které se trocba slušný člověk před
veřejností styděti musí a proto se ani nepodepíší.

Chrudim. 215. valsá hromada L českého
upolku pro svelebu včelařství, zahradnictví a chova
hospodář. zvířectva v Crudimi koná se v neděli
dne 16. prosince 1910 po 9. hodině dopoledne
v botelu „na Bídě“ v Chradimi. Pořad: 1. Zahé
jení schůze. 2. Rokování o těchto otázkách: a)
O důlešitosti chovu drobného zvířectva vůbec a
pro město zvlášť. (Promluví p. Karel Kindl, ředitel
zimní bospodářské školy.) b) O chovu králíků.
(Podá p. Fr..Dokosal, jednatel.) ©) O zajímavých
zjevech ze živuta. včel. (Sdělí předseda.) 3. Volné
návrby, Hojná účast jest žádoucí.

Jišde čáří alkoholismus ma Lito
tmyšlsku © Nábodoabyl jsem upozorněn nestraz

nim pozorovatelem poměrů Litomyšlaka na článek. eniliston“ „Osvěty Lidu.“ Zbrozil jeem se způ
sobo, jak možno bez všech příčin napadati stranu
katolickou a klidné miseionáře. Rolaík Dubyšar
2 Podhůry.zavraždil v návala šílenstvíz pití hlí

dače; Dvořáka. Příčinoutoho, končí feuilleton, jsou
prý tisky klerikální, missionáři a facit všeho, do
slovoč opsáno, že „alkoholism i klerikalism pra
ouji společně. a vzájemně ma shombu lidstva“
Může býti více troufalé drzosti? Připomíná se, žo
v Litomyšli a Poličce jest mooho kořalen a jak
bohatnou výrobcové lihovin, budí přímo obdiv.

Ale nikde Se nedočtete, Žeti kořalečníci jsou vý
hradně židé a že nikomu jinému kořalečního vý
čepu se nedostane než židu. A kdo učí píti sladké
rosolky naše hospodyně, přicházející do města na
kapovat? Zase jen židé. Přicbázejí naše selky do
obchodů střižních e zaplatí oaceněnou věc se slevou
draze a obdrží lahvičku rosolky nádavkem, ab
přišly brsy zasa. Podobně děje ae v koloniální
krámech židovských, kam panímámy jako ze zvyku
chodí a kam je táhne darovaná sklenička sladké
liboviny, a přijde-li pantáta, obdrží ekleničko
ramu prozahřátí. Čeledia u židovského obchod
níka obilím obdrží pulák košilaté (sprosté). Je to
lacinější, žida to stojí nejvíce 4 krejcary atakto,
dal-li by zpropitné ss dost namahavé nošení pytlů
při skládání, musel by dáti aspoň desetník. Přf
klady židovských kořalen. v Litomyšli a Parda
bicích, kde na hlavních ulicích a náměstích otra
vuje se lid ubohý, jsou strašné. Kdybyty masy
otráveného lida měly příležitost slyšeti slovo Boží
a svatou pravdu, kdo jim škůdcem největším, jistě
by se poznaly a oeničily by sebe a život rodinný.
Právě ten „klerikalismua“ v kostele veraje český
lid před kořalkou. A těcb výstrah se bojí židovští
kořalečníci, kteří v zájmu kůeftu svého spolupůsobí
mezi lidem proti návštěvě chrámu. Jak mlaví se
v kořalnách protinábožensky a kdo toma dává
tón? Vždy žid výčepník. Jak vyrábějí se v židov
nách libové nápoje, e jakou příkladnou šidovekou
sečistotou, mohou vám pověděti ti podomkové ži
dovětí, kteří obyčejně kořalku oepijí aneb stříslivé.
O tomto „Osvěta Lida“ noechcoslyšeti a nesmí,
sebo by přišla o polovici abonentů-židů a přece
má v Pardubicích tolik příležitosti pozorovati
v pěti židovských kořalnácb, jaklid se ponenáblu,
ale jistě otravuje.

Protest proti Nathanovi ve Bv. Jiří
u Vys.Hýte. Dne 8. prosince £r. pořádána
manifestační protestní schůze lidu katolického se
Sv. Jiří, Louček, Sitin, Jehnědí, Hrádku, Oucmanie

po ká Přednáškyli přednášejícíp

četným posluchačstvem. Shromáždění zvolilo si sa
předsedup. Al. Dostála, starostůze-Bv. ří, sa
místopředsedu p. Jos. Kučeru, mistra trehlářského
ze Sv. Jiří, za zapisovatele p. Jana Vojtěcha, rol
píka a výkonného jednatele p. Jana Friše. Dp.
farář Eduard Neumanna v řeči trvající přes ho
dina promlavil nadšeně o hisforié a gemesi pamo
vačnosti semitské, o výsnamu a dějinách papežství
Jako hlavního činitele , podporovatelevěd
a umění. Na konec citoval neslýchaně drzý útok
represententa -loží zedcářských semity Nathana,
čelící proti naší ov. víře a blavné církvi av. Jedno
myslně přijata všemi účastníky resoluce: Protesta
jeme důrasné proti arážkám našeho katoliského
páboženství a sv. Ótce Pia X., které ai dovolil
spátbati semita Nathaa, římský purkmistr a pro
Jevojeme sv. Otci úplnou oddanost i věrnost. Žá
dáme sárovečí, aby biskopský ordinariát uvědomil
© tomto uášem projevu papežského vyslance ve
Widai. Resolace podepsána sástajci všech sáčast
sěných obcí a Usneseno,bydp. farář E. Neumsan
pokud možno nejčastěji o palčivýchotáskách ča
sových přednášku konal. Za dlouhotrvajícího po
tlesku schůze skončena a provolána sláva sv. Otci.

Mičeov. Na eslavu J. V. uspořádán byl
den“ tím způsobem, že po slavných slnt

ch Boších dne 4. prosince odebrala so voškurá
mládež do budovy dkolní, kde přiměřeným spů

sobem am slav dítkám i dospělým vy
T učitel p. J. Biza. Potom předmášely'dítky,

nejmenší třídy počínajíc,Maničky k životu ačinnosti J. V. se vztahující. Tato velice působivá
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el mládeže školní, jichž se sešlo tofik, šecnedostatek místa přemnozí museli sůstati na sobo
dech. Zepěním rak. úlavnost skos
čena. Ubírkou školními dítkami po staveních vy

mici odeslány. Všem činitelům vzdávají 0e povinné

“ Čiáčves. Výsvako konáníschůzí mantfe
stačních na den 8, proánce došla také | u nássvé. ozvěny. Na
vysvětleno, v ten den průvod. maaifestační
konati se má. V předvečer svátku byl nejen dům
farní osvětlen a prapory ozdoben, ale | jiní etite
lové Marie Panny tak účinili. Za velkého účasten
ství jak poobojích službách Božích dopoledne, tak
i odpoledne, byla cesta blátivé, konám byl
průvod k soše Mariaoské a ukončen sa svuku
buddy osvětlením sochy a provoláním slávy Nepo
akvroěné Bohorodičce. 8 nadšením zapěl též lid
naši národní bymnu ua důkas, že „milé byla Maria
Čechům, milí budou Čechové Marii“

Bokoznáu Poličky.Osada.saje sašilave dnech 27. listop. až 6. pros. svláštní alavnpati.
Konaliť tu důst. pp. miesionáři « řádu Redempto
ristá P. Fr. Blalák, P. Leo Slasina a P. Jan
Pluhař sv. mineii, která byla pro nás tím vý
znamnější, že to byla první missie zde vůbec.
V krátké době získali si pp. misionáři svým vlíd
ným vystupováním, krásnýcu kázáními aborlivoatí
svou takovou oblibu, že kostel býval při všech

božnostech od časného rána plný, ačkoliv cesta
yla někdy pro večerní mlhy a led dosti obtížná.

Slavnosti k Nejsv. Svátosti, k Panně Marii a
sejména svěcení kříže, při němž byl velkolepý
průvod, nezspomeneme nikdy. Svaté ovátosti přijelo
864 lidí. Důsť. pp. missionáři saalonží si,sa svou
horlivost a obětavost díky všech nás, které jim
také zástupci obce s patronátního úřadu vyslovili.
Kóž Bůh jim vše odplatí a žehná jim v další
prácijejich|

. |Kemsnmní společenstvovParníku.
Valná hromada konsumního společenstva „Svépo
moe“ odbývala se v neděli 11. prosince u p. Ant.
Rybky v Paratku. Za plynulý rok přistoupilo
108 členů, vystoupilo 6, koncem aprávního toku
jest 269 členů. Z čistého zisku 3.679 K 3 h vy
platí se 4*/, úrokze závodních
splaceny ve výši 8.173 K 30 had, dividenda,
která obsáší přes 2.900 K. Reservní fund do
stonpil výše 3.100 K. Odporoučíme každému pří
saivci bnutí katolického, zvláště ve Třebové, aby
tento avépomorný podnik ve svém vlastním sájmu
oo nejvíce podporoval.N. 2.

Přelemě. Doe 8. t m. konal náš kř. soc.
spolek „Svornost“ echůzi, na víš přijata rázná re
soluce proti semitovi a svob. zednáři Natbamovi.
Jednomyslně ohradili jsme se proti drzosti, 8 je
kou si dovolil urážeti římský starosta sv. Otce
a naši víra. Kterýz katolickýchpředáků“politic
kých nebo samosprávných tak nešetraě dotýká se
se citů evangeliků nebo židů? Který se otírá tak
posměšným způsobem o vrchního rabína? Radost,
jaká zírala nad řečí Nathanorou z listů pržidov
štělých, otevřela lidu křesťanskému oči. Židé. u
nichž křesťané kupuji, z«jisté mají mnobo příčin
k opatrnosti a společenskému taktu. Snad 8e spo
léhají ne-to, že listům katolickým ihned brosí
konfiskace, jestliže se odváží psáti o hesla „Svůj
k ovéma l“ — Katolíci sapamatují“ei galuntnost
židů, sbehatlých s peněz křesťanského lidu, vo
lice dobře. "

| Různé zprávy.—
Interpolaoe Ohocea sendruků ma říšské radé. (Pod immauitou.) „Če

ský penis stetaň v českých rakou Ni haléře fo
su, kdosi saň pořizujeještěkarabáč— nanás/
Budeme pilně etáti ne stráši a pracovati k tomu,
by český konsnment vyhledával jen a tolikočeské
závody. Naproti tomu příjímá věsk i český ob
chodník jisté závazky, jichž dodržování musí stejně
býti kontrolováno, jako počínání si- kupujících.
Zboží nakogpené v českém závodě musí státi v láci
i jakosti na stejném stupni jsko sboží německých
sáwedů. »Čeští obchodaíoi nesarehješiti sa heslo:
„Svéj k:svéma“.: Prodávejte stejně dobrésboží
za stejnou cena jako německý obchodaík a pak

by kupovali jen od vás. obchodníci musíalo
i sami stejně důsledně provádět heslo „Svůj k své
ma“ sobjednávky své činit tolikou firem českých.
Ukažte agaatům něméckých firem dvóřea zásor
bujte se jen výrobky českého původu. Česká vý
roba stojí jiš, ašUna malé výjimky, na takovém
stapni, že může smělečelit výrobě sdmaské. Ná

kontrola v tomto oměru musí stejně přísně
býti prováděna, jako komtrola kupojícího obecen
eva. — i

K mastávajícímu sčítání Jiča. Opět
bříší se důležitý o k sčítání lidu. Osedným
bude dem 31. prosince 1910 pro aás, ukáše-li 60
lid náš slabým, avšňsk přinese mám roshodně vl:
těsetví s dalekosáhlými důsledky, osvědčí-li se
český lid silným a nozapře-lí svon národnost, ovůj
jasyk, své slavné české předky. Jediný tento den

várodaosti, o zákonech jesykovýcha
Školekých. dle tohote pošta badou mocisynové
naších lidí dosábnoutivíce nebo méně míst uvo
fejných úřadů s podniků a tento počet bude máti
teké vliv na naše zájmy hospodářské. Bebe vroue
nější láske k národa, kterou Čech ve srém nitra
chová, pozbývá výzoamu, když v oBom rozhodném
okamšiku nepřihlásí ne kčssbé řeči. Protoš každ
Čech zapiš nebo přiznej pouse jasyk českýsa
svou obcovací řeč a nestrp, aby toto přizoání sěl
tací bylo podloudně a besprároě měnéno kýmkoli!
Kdo s našinců udá nesprávně německý jazyk jako
svou obcovací řeč, aradíl tém. nejovětější sájmy
avého národa. Posiluje tím posici našich národních
odpůrců, kteří usilují o saší národní skásu bospo
dátskou i osvětovou. Stává se sjevně
hodným odrodílcem, na kterého se stejným opovr
žením poblíří jak národ zrasený, tak národ, ko
kterému se baď z nemožného strachu nebo
s mrských úmyslů sistoých přidal. Nibomu, kdo
udása obcovacířečjasykčeský, nesmíprolobýti
whřjoděno. Neboť koná tím toliko avé právo a
svou povinnost. Takó vláda to opětně uznala.
Všem politickým úřadům přísně nařízeno, nefrpěté
šádného násilí a šádné j o lom sméru.
Povolení činitelé čeští budou bdíti, aby příkaz
ten byl sachován. Hlavně Vy, drasí rodáci a
soukmenovci, kteří žijete v krusích. národně smí
šených, věste, te v tomto rosbodném okemžiku
mtojísa Vámi oslýmárod náš, veškoříposlanoš
čeští des rosdílu alran, kteří chrániti Vás budou
proti každému bespréví a útisku se strany Němců
i úředů. Óechové! Nastává chvíle roshodná.
Veškerá práce ve prompěch našich menšin dosad
vykonaná zhroutila by 60, kdybyste v této chvíli
opustili svatouvěrní ad „náš
slavnými svými. dějinami, že dovede b“ti brdin
ným:'se sbrael v rakou ahájil -druhdy .á práva
svou řeč a- vlast českou, své přesvé jčení protí
přemocinepřátelské! Dovede bobdá práva svá u
bájiti též proti podlému a úskočaému,nepříteli,
ktarý sa „přitomto sčítání lida chystá k roshod=
néma útoku na maši svaton vě“ , V tomto bojí
spolehá národ náš na každého jednotlivce a oče
kává, že každý věrnýČechi Češka vykonají svou
povionost! — Kdo se sa svůj jasyk stydí. hoden

potapy jest u všech lidí. — Pří nastávajícím sěfčémí lidu dbej kaldý těchlo pravidel: I. Každý
Čech přihlásí ne sa všech okolností k Českému
jazyku obcovacíma. II. Nikdo nepřiznávej a se
sopisuj vedle českého též německý javyk obcovaví.
Neboť tím nastalo by nebezpečí, še bude český
jazyk s rubriky „oboovací řeč“ dodatečné vy
Skrtnut. IL Hlavy rodin udejte český jazyk ©
covací u každého člena svó rodioy zvlášť a vý
slovně slovem „český“ (ne tedy jen dvěma čárkami
nebopodobně). Dle předpisu mají hlavy rodia
také ze nemlavňste. osoby bluchoněmé nebo vřu
bomysloé a podobně udati jazyk obcovací.. IV.
Svéprávné osoby, šijící s cisí rodinou ujedné de
mácnosti,tedy tovaryši,učedníci,služkys jiná
čeleď, oocležaíci atd. nají po: zákonu právo ws
bodováti samostatně o své obcovací řeči a není
tedy hlava rodřay, ve které -šijí, oprávněna jim
obcovací řeč samovolně určovati. V. Každý ne
šinec,kterému by pro udání jasyka českého,
jako ol E ředi býmkoliv-aj :

učiň. oznámení úřadu (©.
k. okr. bejtmanství, po případé.c. k. místodržitel
ství) so šádostí za cohranu a nebude-li mu v Čas
poskytoutepomoc, obrať 8e na c. k. ministerety
vsitra ve Vídní a současně na české poslance pro
atředojctvím Národní rady české, (Praba, Vo
dičkova ulico 90)..2 míst na Moravěna Moravský
odbor Národní rady české v Brné (Veselá, 39), vo
Slezsku. na Slesský odbor Národní rady České
v Opavě (Nádražní okrah 23) a v Dolních Ba
koueích na Doloorakoaský odbor Národní rady
české ve Vídni(I. Grůcaogergasse 4). Totéž učid,
kdybys se dovědil o nátlaku « vyhrůžkách, Číně
ných jiným soukmenovcům. poslanci všeob
strao slíbili vydatnou pomoc a-intervenci ve všech
takových případech! — VI. Kdyby sčítací komi
sař při vyplňování rabriky „obcovací teč“ dovolil
si nemístné poznámky nebo dokonce domlouval,
aby- sa obcovací žeč přisoán byl jazyk německý
místo českého a pod., budiš. mu toto nepřístojné
jednání ihned ve slušné formě. vytknuto « pohre
Ženo oznámením k úřadu; noustene-li, budiž tu
ihned ossámeno e. k. okres. hejtmanství a 800
časně také přísludné Národní radě českó.k za
kročeot poslaneckému. VII. Každý přesvědčí 00
pahlédnutím do archu soopisného, úylaslirabriké
„obcovací žoč“: správně dle jeho přiznání zapsána,
a makročíiheed, nostalo-li so tak. VIII.Kaldý
urědemělý Čech agitaj mesi svými neroshodnými
soukmesovci,abynezradili svůjnárodpři tomto
očitání,nad-jinédůlešitémpro dalšínášnárodní

meašín! Jménem českých poslanců: Národnírade
česká v Prase. Moravský odbor Národní rady
české v Brně. Ulesský odbor Národní rady čoské
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došly rásem velké ebliby, kdokolivbyly ma
vedeny, pro svoji —

. opartní chuť ©
elegentní balení,

čemě předčí všechny adejší | cisi lahůdky.
1krabice (26kusů ku zrodejík 10hsa K-3-.
Jediný výroboe: © 

- — Prml česká akolorů spuločnost

toráres na orlehtalské cakrovinky a čokoládu
BA KRÁL. VINOHRADECH

obyčejnýmiskrácepinami(p. f. apod) Výmioeóně
toto ustanovení platí pomuzepro řečené druhy
tiskopisů a nelze je rozájřovati na všechny tisko
pisy vůbec, při Čemě však se podotýká, že po
hlednice, jež 6e zasílají + době vánoční a moťo
roční, považují Bo Sa vánočal a novoroční lístky
ve omyslu právě nazaačeném a že možno tadiž
pa Dich připaati blahopřání k svátkům vánočním
a k novéme roku aš do pěti slov, aniž by
listky tskové pozbyly povahy tiskopisů. Tisko
piey musí- býti aspoň Částečně fraukovány. Ne
fraskované a ty, které nevyhovují předpisům,
vyloučí ae dle předpisu z dopravy. Sazba za
obyčejný dopis obnáší při místní dopravě a při
dopravě do královetví a zemí v říšské radě za
útoupevých, do Uber, Bosny a Hercegoviny, do

Bo a maaas are Městskáspořitelnava Vys.Mýtě

„k ' + p ..

= Vkladyna knížky == 440 -0
zúrokuje

hel.; do Srbska s Čermě Hory obnáší sasba 10 “ ..
hal. za každých 20 g a do všech ostatních zemí za niž ručí:
světového spolku pošt 235hal do váby 20 g za
každých dalších 20 g pak- 16 h. Za korospondenění L obee Vysokomýtské, 2. všichni poplatníci, 3. rovervní fond
JMstekjednoduchý platí se při tuzemské dopravě
v Rakoosku, v dopravé do Uher. Bosny a Herce
GoViny, Německa a Liechtensteinska, Srbska a
Černé Hory6 h, tolíkéščiní sazba za každou bb+bfrbfj

A ak veškerástirampeřítelny.

Všem, kdož při úmrtí našeho drahého, nezapomenutelného ohotě, otce a tchána
.. , : t .

p. cís. rady

VÁPTORÉOLO
v nezměrném zármutku našénf nám upřímnou soustrast jakýkoli způsobem na jevo dali a bol náš
zmírniti se snažili, vzdáváme naše nejvroucnější a nejsrdečnější díky. .

Zejména děkujeme Jeho Excellenci, nejdůstojnějšímu pánu, panu Dr. Jos. Doubravovi, biskupu
Královéhradeckému,“ důst, dučhovenstvu, panu geheralmajorovi KI. Exibulkovi; veliteli; jakož i důatoj
nickému sboru posádky Královéhradecké, panu místodržitelskému radovi Heřm. Steinfeldovi, panu Dru.
Frant. Ulrichovi, starostovi král. GB. města Hradce Králové, alav! tněfkké radě i obecnímu zastupitelstvu,
slav. okresnímu výboru a jeho děsfostovíířit, Hóklanci H. SrdinkoWé,Baku dvornímu radovi Ot. Winterovi,
presidentu krajského soudu 4 panu vlědýresideiitiř I. Šrboví, čbánu stišňtímuzástupci J. Kuttelwascherovi,
sl. správní radě i výboru právovárečhého můěťanstva, zejměříů paňu místopředsedovi V. Formánkovi,
sl. správní radě Záložního úvěrního ústavu, panu vrch. finančnímu radovi a fin. okresnímu řediteli
H. Marvanovi/ pant finančnímu tajemníku a předněstovi berního referátu B. Královi, panu Dru. B. Jiříkovi,
řediteli filidiky '"takodbků-uhéřské! bánky; slad. přemtu léttárníckému 4 ietd tetaroštoví 'panu lékárníku
A. Wolfovi, slav. sboru professorskému středních škol, vysode otěnémuúřednictvu úřadů státních i samo
správných, vysoce otěnému úřednictvu Záložního úvěrního ústavu a pivovaru, dárcům skvostných věnců,
veškerému občanstvu z Hradce Králové i okolí a vůbec každému, kdož našemu drahému zesnulému
poslednípooťůVzdáli,-354 + 1. Pee k 1

77 Naší- zvláštní vděčnosti zasluhují lékaři p. MUDr. L. Batěk a p. MUDr, Ot Klumpar, kteří
s láskyplnou obětavostí nášeho mnilevadého zebnulého po čas jeho nemoci byli ošetřovali,

©V Hradci Králové,dne 15.prosince1910. 7
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Záložní úvěrní ústav U M
w Hradci Králové. = m

Akciovýkapitál K 15,000.000-—. Reservní fondy K 2,400.000—.

Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Expositury :Turnov, Jičín.

Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

Zúročíveškerévkladya dnevloženíVkladníknížkazdarma. do vybrání.

"Telefon ©.9. a 29. —"Telegramy: Ústav.

Bursovní obchody tu-icizozemské.Pronajímálevně m
= salesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, oenrých papírů atd.

Akolovýkapitál K4,000.000— Vkladypřes K13.000.000—

Česká banka
zzfiliálka w Hradci Králové =

záročí vklady na knišky a běžné účty ode dne vložení do dne vybrání —

dle lhůty výpovědní avýše vkladu.
Vklady vloženéna účet příštíemissezúročíme4R

OW“Eskont směnek a faktur. “jij

Úředníhodiny od 8—1:/, a 81, —B/.

Centrála v Prase. Expositara na Smíchově. Fillálka v Liberci.



Pomámky.k dvdl Nathanová,

Útokem na stolici Apoštolskou dopustil
se semitu Natban — jako semita — brubého
nevděko proti stolici římeké, k níž v dobách
nejtěžších utikolo se židovatvo fabošto kochránci
lédakýchpráva lidské svobody.NasvalŘím sdro
jem fanatiema a nesnášelivosti. K tomu jako
semita neměl práva. V té věci k slovu ce hlásí
dějiny.

Židé nabyli ve středověku velikého jmění
ve všech semích, smocnili se všech českých
obchodů, jmenovitě peoěžních a byli nesmír
nými lichváři. Mimo lichva dopouštěli ee vel
kých zločinů, jako podvodů, krádeží, f4lšování
dlužních úpisů a mince, sprovosování ze ověta
obrácených židů a sakrilegit. V Liokolou okři
žovali židé r. 1355 hocha ; tento sločin byl krá
lovekým eoodem vyšetřován a dokásán (Bolland.
Acta SS. 97. Jul. (Jel. VI. 496), po čemž 19
židů bylo odpraveno a 70 do žaláře vsasenv.

Podobné případy zaznamenává | bistorie
v Anglii za krále Štěpána (1138—1164) a za
krále Jindřicha IL (1164—1189). — V jakém
roskvětu byla lichva u šidů, Ise viděti s vaří
secí Lodvíha Bovora s r. 1943, aby židé více
neš 40*/, se sla nebrali. Lichva a jiné sločiny
činily židy obecnému lidu venáviděnými a
byvše k tomu mnohdy úmyslně sveličovány a
vymyšlenými věcmi rosmnoženy, vyvolávaly
kraté pronásledování protí nim. A kde dochá
zeli židé ochrany svých lídekých práv, kdyš
bněv obecný obrátil .se proti vioným 1 novin
ným a přestapoval meze lidskosti? U Apo
štolaké stolice, Herou Nathan tak potupil!

Otevřme dějiny! Když ka koaci VI. eto
letí bylo židům enášeti mnoho protivenetví,
obrátili ce z Marseillu (a „Neapole na papeže
Řehoře I. Velikého e prosbou o ochranu. Pa

po rozkázal biskupům francouzským a bisupa scapolskéma, aby šidé nebyli ve svých ú
honech jch rušení, jakoš aby sískávání
byli jen márností. Křesťanům v Etrurii zakázal
co nejpřísněji, činiti s nich otroky. Podobná
nařízení vydali Alezander III, Kliment IIL,
Innoceno III., Ionocenc. IV., Řehoř IX. Byla
všecka přijata do zákonníko ofrkovního a stala
se tak zákony církovními.

Kdyš v 13. stol. vyhnáni byli za Eduarda I
(1990) « Aoglie a rok oa to 1991 i s Francie,
ujímali se papežovéa synody židů, zavrhujíce
a sapovídajíce všeliké násilí proti nim.

Když na začátku 14. stol. král francouzský
Filip IV. šidy vyháněl a loopil, ajímsl se pro
následovaných papež Kliment V. (1306—1314).
Kdyš roku 1848 mor kratě po Evropě sařil a
krvavé pronásledování židů v zápětí měl, jakoby
obi byli jeho původci, tak že moosí z nich
v Btrasebarku, Špýce, Vormso, Mohbači a jinde
od lůzy byli povražšděni, ujal se židů papež
Kliment VL, zavrhl co nejpřísněji takové po
činání nešlechetné -a dal (pronásledovaným ú
točiště ve svých zemích. (Erler.C Die Jaden
verfoigangen str. 356—307.) Nebýti tehdá pa
pežského území,f proti němuš Nathan tak ae.
spravedlivě útočil, nebyli by měli tehdy před.
kové jeho, kam by hlavy sklonili. 
(BR Z četných papežekých dekretů a listů,
jimiž papežové hájili lidská práva žídů proti
nespravedlivým úriskům, řídíce se slovy Spa
sitelovými : „Milajte nepřátele své a dobře čiňte
těm, kteří vás nenávidíl“ — ovádíme zejména
památná slova Innocence IIE. (+ 1216): „Křestané
nesmí židy vybubiti, aniž je bez příčiny a
práva bitím trápiti, aneb bez soudního nález

ne jich Eoby sahati. pováchnečiňte jim žádnýchekášek, aby v symagogách služby Bobí dle svého
opůsobu konali js; m jsou-li vám poddáni,
nenufte jich v sobotu k těšké práci. Pod trestem
pak vyloučení s církve nepustošte jejich hřbi
tovů!Taktéžnenufšádný křesťanbidakohřtu,
leč by dobrovolně a veřejně jej přijmouti chtěl,
en kdo násilím pokřtěn je, nemá víry. Nebo
ač nejsou křesťany, mají přece právo na naši
ochranu, pod kterou je také dle příkladu naších
předchůdců z křesťanské lásky vsíti chceme.“

Tak ojímala se apoštolská stolice lidských
a náboženských práv šidovetva| Kdyby proti
křesťanská nenávist nozaslepovala moderní ši
dovatvo, které je sloupem „Volné Myšlenky“
a bez rozmysla volé Pryč odŘíma“ — masil

K mojPrno s jeho řad zavaníti protest protivům římského Nathana.
Táš stolice Apoštolská, která až do doby

eisaře římského Marka Aorelia zardívala se
mučednickou krví nástopců sv. Potra v pro
následováních křesťanstva, ponejvíce popadem
židů pých,táš stolice A leká
0. ne etadalodovatelův děběsré a a
svobody.

Šlechetnosti nedovede však chápatí „Tal
madjade“, jsk nám ho vylíčil Dr. Rohling.

Útok římského Nathana sašlehl jeko ne
opatrné světlo regiseura do zákulisí tika
tolického boje světového — a v šeru jeho rpa
třil svět známou eemitskoo fysiogoomil!

(Dokoně.)

00- Právě vyšel důležitý spis. 00

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u asteričným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strášce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8%; Cena 11 K.

Velicecennou tuto kmíhuredakce „Obnovy“ co
nejořelení odporučuje.

Expedici obstaráváBiskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

PRE

Věda a umění.

K čemu jsem v přední řadé umi
versity © Co již katolickýtisk zdůrazňoval dávno,
to nyní začíná podpisovati tisk pokrokový. Uni
versita má býti předně síní vážného studia. Pro
fessoři přede vším jiným mají navósti akademiky
k soustavné vědecké práci, mají nabádati, aby
v přední řadě akademik pracoval se vší horlivostí
v tom oboru, jský si k vůli svému životnímu po
volání vybral. Stadentatva nemá se sneužívati
k tělesné čestné stráží jistých příliš politisujících
professorů; nemá se z nich dělati řadové vojsko
samosvaných generálů, zmámen ch slavomamem.
Kolik českých otců (většinou chudých)platí na
stadenty do úmora proto, aby si z nich učinil ně

který parádníprofesor assistenci při demonstračbích projevech
Netoliko akademikové — i jejích učitelé

nesou nejvážnější zodpovědnost sa skutečný pro
Jest v čerstvé paměti,jak šeniální univer

tnl professor dr. Albín Bráf uveřejnil projev ve
liké trpkosti, še duševní dílna universitní mění
se v rámasící parlament.

A profesoři vlastním přičiněnímmají usnad
piti řádné systemisování stadia. V té příčině chy
bují professoři, kteří hned začnou tím, bned jiným
thematem, neprobírajíce s ploou důkladností a lo
gickým rosčleněním téměř nic. Takové přednášky
jsou špatným povsbuzením k práci důkladné. Ta
ková sféra rodí bonfy polovzdělaných kritiků, nikoli
však vážné učence širokých obzorů.

Universitní věda má pečlivé navazovati na
vědomosti,- získané na gymnasiu. Nemá předpo
kládati to, oo v mladých akedemicích není, zvláště
me v těch, kteří jen s velikou bídou dostali na
maturitní vysvědčení „dostatečnou“ z předmětů,
které pak dálena vysokém učení studují. Jest to
věru pořádek převrácený na ruby, jestliše sta
deati, kteří sotva trochu chápou to, co jest jim
předloženo k naučení, jsou voláni jako mužové
nejosvicenější, aby býbali světem; akademikové,
kteří při kollokviích a rigorosech prozradili ně
kolikrát úžasnou nechápavost, ba docela komickon
nalvnost, jsou najedoon volání do řad duševního
rytiřstva, aby manifestovali „uvědomělý projev“ ve
prospěch některého moderního „ismu“. Chudáci
mají v hlavě hotový chaos, ale hrdou pózou o
mračují, nabývají popularity, sklízejí potlesk.

Tedy dosavadní poměry již etříslivým po
krokářům semým právem se přejídají. Na př.
v 11. čísle „Přebledu“ čteme tato slova:

„Chceme-li pocbopiti, proč výsledky při
sbouškách a vůbec charakter stávajícího student
stva jsou tak obabé, autno vrátiti se až k abitu
rientům. Je jisto, že málokterý maturant je Již
povaým charakterem, človékem, který by bes val
ného rozmýšlení dovedl si sám jasně a pevně vy
tknouti směr svého vychování.

A těmto kolísajícím bochům nedostává se,

kári se ocímou na půdě universitní, pochopeníého. Kollegové starší svou je ovšem do svých
apolků, hledí však namnose jedině ktomu, aby je
slshali pro svojí politickou sóremu. V té okolnosti
— le se totiž do takového hocha vtlouká bůh ví
cojakýchdelanedopřávásemučasunavlastní

bb běr — vidímneodpustitelnouvinů starších"Taková hmota, plná šivých prvků, plné
Í, potřebuje jemných rukoa, aby jí amožaily

Bylo fečeno, že na universita nepatří dětí
ale lidá silní a odvášní. Ale proti tomu je mutao
Hei: ti boši, kteří přichásejí, stávají ne v nových
okolnostech, v nichž se nevyznají, skutečně bez
radoými děcky. Přes to však se ponechává témto
bochům, povahově nevyspělým, samostatná volba
nejen při výběru stadia. ale též, když již 86
jeddou rozhodli, jak volný výběr přednášek, tak
i směr studií, c-Š vše je právě odůvodněno, a
vyrovnáno názorem, Že na universita přicbázejí
lidé děspělí a tedy lidé, kteří jsou ci za vše jen
sami zodpovědní i“

Universitof budova svým vzhledem, svými
místnostmi nevyhovuje. Vzducb jest v ní zkažený,
s venčí -salébé do oken ryčný pouliční rámus.
Pisatel pokračuje: „AČ až si tu mladou krev ne
přivítala budova sama, je jisto, chuť ku práci a
poctivá síla mladého posluchače čeká aw začátek
studia. Ale sde narazí poslachač prvně na velíkou
překážku. Abychom jí porozaměli, mysleme sí na
př., še se někdo učil na klavír asi půl roku. Absol
voval v této době první počátky, má trochujpo
pětí o blavních základech, a ačitel bo pošle proto,
aby se dákladoě vzdělal, k nějskému mistrovi.
Stalo se. Přijde, sedne si ke klavíru, a nový učitel
mu s nejrozkošnějším úemévom poručí, aby pro
cítěně sehrál Beethovenova „Bouři.“ Při nejmen
ším ae takto ničema nenaačí. Nebo na př.jžák
dovedl to ve své snase v umění počtářskémjtak
daleko, že umí dokonale násobilku a počítat zračně

srůznými neznámými; tam už obyčejně gymoasisté
vásnou. Ale tomu se odpomůže na universitě jinak
v prvoí přednášce dostane se mu tolik integrál
a differenciálů, že al s nimi jistě neví rady.

Odtud je východisko jasné: nebudiž pone
chán posluchači samostatný výběr přednášek, ale
stadium budiž upraveno přirozeně podle stupně
vyspělosti poslachačovy, zejména vsbledem k nově

řicházejícím posluchačům, badiž přibližně asi sa
to tam, kde studium etředoškolské přestalo. Syste

matické vybadování stadia je podmínkou sdárného
vývoje. Věnde jinde tomu tak je, protože je totak sa
mozřejmé, že je člověku až podivné, že to ještě musí
akcentovati. Doešním způsobem přednášení zaviní
Bevíce, než je na první pohled patrno: posluchači,
místo aby práci nejen zvykli, ale aby se práci
jejich dostalo zákonitého, klidného vývoje předem
promyšleným, systematicky upraveným studiem,
práci docela odvyknou. Ale nejen to. Pracaji-li
jiš, vevidí v práci sebe, nevidí, že prací silooa
a klidnou se jednou projeví jejich individualita,
že práce se jim stane nevyhnatelnoa, stane 80
jim podmínkou živote, všech těch ztrát nevidí,
naopak, posluchači zlhostejní, jujich charakter do
cela směkne. Spokojí se psaním svých přednášek
ješ se snaží při jakékoliv příležitosti vždy od
tleskati, čímž se stává, že školní rok je v pod“
staté kratší než celé prásdoiny. Je to zjev naje
posluchače ostře charakterisující a mluví víc než
jakékoliv jiné důkasy.“

To jsou konečně zase jednou slova praktická,
V době, kdy na krakovské universitě židovská a
pokrokářská mládež začíná řvavě přerušovati

nociolBicné přednášky učence-kočze, jest dobře,že v Čecháchzačíná se přemýšleti o tom, co jest
sdárnéma vývoji akademiků nejbližší, co jost oej
nalehavější. Dobře jeat nestráceti k vůli exslto
vané, vágní filosvů — prostý rozum, pro pokro
kové borleuí nezanedbávati — skutečné studium,
pro hesla svobodomysloá — nedati ae zapřáhoout
do otrocké káry pozérů a pro různé debaty o hu

manltě neposbývat — přirozeného ašlechtiléhocitu.
František Viktor Sasinok. V tichém

sátiší kláštera Milosrdaých bratří v Algerdorfé a
Š yrského Hradce dovrší dne 11. prosince t. r.
osmdesátý rok plodného života svého nadšený bu
ditel ujařmeného Slovenska, kněs církevní a spi
sovatel F. V. Sasinek. Narozen v Uherské Ska
lici 1830, vysvěcen byl na kněze roku 1853.
Deset let potom stal se professorem dogmatiky na
bobosloveckém ústava v Báňské Bystřici, kde
apolapůsobil k saložení Matice Slovenské. Pro své
vlastenecké smýšlení musil však — jako mooho
jiných buditelů — vlast svoji opastiti a přijal
v roce 1884 místo duchovního správce v nemoc
vici milosrdných sester v Praze, kdež až do roku
1890 setrval. Na to odebral se opětně na milo
vané Slovensko, ale musil po mnoha letech je

opětně prak pro mnobá příkoří. Odešel doŠtyrska, kde konečně nalezl útalko pro zbytek
svého šivota. „L'udové Noviay“ o něm dne 9. pro
since píší: „Ótiotca svojhol . . . Český národ

til svojho nejváčšíeho dejepisca Františka Pa
éhuvmenom: otec národa. Naším slovenským

Palackým je Fraatišek Sasinek, otec slovenského
národa. Venoral nám celý svoj dlhý požehnaný
šivot a zaštítil nás před krivdou pancierom staro
bylým pravdy našej; zasláží aby sme si ho ctili

otea svojho, lebo len tak bude 1máš národ

slovenský dlho živý na zemi“
Spisovatelská činnost Basinkova byls ob

rovaká. Nejvíce spisů vydal v jasyka slovenském.
Maoho však sopsal tež řečí a, latinskou a



pěmeckoa. Jeden spie téš maďarsky. Netoliko
Slováci ale 1Češi zachovají velikému vlastoncí
a dějepisci paměť nehynoucí po výecky časy! Kóž
podzim Šivota Sasinkova čítá samé slaoné dny!

Venkovská extonse Českého ob
chodního musea. Kursovoíkomise Českého
obchodního musea usnesla te vysvati všechoy
přednášející na kursech a extensich Českého ob
cbodního musea, aby udali tbemata oboru obchod
ního a živnostenského, o nichž by ocbotně byli

vesměs vybověli, pročež usnesl se výbor md-es
na venkově některé z vedených přednášek po
řádati a vyžádal ei od okresních výborů a obec
nich sastupiteletev příslušné pokyny. Seznam
themat, jména přednášejících ochotných apoluúčin
kovati při této extensi, předloženy byly příslač
ným sbora jmenovaným korporacím. České ob
chodní moseum přijde veškerým snahám + tomto
směru se strany venkovského obyvatelstva proje
vepým ochotně vstříc. Dotazy ochotně a obratem
vyřídí a seznam oblášených přednášek na požádání
zašle České obchodní museum v Praze V., Miko
lášeká tř. č. 9.

Posndok © kulse dra Novotného
„index a věda.“ Ve „Věstníku katolického
duchovenstva“ (č. 6.) uveřejněno toto odborné o
cenění: Kniha dra Novotného„Index a věda“ jest
publikací velice časovou a vzbudí zajisté v krusich
nejširších zaslouženou pozornost. V úvodě vyvrací
autor námitky, že církev jest proti vsdělání, po
kroku s vědám. Na základé bojných bistorických
fakt dokasuje péči církve katolické o vzdělání
ducha lidského, její zásluby o školství, literaturu
a vědy. Ukasuje, že právě za dob reformace po
kleslo veškeré vódecké snažení. — Přicházeje ku
vlsstnímu předměta, k indexu, vyvrací běžnou
frási, jakoby iodexem zakázaných knih stavěla
se církev proti vědě a proti pravéma pokroku.
V pojednání dokazuje právo a povinnost církce
zkoumati knihy a spisy víře nebo mravům nebes
pečné zakazovati. Podává doklady, jak církev od
svého počátku této povinnosti si byla vědoma, jak
prakticky ji prováděla, a připojaje přehled církov
ního zákonodárství o četbé knib. — Následují ve
lice zajímavé stati: O indexa katolíků, indexu
státním, o význsmu četby a o nutaosti výběru
četby zvláště při výchově mlédeže. Stati tyto jsou
velice ioatroktivní jak po stránce apologetické,
tak i po stránce paedagogické. Autor vylíčiv po
kusy o změnu zákonů tridentských o četbě knib
a rovisi indexu na sněmu vatikánském, podává a
rozebíré nyní platné zákony o četbě knih u do
kasuje, že církev, má-li víru a mravnost věřících
bájiti, kniby takové zapovídati, nebo četbu jejich
omezovati musí. Účelem zápovědi není potlačování
vědy. Uvádí kniby všem naprosto zapověděné,
knihy podmínečně zapověděné, knihy některým
dovolené a kniby pod trest:m zapověděné. Jednot
livé paragrafy konstituce „Officiorum et munerum“
vykládá a <právněnost cirkve spisy takové zapo
vídati dokozaje. Pojedoává o indexu samém a 0

jeho poměra ku všeobecným dekretům konstituce
„Officiorum et munerum.“ Vyvrací výtku, že kon
gregace římské na základě poubé denunciace knihy
odsuzují, líčí postup, jaký se při censnfe knih u
kongregací římských zachovávati musí. Probírá
nynější iodex a uvádí známější díla z indexu.
Oavětloje případ Galileův a obhajuje vědecké
snahy církve ve studin věd přírodních. — Ke
konci ukazuje autor, že katolicismus jest jediným
konsekventoím systémem náboženským. — Kniha
svým časovým předmětem, bvjným apologetickým
materiálem, jakož i detailním zpracováním látky
doporučuje se každému katolickému intelligentu.
Vyšla v „Knihovně Obnovy“ v Hradci Králové.
M4 910. Cena 2 K 40 hal.

Jesuita vynálezcempůvodního chor
vatského těsmopism. Ivan Kujundžičvydal
právě v Zábřebě tiskem A. Scbolze koihu 8 názvem
„Nova stenografija ili pokušaj prvog hrvatskog
stenografskog sístema.“ („Nový těsnopis, čili pokas
první chorvatské těsnopisné soustavy “) Spisok
stojí 1 K a má 30 stran autografovaných. V knize
jsou nové myšlenky, nové cesty pro těsnopis, vše
jest uceleno, učlánkováno Toto vydání jest ovocem

Abeceda se zásadně rozlišuje od dosavadního pře
vodu Gabelsbergerovy soustavy; jest mnohem
bližší latince a lehčeji se také čte. Označení sa
moblásek jest výborné, poněvadž spisovatel jako
bývalý gymnasijní učitel těsnopisu dobře prozkou
mal, co působí šáku těsnopisci tolik námahy.

Jesnita Kujundžičjest snámjako výborný kazatel.

r
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Kulturní jiskry.
Dvojí metr na Mohamodány a

telíky. Ieraelská „Neue Prele Presse jat orof
gánem židovsko-německých volaomyěleakářů a vede
politiku © protislovanskou, | přísnivou| sveřepým
Tarkůóm. Divno dosti, že orgán tolik rafinovaný
při své protikatolické zášti dovede se velice pod
feknoati. Napsal totiž: „Boseoští Mobimedání
jsou velmi pobožní, pětkrát denoč na hlas mues
zinův epěchsjí do moelity a často konají svá ritu

sní omývání. V tom, že tak pevně se drží svéIry, spočívá pevnost jejich povaby“ — Tak vida!
Alo dle tébož židovského orgánu spočívá botový

Jed v tom, drží-li se pevně své víry katolík! A
přece i dle soublasného úsudku vynikajících a
čenců nekatolických jest víra katolická daleko
Vsnešenější než víra mobsmedánská a daleko lépe
odpovídá požadavkům moderní doby. Proč jenom
žid si nepřeje, aby také katolík 6e stal pevnou
povabou upřímným přiloutím k vlestní víře? Titéž
židé, kteří chodí pilně do synagogy utvrzovat
svou israelskou povaha sluvy rabínovými, všemi
silami podporují tisk, který katolické přesvědčení
seaměšňuje. Pro silný rosmach židovského kšeftu
potřebojí židé jako soli, aby se křesťané stali
bezpáteřnými, sby zlehčovali náboženský odkaz
katolických předků. Syn katolických rodičů, který
se posmívá katolíkům rozhodným, ověsa nemá

ani nejmenší chati Činiti dobře, „zvláště domácímvíry“, jak Písmo přikasoje.. Vsavilosti své po
máhá židům proti vlastní krvi.

Volnomyšlenkářská agontara u
martvely. Prý katolické akce jsou klerikalsmem,
protože zneužívají náboženství k světským cííům
Co však znamená volnomyšlenkářská přopagaala,
které i nebohá mrtvola sloutí sa vbodný předmět
k reklamě? Na mrtvou osoba 80 zapomene a před
rakví začnou se zpívati chvalozpěvy na spalování
ohněm. Zdravotaí rada dr. Záhoř jest tak borečně
zamilován do krematorií, že mrtvoly vozené za
hranice k upálení jsou mu nejmilejšími osobami
na světě. Kdyby viděl průvod s tisíci rakvemi,
Jásal by víc než nad náhlým zjevením:blanických
rytířů. Již jako fysik města Praby při schůzi
spolku pro spalování mrtvol dle „Národ. Listů“
se vyjádřil: „Pánové, já si vic jiného nepřeju,
než aby vPraze vypukla morová epidemie — a
pak budeme mít krematoriom hned“ Patrně jest
tomuto lékaři milejší starost o nebožtíky neš o
churavé lidi živé. Převrácený svět! A snad by se

nec rozjasnila pokrokovájeho tvář, kdyby sečkolik volnomyšlenkářských horlivců dalo opáliti
k vůlí manifestačČnídemonstraci dobrovolně za živa.
Takový rytířský hold, vzdaný staronové myšlence,
by byl nejpronikavější reklamou.

Umřel vynikají politik a ačenec cís. rada
Blažek, který v závěti ustanovil, aby byl spálen
v krematoriu. Tu dr. Záhoř místo co by mluvil
pad rakví o věhlasu nebožtíkově, začal široce vy
kládati o spalování mrtvol, jakoby četli volao
myšlenkářskou brožara

Jen několik vát na akásku: „Zesnalý zvolil
sobě ideální (ach ty ideální zjevy při spalované
mrtvole!) způsob pohřbení ohněm, jsa sobě toho
dobře vědom, že pohřbení těla lidského obněm
Jest v ohledu sdravotuickém (pro tobo neboštíka ?)
nejúčelnějším. . . Odbornícisvětovéhojménajako
Virchow... V 11/, hodině promění se lidaké
tělo v látky jednoduché, z nichž je složeno: vodu,
dusík a kyselinu abličitou: sbytek, jenž nemůže
býti obněm stráven, totiš foaforečňan a ubličitan
vápenatý, jeví se v popelibílých kostí(1'/, kg). .
My zástupcové a obhájcové tohoto způsobu si pře
jeme, by každý .. . Popelnice s ostatky mohou
ukládány býti na obecním hřbitově pražském boze
vší překážky; také mošnosakoupili tamtéž příslušný
posemek. Pohřbívání obněm jest na vítězném po
stapu . . .“ Takovým tónem 5e nesla celá před
náška. Scházelo jen, aby dr. Záhoř ještěroshodil
hrat reklamních letáků s nadpisem: „Nebožtici,
kde jste kdo? Honem se přihlaste do našeho
spolka| Poplatek mírný, obslouženípromtní k plaé
spokojenosti I“ Představme si, kdyby tak trublář
ský mistr nalepil na rakov dve reklamní plakáty,
nebo kdyby květinář při hrobu hlasem mohutným
začal odporučovati své vónce, ukazaje prstem,
jské dodal, byl by hned napomenat. Dr. Záhoř
však samu mrtvolu si zvolil za objekt k agentaře.
Není to zneužívání bolestného okamžiku k věcem
všedním? Co tomu řeknou ti, kteří brojí proti
„klerikalisma ?“ Kritik „Národ. Listů“ aspoň sám
dne 11. t. m. píše: „Míním, fe krematoriam
v Praze není ani tak nutné ke spalování nebožtíků,
jako spíše ku pálení řečí nad ními tak nešťastně
a nepřílešitostnépronesených. . . Mámdojem,že
takovými výstupy se myšlenka pohřbívání obněm
jen poškozuje. A ten dojem měla většina účast
níků pohřbu — « nichž nejednoho přešla chuť,
nikoliv dát se po smrti upálit, ale ještě po smrti
nechat se trápit takovou řečí.“

Horaelaký klerikalisusms. Větší část
aymagog židovských ve Varšavě určuje soukromé
výsady židů, vybírajících poplatek za vstup do

mořádná představeníza z šené ceny, ž spívá
|šnamenitějšíspěvák,nebo k Kae ndnitáJh Johanéba

| ohladuje kázání. V poslodních časech vystupujíV synagogách „zázračné děti“, ukazující se za po

platek. V minulých deech v oynagase varšavské
vulici Frastiškánoké konal náboženské obřady
I8lotý chlapec, avšak za poplatek. Jen když
obcbodďjde! O tom voloomyslenkáři nevědí?

s..
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PRVNÍ ČESKÁ

VZÁJEMNÁ

j |POJI ŤOVNA
sal. r. 1807. >

Gonůružnýústav
© k perlu.Proní české
vajemné pofiifovwy

ČESKÁ VZÁJEMNÁ

ŽIVOTNÍ

POJIŠŤOVNA
U

Mástaván“ PTOŘA,SPÁJENÉRL.orčrovey

Hospodářská hlídka.
Drahotu masa lze zmírniti, ba soad Ú

plně odstraniti, aniž bychompeníze museli zasí
latí až do americké Argantiny a na Špatném mase
kazili si zdraví za drahé peníza. Důkazem je ná
sledující příklad « nedávoa. Řazuík nabízel sa
krávu 274 koruu. Sedlák odmítl, zdála sé mu cena
nepřiměřená. Za aedlonbo musela býti kráva
s nouze poražena následkem úrazu a sedlák roz
prodal ma8> po 1 K za kg. Ztrž:l za maso o ©
K více aež řezník nabízel za krávu s kůží s lojem
měl na přídavek. Řezník by maso nsbyl prodával
po koraně, nýbrž za 1 kg žádal by průměrně K
140, tak že by o 150 K byl více za maso
dostel a kosti z velké částí pfivažoval, lůj s kůží
rovněž dobře zpaněžl. Tož jistě by jeho výdělek
obnášel okolo 200 K. Zde patrně se jeví hlavní

příčina nebývalé drahoty masa.
Nezapominejmema luštěniny. Ní

sledkem nedostatku masaspotřeba luštěnin, jimiž
8e maso úplně nabradí, bude se šířiti a ceny tudíž
budou stoupati e poptávkou. A také v našich do
mácnostech spotřeba Inštěnia se zvýší, acof i doma
výhradoě masitá strava netoligo z důvodů hospo
dářských, nýbrž i zdravotních obledů bude se ob
mezovati. T.€ pskyo, abychom u nás všude, kde
půda a podnebí je příznivé, v hojné míře pěsto
vali opět hrách, čočka, faz»le i bob, kterýž jako
krmivo jadrné vpodobě rota Či deti v našem
"dobytkářatví má velkou budoucnost.

[rr]Antikvariát

b
bohatě zásobený doporučoje ku zakié-'

dání a doplňování knihoven

B. Melichar,
kaibknpeetvi, nakladefelství a závod

budební
:
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Kopřivy jsou výtečným krmivem netoliko
"pro drůbež, nýbrž i pro dobytek hovězí a veptový.
Daří se dobře v poloze stinné, kde jiné pícniny
„merostou. Obsahojí dvakrát Wfte bílkovin a třikrát
(více tokovin než obyčejné seno, je proto šádoneno,
abychom si kopřivy pěstovali v míře potřebné

tím způsobem, že si opatříme semeho a to vyse
jeme do zkypřené půdy, již nelse jinak zužitkovat
JK pěstování picpin.

Znamenitý účinek syrovátky ma
„prasata vysvětluje se v ten způsob, že syro
vátka působí tak výtečně na vepře ne svou vý
Živnou silou — ježto obsahuje pramálo bílkovin
i ublobydrátů — nýbrž že obsahuje hojnost mléč

aébo cukrua sloučenin dietetických. Tyto udržují
prase při stálé choti ku žrádlu a docilují nej

dokonalejším trávením největší vyušitkování krmiva
. Krátee stříhané Vimey jsou blavní pří

činou holohlavosti. Kdo chce tody chraniti se před
lysinou, sť nost dlonbé vlasy, jež se ovšem masí
udržovati v patřičné Čistotě. VoĎavky a masti
všeliké nejen že vzrňet vlasů nepodporují a neu
drží, nýbrž spíše podporují vypadávání. Nejlepším
prostředkem k udržení náležitého vzrůstu je čisté
voda vlažná, dobré mýdlo a vhodný břebínek.

Popel velmi dobře působí ra trávník. Roz
hazajeme popel zejména na zabradách. Velmi tím
získáme, neb získáme nejen pěkné úrody trávy,
ale zničíme i škodlivý bmyz.

„ Keře apgreštové (srstkové“, které napadeny
a pičeny byly housenkami, zalévejme dobře přes
simu bnojůvkou (močůvkov).

Mmojme v simě maliny. Nejlepšíjest
umělé hnojivo Thomasova struska s kainit. Na sto
"čtverečních metrů dejme 7 kg. Tb. moučky a 12
kg. kainitu.

Spiritismus
zdokonaloním křesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.
Cena 2KG0h.

Objednávejte u

Biskupské knihtiskárny
v Hradci Králové.

jan Kyšín,
(J. Sylvaterův

-———————
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|) B č. 145st., Malá Karlova
ul. čís. 30nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná.
městí pod loubím) dopo

ručujese

ku dodání okenchrá
movýchod nějjednoduě
šího aš hkbohatému fi
guralnímu provedení a

sec 1
— rámy,sílu, vsasenámi.

Pafkeré rospočty,oklmy. á rada bezplatně, beze
někovší něraznastškč č vn ohjenáve. 
PRD“Nestetkáveřejná| písemnápochvalnáusnéL-fm |

Založeno roku 1898.:

—ů
Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrAspol.
v Hradci Králové.

Sklady: RN Oz,
Budapest, VIII. ker József. TÍ BE
kórůt 16 =. —Prada, "TÁ
Ferdinaadovatř. 48. — x
VideňoVII.,Mariahilferste. 7: - E pbetlAa

9. ZA JÁd./ B Jy
ysdarmaa 45k:

franko. á „ PÁS
Nejmiššíměsíční| 5

splátky. ZR ž >

a P. T. dachovenstvuzvláštaívýhody. U

Rozšiřujte

uUsB

„ Objednejte si Dra Reyla důkladný apis

daly SoClálNÍ pOUŮKT,
Nepostrádatelná příročka pro neše spolky a

sociální pracovotky, jskož pro každého, jenž cbce
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení.
Spis neposýlá se bez objednávky na ukázku. Cena
3 K. Pro abonenty „Obnovy“ 109/, sleva a franko.

Objednávky přijímá a vyřizuje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vsorů levně a
solidně doporačuje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec úrálové, Jiříkovatřída

00000000
O0000000

Časové úvahy!!

Kaplanovi, bisk. kons. radovi a

Fr. Šabata



Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý , po mnohádesítiletívy

hlášenýžaludečnílikérpodnázvem

| Aměrs de kondres
lékařsk čdátory jakožto

A ny prostředekdoporaotan

A. J. Andres v Ústí n. Ori.,
továrna 'nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého trane.cognaču, srěmské slivovice jakoži pův.jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.|

W
U bodad vaější vá

kupnípramsnv BelotekoM pager

Prádia, praporů. příkrovů, koberců a
vdhdhuy máčleí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a od
Obráskové cenníky, rospočty, vsory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyproáuje

oře DreP)

ť RICHTER
pohřební ústav
-a zasílatelství:

Hradec Králové.

CVC VC DEC, VCODIČ
PON S M . Ú D4

2 Nejvhodnější ::

dar vánoční
jest umělecky provedený
veliký portrét od firmy

d, F, Langhans,
c. a k. dvorní totograf

v Hradci Králové

8000

800.00006

—Adalbertinum. —

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitas““ v HradciKrál.

jenž založen jss r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během necesých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 18.576 K,
získav 805 členů. Jak děkovcé dopiuy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtradnější
jako pravé dobrodiní.

Spolekpřijímámuje i šenyod 34 dodó le.
ek voráoní kašdoroční obnáší 3 K,

jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let

4 K,co45letpe nA n arasujede“ úmrtí učlena ež se v

Se prátan buď zákonitýmpřibuzvýmaneb"alua osobám, jež si člen písemným prohlářením vý
bora za svého života označil.

Spolek střádá jměví pro úleva svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
akytuje záruku svým kmenem žijících členů, takše
nějaký úpadek je při tomto živém kapitáluvyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vědy lepšími, kdyby svými peměsi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pištesi o přihláškuBaadresu:

Dr. Frant. Beyl,
předseda.

Vcenách od 10 K výše.

| Gestujíci
se u firmy Baroš 4 Bpltona, "7
Morava, vývozní dům na Bicí stroje,

gramofonyaAo „i

BYT,
relký světlý pokoj s knobyní Ise majmonti od

1. února.

Bližší sdělí administrace t. 1.

Mi© (bratr P, J. Hoškudly, (aráře vo Výprachtioich)

Mdoporučuje P. 1. veledůmtojm. duchovenstva
avůj osvědčený a často vyzRAMeNARÝ

výrobní závod
—————==

mOnorýsěněněnují MPDěcÍ -4

(IZEŽEZEZ-I

: Ceníky, vzorkyi roucha hotovámaukázku (S

00 na požádání (rfranko zašlou. '

Veledůetejnémo
duchovenstva a

rešití veškeré kostelní nádoby a
nášsí a to: mous.rsnce, kalioby,

poho Meredrnnásvícmy, ee, kro
atd. vé mk *předpistm

eírkovn.m uyhovující Staré
něj úvodní intencl ani zlatí astříbří nebo proti do

Prodměty novéJyěšnj uje. Hotovéeb v sasflá na
tázku franko M závoanostá i
Věs s4 posílá posvicené. Prám

opravuje v

a. 6stříbrnýchklenotů, řetdsů

py Rent náramkůatd.Mezin Jíení nášknízenášlnízeshbra pravého.vědyna skladě

Srí sl, ře «čraašen bopvjezanajvylšíceny:

JAN STANĚK,paolřaoiselour
Praha L, ul. Karoliny Světlé, čis- 19. m..

IB06000GOBO|)MBG0AGGGGGE

JESLE,
KŘÍŽOVÉ CESTY, ŠKOLNÍ
KŘÍŽE, OLTÁŘE, SOCHY.
z oOAKAZATEUE

levněprovádíabs.c. k.odb. školysochařa řezbář :

BOHUMILBEKYHOŘEKUTNÉ.|

Přesídlení!
MB“Sklady "i

ty KV. okuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Náslodkom sišhováníceny značně snížené.

UMPZávod nálezá se v Lposch. bez dra
bého krámu, čímž velmi Jevné ceny.
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Vykapital národil 96 nám.
Celá dloghá tisíciletí před zrozením Je

žíšovým naplněna byla tajemným očekáváním,
rojevy vroucích tužeb k Nejmoudřejšímu,

ým, velebným hlasem proroků. A čím více
okamžik spásy kýžené ge blížil, tím větší jevil
se rosrůch netoliko u loraelitů ala i a 80u
sedních národů, které znaly proroctví, častým
přepisováním daleko čiroko rozmvožovaná. Jak
vznešená, určitá, podrobná proroctví zanechali
svatí mužové lidem dobré vůle před Kristem
Slyšme aspoň některá, s nichž vyznívá přímý
Boží hlas! „A pohnu všemi národy a přijde
žádoucí ršsohněm národům a neplním „dům
tento slávou, a větší bade sléva domu tohoto
než prvního. — A ty Betleme, Řírota, malý jel
ajoe mezi tisloi v Judsku, £ tebe vyjde mi,
kterýž opravovati bundaIsraele. — Maličký

narodil se nám asrp dán jest nám a nazvánobude jeho jméno Bůh ajlný. — Hospodin řekl
ke mně: Syn můj) jei ty, já does zplodil jsem
tebe. — Bůh sám přijde a spasí vás. Tehdáš
otevrou se oči slepých i uši hlachýchotevřeny
budou. — Aj za svědka národům dal jsem jej,
za vůdce a přikasatele národům. — Slyšte tedy,
dome Davidův! .. Protoš Pán sám dá vám
znamení. Aj, paana počnea porodí syna a
nasváno bude jméno jeho: Bůb s námi (Emma
nuel). — Plesej velice, dcero sionská, vesel se,

FEUILLETON
©mernímpovětří

skašenémanáramnězáhubaémkrátká
agruztovná expiikacl.
Mikoláš Dačický Kotnoh ,

Přemýšluje K orensis,Cech

Divně se na světě míchá a jedna veliká rána
druhou za následek mívá. Jakož to dobře vím,
žeť chometa veliká v roce tomto po svém odletu
války, morduňky, hedroňky, přístrachy rozličné a
nemoci pozůstavila,

Již víte za celo, že zkažené povětří po cho
metě jest pozůstelo. Z kteréžto příčiny cholera
strašná sem tam se toulajíc, mnobo lidí zadávila.
Ano posud v cizích zemích pokoje si nedá, těla
lidská lapsjíc a kvaltem je porážejíc.

Než to všecko nic proti tomu, co jsou Če
chové starodávní od morního povětřízkusili. Prve
než mor lidi mordovati započal, přízoakové roz
liční jsou se ukazovali, kteří hrozné věci věštíce,
strach veliký působili.

U aás na Horách Kutných mezi bavéři divné
pověsti jednou proskakovaly, až mráz lopatkama
probíhal. Kteréžto řeči baby bablavé, nemoudré
dprochy jalovými jsou zveličovaly, jakmile hvězda
veliká, ocasatá na nebi se zjevila. A takž pokřik
byl, že na jedné vinici hroznové vousati nalezeni,
Jtem: kozlové s kocoury černými času nočního
spatříní bývali, ani povětřím poletují, Skot a brav
krev dojil, kaméní krví se potiló a rudý déšť se
snášel. Item vidíni byli oblskové krvoutní; ipse
vidi, Lidé učení, smyslů blubších, tak se dohe
dovali, Le influencí nebes a hvězd nemalé příčiny
k přímorkům poskytovala; též měsíce zatmění
aneb nešťastné spojení a převrácené kolotání pla

netů sobě odporných záhubnou tuřbací prý "vpovětří způsobuje, desi v zemi Germánské —jakož

doero jerasalemská, hle král tvůj přijde k tobě
epraredlivý a Spasitel: sám chodý a sedě na
oslici a na oslátku mladém oslice. — Od vy
jití řeči (rozkazu) aby zase vzdělán byl Jera
valem, af do Krista vévody téhodoů sedm a
téhodnů šedesát a dva budou, a sase vsdělána
bude ulice a zdí v úskosti času. A po téhod
nech čedesáti a dvou zabit bude Kristus. —
A panovati bude od moře k moři a všichni
národové sloužiti jemu badou.“

Tato a jiná četná prorootví nebylo mošno
eni před příchodem Kristovým s knih staro
sákonních vymazati, jolikoš starozákonní kniby
stávaly 8e již tehdy různými překlady ma
jetkem národů jiných. Tím méněbylo lze uvésti
předpovědi ty v zapomenatí za života Kristova
8 po jeho umačení. Proroctví ta sálala novým
svěžím životem, okázala 60 jako soaladná mo
esika, představojící uceleně hlavní,nejvýsnam
nější děje ze života Kristova. Proto také Kris
tus v pevném vědomí plné jistoty pravil klidně
židům: „I sám Otec, kterýž mne poslal, vy
dal svědectví o mně; vy (pak) jste ani hlasn
Jeho nikdy neslyšeli ani tváři jeho neviděli.
A nemáte slova jeho v sobě zůstávajícího, ne
bof kteréhož on poslal, tomo vy nevěříte. Zpy
tujte Plema, nebo vy sa domníváte život věčný
v nich míti; ačať jsou, fešto svědectví vydávají
o mad. Ale nechcete přijíti ke mně, abyste
život měli. Nedomnívejte 6e, že já na vás před
Otcem žalovatí budu; jestiť, kdo na vás žalu
je, Mojžíš, v kterémžě vy maději máte. Nebo
udybyste věřili Mojžíšovi, věřilibyste anad i
tnně,nobon pořo mač. i
Písmům nověříte, kterale slovům mým uvěříte ?*

Ukásali jeme jiš v širším pojednání, jak

proroctví Danielovo o čase příchodu a smrtiristovy i zboření Jerusalema (proslovené
téměř půl tisfoiletí před narozením Kristovým)
stkvěle bylo naplněno. Zkrátka ať již raciona
Jisté a volnomyšlenkáři jakkoli se snaší pro
rocká slova o Kristu překracovati, jiný emyal
jim dávati, úskočně a bezdůkasně lbáti o jich
vsniku, předpovědíPísma mlaví řečí nejjasnější
samy. lsraolité, kteří jsou posud velikými od
půrci Ježíšovými, ssmi koihy starozákonní
dále dochovávali a dochovávají i ee vzneše

E —,
jsem to sám na své uší slyšel — měsíc v podobě
zastřené ženské k oknu příbytku jednoho se snesl,
to silným hlasem provolávaje: »Běda, jezuviti,
mor, krev, smrť!« Jiní opěty v mokrosti veliké
příčinu morních bolestí viděti se domnívali. Vlh
kosti parné a vše co shnilosť působí, od toho
mor; tak jistili. A hnilé povětří z lítavých mra
venců, množství housenek, žlutých žab a červů
dešťových poznávali, to dosvědčujíce, že vokolkové
tací k nedobrým věcem by se schylovati měli.
Summou strach náramný lidi posedal, ano slyšeti
bylo, že již v Praze mnoho lidu přímořím po
reženo bylo.

Macek od Hradu, jistý suken kroječ pražský,
jinak ještě usoudil. Přijeliť těch časů do Prahy
Turci, nepřátelé všech křesťan, aby s Jeho Milostí
královskou cosi: sjednali. Kteřížto sebou přivedli
zvířata cizozemská, vysoká, zpotvofilé, kteráž slovou
truimetáři nebolížto velbloudi. Ta hovada, koni se
podobajíce, méla na hřbetě svém po dvou hrbícb,
jež jsko by sedlo tvořily. I roznesl suken kroječ
řeč obecnou, še ta zvířate mor jsou zanesla; jskož
to shledáno, Jže dvě z nich umřela právě před
počátkem bolestného lidí skonávání.

U nás babka jedna švitorná silné dovozovala,
že morní povětří z bahna, kdež vrbí potoční roste,
pochodí. Jiná opěty mocné argumenty na to vedla,
že pod zemí kdesi mor ve flaši velké schován byl;
než přišla zlá čarodějnice, kterážto flaši vokopavši
a otevřevši, na lidi jej pustila. A tak svády a křiky
nemalé o to byly, až při truňku mnohém pohubky
a záhblavky hrubé pleskaly.

O tom též různo lidé soudili. Někteří jistili,
že by chometa veliké kus šlojíře svého v povětří
našem ostavovala, takže toto puchem jejím se při

ými mmaoho.
mýšloval, zdaš na Horách Kutných přímorkové ti

nými proroctvími, nosíce tak v rukou boz
děčnou obžalobu proti sobě samým.

Slavný učenec Pascal praví: „Vyplašní
všech proroctví při Ježíši Kristu jest div u
stavičný a není třeba již jiných důkazů, aby
cbom poznali božskost křesťanského nábožen
ství.“ A proč přece valná většina židů proti
Krista aw postavila ? Sám současník sv. apo
štolů semita Josef Flavius napsal v příčině
obležení Jerasalema od Římanů: „Jsem pře
evědčen, kdyby byli Římané váhali odeřiti oa
toto plémě rouhačů, že by je bylo pohltilo
semětřesení nebo zatopila potopa, či še by je
byly zasáhly sodomské blesky; neboť toto
plémě bylo bohaprázdnější všech, jež kdy co
podobného trpěla.“ A ty zoufalé pokusy nepřá
tel kříše Kristova, aby ae aspoň trochu vsba
dilo sdání, že život Ježíšův nebyl takový, jak
Jej líčí evangelia! Kde jaký podskok, bylo
každéhoažito.Akdybyse eneslydo jedinéga
lerie všecky ty „rosumy“ našich protivníků,
byla by to přímo maškarní strakatina, snůška
nábledů nejodpornějších, jež se samy potírají.
Již jeme dovodili, še nepodařilo se překroatiti
čistou pravdu eni nejstarším, nejrafinovaněj=
ším nepřátelům, kteří ještě svaté apoštoly k
smrti odsuzovali. Jak malá byla poctivost uče
ných vrahů pohanských, jak byli přes svůj ve
liký fanatisemas vůči. pravdě slábi, patrno z
toho, že nové anové statisíce prvních křesťanů
obětovaly svůjživot za Krista, vlastní krví pe

fanatický, konsavý nepřítel katolické ofrkve
Ronsessa napsal: „Erangelis měla by býti

Z Přítelimůj, AoReDoohyduje.nzisvetmy Sokratovy,o němě nikdo je, nejsou
tak prokásány jako činy „Ješíšovy.“

Jest v Talmoda popření zevnějších fakt?
Nikoli, ačkoli tehdy židé byli nejčilejšími de
vancianty křesťanů a odpovědnými nepřáteli
učení Ježíšova. Proč se Talmod nerozopsal ve
prospěch víry tehdejších židů proti Krista
více? Protože by se byli rabíni na žhavých
paprscích obecně známé dějinné pravdy emrtelně
popálili. Marno by;o popirati to, o čem dobře
věděli sami šidé ti, kteří ani čísti neuměli.
Proto se rabíni epokojili utracením lichého

z dolů hlubokých nad zem se nevznesli. Jakož
v časích těch zdusili jsou se pod Kaňkem a umrt
veni jsou náhle dva bavéři smradem dolovým.
Puch ten — jakž havéři zkušení toho povědomi
byli a ezplikovali — pochází z větrův v dolích
zastavených a pokažených od spodní jedovatosti.
Kterýžto smrad když se zdvihne a táhna z místa
svého, člověka postihne, hned chce se tomu člo
věku spáti; a tak ten puch jej umoří, že zůstane
mrtvý jako zdřevěnělý, tak jakž stál, ležel nebo
dělal; a takový puch tu se zastavuje, když vítr
novotný docházeti nemůže. Rozumní havéři, když
ten smrad učijí, hned jak mohou před ním nahoru
lezou a utíkají. Kdo se obmešká a to zkažené po
větří bo postihne, tomu na nic, ten bez sebe. A
chtějíce někdy jedni druhým z téhož povětří
amrtícího pomoci, obojí usmrcení bývají. A kdo
by k tomu pokaženému vétru v jeho mistě zůstá
vajícímu se dostal a obeň k nému přičinil, zapálí
se a bouchne, jako by z ručnice udeřil; a tím by
přítomný člověk všetečný zabit byl.

Než já v nedojípí toliko jsem soudil, že by
ubailé povětří dolové morní vítr způsobovalo.
Jako“ jest mi Kube šenkéř na mysl uvedl, žeť
v Praze mor přílišný i bez dolův, lakže Jeho
Milost královská i s hofmistrem, i s jinými dvo
faníny a měštěníny na hovada svá usednuvše preč
ujeli. I přišlo mandatum komorní i do Hor Kuten,
kterak čistoty dbáti, aby to nekažení morové,
kterýmžto Bůh pro vejstupky naše Čechy navští=
viti ráčil, za celo ustalo. Jsouce my pak oumysla
mor zahubiti, louže jsme sušili, lojů starých a
smrdutých škvaření zapovídali; od šlachat a domů
feznických krve pouštění přestalo. Též vepříkové
toulaví, kteří brodíce se v struhéch, smrady vy
zdvihbovali(takže příčinu k nezdraví lidskému dá
vali), v chlévcích pevné zavříni byli. Pod trestá
ním velikým nařízeno, aby každý daty ložní a
chodící čistě vypral a vyvětřil, by povětří hnilé
čistou vodou vypuzeno bylo. Summou mnoho ve



ezření, jaké lacino pronášeli Fariseové
doočí. Strnaost Talmadujest markant

ním proj č a důkasem, jak ©
mohlizavilí ne 6 Kristovi uvéstip
křesťanské víže.DějepisecřímskýTacitas (6
zemřel kolém r. po Kr.) mnoho asi
otanstvím hlavu1 i >„V době jeho ns

sti
řed pohanskými obšany « opstrnosti tajili

Povašovat Taci křestany sa celkem
málo výsnamnou spolěčnost náboženskou. A
přece při peání o požáru Říma posnagenal:
„Nero evedi vinu a nejvybranějšími tresty za
kročil proti těm, kteří próavou mrskost (ovšem
neprávém přičítamoa od pomlavačů. Pogo, red.)
nenávidění a od lidu křesťany byli nazýváni.
Kristus byl za panování Tiberlova od proku
ratora Pontia. Pilata popraven“ Zato učený

pobanek místodržitel Plinioe (šijící 63—114et po
ušlechtilé nauce Kristově a šivotu prvních
křestanů vysvědčení velice krásné. Pravdu sv.
evaogelií etvrzují také pohenští dějepisci Sue
toniusa Maorobine;kteřížiliv doběPliniově,
dále Hierokles, Porfyrius, Celens a jiní.

A teď, po tolika evědectvích volnomy
šlenkáři bodí za krví milionů mučedníků kře
sťanských drzou potopa „odpornou lží, še prý
Kristus ani nešil. Byli ejce důkledně zmrekáni
za svou fanatickou lež i od učenců nekato
lických. Ale svrchovaně póučno, že drsá za
vilost vedle je až k výroka tolik potřeštěnémua;
vědyť to byl atentát na Všeobecně oznávaná
pravidla dějepisectví vůbec,

ilnější literářní tvórby bylo v Římě j
řesťanů , kteří se nadto dle možno

4 “

Krásný výsledek korunuje veliké dílo.

úspěch. A nikdo věru tak pronikavou, ově
tovou reformu mravní a sociální neprovedl jsko
ten, který byl po svém zrození v cbatrném
chlévě položen do loše nejnaznějšíbo. Tichý a
pokorný erdceto obrodil tvářnost semě, založil
prostřednictvím neučených rybářů společnost

dvě tisíciletí. Sám drah Honeseanův a Voltairův
Diderot praví: „Nechť mlaví kdo, co mu libo,
já na tom trváma to rozhodně, že křesťanství
jest mezi všemi knlty nejlepší a pro stát nej
prospěšnější. A všude bude nejlepším zákonem
takový zákon občanský, jenž všemožně podpo
roje pokroky křegťanství. Toto náboženství,
jekkoli zdá ce míti na zřeteli pouze blažanost
nebeskou, podporuje sajisté co nejvíce naše
štěstí pozemaké. Proap
příkazy a radami
chování a slepšování mravů.“

Když ce Jakobíni za veliké rovolace
proti křesťanství do syta vyzařili a mnoho 60
nablázníli, sami pomohli k veliké moci Napo
leonovi, takše týš při vzrůstající oblibě se
stal docela olsařem nad lidmi, bouřivšími se
proti nebesům. Napoleon sám byl také z po
dátku znučněnakažen jedem protikřestinským,
ale později cám kladl veliký důraz na křě

všelikterakých:emradích a neřádích -kvaltem. na ro
tuňk zdraví lidského pracováno. Též štokfš, ho

sýrec mazlavý, byť i tekutý, požívati dovoleno.
Pálené i Frantové (což bumbavé společnosti života
epikuritského byly) píti přestávali. A takž moobo
na retuňk zdraví lidského provoděno. Ale jakým
způsobem nejfortelnějším přímorkové by se v nic
obrátili chutně a nejlépe, nikdo pověděti neuměl.
Pro kteroužto příčinu na Horách Kutných jak
mincepregéři, miocmejstři, probéři a šmelcéři tak
věnečníci, kožišníci, konváři i šepmistři strachem
náramným poražení byli.

U bran městskýchvartýři postaveni, by zkou
mali tovaryše vandrovní, a žínky toulavé (věnce
a šišky prodávající). Též lidé žebraví a židé pře
hlídání. Než přece stal se pokřik veliký, žeť již
morní nákaza v městě proskočila. Jakož jeden
Franta ne ulici v pozdní noční bodině padl, až
zemi líbal. A pryskejř veliký na hlavě se mu vy
razil. I byl poplech a zármutek veliký, když usly
šeno, že od ponocných domů nešen byl, an ousty
zpěnénými blekotal, blábolil, nesrozumitelná slova
pronášeje. Hned mnozí jsou v domích jalovcem,
pelyňkem i octa routového pálením kouřili, by se
spůsobnějšího povětří dočinili. Pacholátka pláč ná=
remný zdvihala, chytajíce se sukaic méáteří svých.
Staří odporníci v nářku slzavém opěty se přátelili,
vády a hadriůky ostsvujíce. Mooho žen blasitý
nářek vedlo, jak by Turek nebo Uher před brs
nami tábor rozbil -a šturmem města dobyti usi«
loval. Páni konšelé sešli jsou se na ratbouz a na
tom rozkézání se snesli, aby dobou večerní na

zapálení, by pěvětří zkažené :v nic přišlo. Kdož.
by-pakjměním větším oplýval, čistýchvápnem.a
prachem ročbičným nechat vykuřuje|

Než časumočního nářek v radost. se obrátil;

posskou výchovu. A tak vítězil Krietas 1 vo

světě, to její ztráty ve abarém vícanež RW
hradí... . Ani aejmonlíhozaamoal není, fo ag

"konectohotorozsáhlého panství, Ona bada
ká a mocná itehdy, až jedenkráte poutník

Nového Zélandu zaftaví 060na zlomonám 0
losku ohromného mosta londýnského, upro

střed nepřehledné pouště, aby si nakreslil zří
ceníny chrámn sv. Pavla.“ u

Jak ta hvězda betlemské stále Zhavěji
září! Jak to slunce, které vzešlo nad Sionem,
rozptyluje bravě svým jasem tisíceré mlby a
mraky, vznášojící se s jedovatých bažin lideké
sloby! Tichý a pokorný ordcem kásí ailon
uvou nejpevněji stavěné hradbylidských před

"suďků, dopouští pronásledování věrných, alo
neopoošti. Herodesové se mnoší, ale smohoa
při všem ohlošojícím hřmotu asi tolik, jako
největší lodní dělo, vystlajícící barácející rány
proti jasnému měsíci. Maličký narodil se nám,
ze synů lidských zjevil se předně lidem nej
chudším, sa přední přátele 5i vybral prosto
myslné a přece se vyplnilo proroctví jeho, že
tito semí vládnouti budou. Svátky vánoční,
tato všesvětová, etále se opakojící památka
na zrození Bohočlověka, lidem dobré vůle při
nášejí vzácný pokoj, posvátnou útěcha. Z nich
zaznívá k doši opravdového křesťana zpěv
andělský, ozvěna hudby nebeské..

Slova areibiskupů a biskupůZ
rakouských. a

- V listopadu konali arcipastýři rakouští
ve Vídni důležité olrkovní porady a vydali
společný list, v němš jsou doložena mimo jiné
tato důležitá slova:

„Velkým uspokojením nás naplňaje,:že
růsné katolické spolky: katolických mistrů,
|tovaryšů, dělníků a jiné praoojí horlivě o roz
luštění palčivé otázky sociáloí a že především
Piem.;X. v apoštolském psaní ze dae 27. ledsa,
1906 aohválený a vřele doporučený epolalkPlův:
"potěšitelaéhorozmachu dužaní, — Při krásném.,
sévnějška nesmíme však. přehlížet rab obraga.
dnešní doby, nesmíme si zatejovati nebozpočí
hrozící nám ze všesh stran. — Ki velkýma
nebezpečným vadám doby čitáme přederětm

nfbotanskou nevědomosta ssí souvisící bezvěří anebo při nejmenším náboženskou lhostej
nost. — Dříve příklad a vyučování rodlané

-bylo přípravou vyučování katechetova, pod
rou, osvícegím a opevněním; dnes mají dvě
hodioy nábošanství týdně ndělati z díte« pře
ovědčené křesťany! Nelze upříti, že rakouští
katechaté za. pomopi dabře smýšlejících uči
telů v práci a námaze. velké dílo dokázali,
ale právě přetížení jednotlivovvg působí, že.
praktické výsledky jsou průměrně nepatrny.

Je to tvrdá a bobužel často neplodoépráoe
církví nepřátelskými učiteli činěných, avésti

by „nazamžel.Pa „dabrám..vyspání.„ihnedpopl.
řídkám volal, takžeposmíšků všekkterakých bojně.
stržil. On všsk Tekl: „Mně celý ten, trefuňk, za.
hrome se nelíbí; nebf já pod roušem nepronesl
jsem. tak bléznového mluvení. jako „vy střízliví.c

Věsktě chutě nato, svízelnéjší a bědnější ča
sové nastali, kdyžtě dva šibalové, lapkové krvoutní
-v šetlavě před, mučením „ranou morovou vskutku
stížení byli. Pryskejžové a hlízy na tělích jejich
jsoy se vyrazili; vetřech dních napořád sběhlých.
stále víceji, trápeaj byli, až pohřbeni. Též pacholat
několikz rodin ctných a vzácnýchnakaženobylo.

-Ačkolivěk,lékaři slovutní ns retuk jejich. hned
medikamenta rozličná předpisovali, nebožátka sak,
vírovati nedovedli, A tak od té rány, někteří mřeli
a pohřebování byli. Nymíčko, již gruntovné ahle-.
dána, že,morgí povětříod Gangesu a Indusu řek.
nezdravých přiletuje, zvířátke maličká, jež.bacilly
nazýváte, sebop nesonc, A ty potvůrky skrovné,
jež spstříny okem lidskýmbýti. nemahbou,,roamna
žují se v těle, lidském spěžnějí než králíkové a
náramnou bolest plodí. A byťby nejmenší mládě.
potvůrky té do těly. skočijo, ihned krev otráví,
pryskejře a hlízy. způsobí a hlavu do velikého

"zapálení přivede.
Jakmile strach valné se rozšířil, po různých

medikamentích lidé se honili, Octem, a kamforem
se umývali, aloea jalovcový olej při sobů nesili.
K šátkům voněli, v nichž ukryta routa nebo ma
jerán., Pokřik,veliký, proti bahám „čarodějnýmse
strhl; jekoj. tvrdili; pěktaří, že by „baby klevelivá,
srará a. slostioplná, prájek jedovatý, do,studnic..
sypaly. Z tobo velké šelmgrání.s hramavání. ..

Baby kořenářky veliké handle v medike

oo oRojedy PTČŘY,„ToRRÉ Pro (pornzavaly, kejkle rozťodivné provozujíce, Ostracbeh 1
morniez všudg. dosti činiti, bylo: a těch..příčin

školní dítky v ducha katechisma. Nesřídki
docilí se jen mocbanické odřikávání ; o hlabším

ik dy,
U čelnémpoužití jajjuhne život málaLék
sotva řeč. — Nemůžemebes hnholé: bolesti

obanoa spoustapotap prod olfkrikatolřoké,04 spons

jakoš ['Rm,rozalttání i ahy byl sveden
k odpadaod ovévíry zdě ta besměrnos

úvict katolickým ústamůma zřízení
ajejichPolak utupěn," byli:
oměžnění ©

A kdo jsou ti nešťastníci, kteří popřávají
slocha lákání ovůdck? Většinou.jenáto tí, kdol
vyrostše v náboženské nevědotnogtc jiš děíve
se církovajmaživotůOdojsili.Kdo,jest©prav
dách své oraté elry dobře vycvičen a pro

-niknaut náboženským přesvědčením, ten neod
vrátí se srádně od ové božské olrkve. Proto,
drasí v Krista, stůjte pevně ve víře (I.-Oor.

16; 19), která jest sačítkom1 „.
základ a kořen všeho ospravedinění. (Concil
Trid.serr. VL0ap.8)astarejteaeotaknatné
náboženské poučení, ponávadě právé novědo
most ve věcech víry je aejvydatnějším pramo

nem, se kterého nevěraa:odpad od ysvěrají. - o o 1
Hlavně.obracíme ne svým pastýřským li

stem na Vás, křesťanští rodičové, kteří jeto
především povinaj, súčastniti se náboženského
poučení a výchovy. I vy jste prvoími ačiteli
ových dítek a i tehdý, když tyto dostaly ještě
Jiné ačitele a rodiče, musíte pečlivě bdíti sad
tím, aby byly vnáboženství otvrzony -avkře

Čím pornějšími
budoa ve saslosti víry, tlaa..věrašjí přidrží se
věčně platných naak křestansko+Katolické víry
a ukáží svým životem, že si evó víry váží a
vysoče ji Gení. Zlátákajha, kterou šťastně a
slavně panující papež Pius X. ve svém okruž
níku Acepbo oimis zo.dne 15. dabom 1908jako
hlavní prostředek k obnovení lidské společ
nosti chválil a doporačil, uáš katechismus ka
tolického náboženství, mejš přístup do Vašich
rodin, nebadiš ponze školní učebnicí, nýbrž
s radostí čtenou Kaíhou domácosti a života,

Zároveň doporačujeme našim milým dío
ossánům do katolického hnatí lidového mocně
sasahojící spolek svatého Bonifáce, abyste ho
modlitbou a malým dárkem podporovali, po
něvadě uměle živené haatí odpadlické zmalíle
odráží s palčívému nedostatka kostelů odpo
moci obce. Kdekoliv nový kostel povstane
otevřel se pramen oudpřirozeného života a
sociálního požehoáaí. Spólkem vydávaný náb
Zensko-obraaný časopis „Svatý Vojtěch“ jest

velmi účinný a oogdný„přaviředek próti vtírající se nevěře a bbavěří.
Dalším slem, kterým jest stíšena a trpi

naše doba, jest v míře obavy vzbozující šířící
se veřejná nemravnost. Všade v civilisovaném
ovětě objevaje se od let nepopiratelný mravní
úpadek, který musí káždého vášně mýslíciho
naplniti vážnou obavou obadoucacst. Pidrým
důvodem pro toto tvrzení jest již ta okolnost,
že spolek „katolických rozvedených manželů“,

ačkoliv jejich prvni, pakasodrašen byl odpřekladné roshodností skou víra a'
sťtanský mrav milojících katolíků, snovoussčíbá

P n
ným koněmcitirovati se příslušelo, Atak iéopěř
pacholata, tobo náramně silsého.a ostrého říkání
přetrpěti nemohouce, valem zmírala.

Doktoři, jaké by lékařství předpisovati měli,
dobřenevěděli.Jeduf<p spotvbaén žaludka me
dikamenbemunalédak,.drujuýmik : vyfrydmmimerna
zdravém větru radikyutřeté hřipatroegpognému třel,
jiní chtěji tomy, Aby. lidé,kadidlo, strouhoné.kosti,
perly, břebíček a rozmasýe- požívali. Apotekář,
lazebníci a barvíři roztodivné smrady proti moru
svářeji, až „se lidem čijícím ty lektvaře srdce mohlo
utrbnonti. Děvicemladé, tváříkrevnatých, puclatých,
kázaly lazebníkům,, by jim šíly na krku, s rukou
zatíneli, aby s krví nerdraví příznakové vytekli,

Registra čarodéjné chutně se čítala, prorocké
„pranostiky hustě repetovány. Věštci, planetáři,
čarodějníci, kouzelníci, losníci, zaklínači, hadači
a černokněžníci- míšky svébezedné groši bílými
ustavičně plnili. Zkoumači zázračných procezo
vadel ponejvíce peníze lidem ubobým procešoyali,

Než neuškodila te rána strašlivá na Horách
Kutoých přílišné, Ponejvíce těžce chořili ti, kteří
lektvaře utrejchové hltavě pijíce a puchy náramného
kouře čijíce, žaludky a nosy své ukratně obtížili,

Konečné přímorkové záhubní. pryč do země
Britanské a Francké se tábli, takže všudyž redost
nastévala, A lidé opěty znovu hodovali, pangeto
vali, krčemní hadruňky a mordy provozovali, sá
blavky ec častoveli, k soudům se poháněli, jedni

„proti,druhým se puotovali, jakž již dle zlého při
„rozepí, lidského všudyž bývá. Slabikanti neumělí,
silně,se rozumnájším „Jidem,protivíce, to jsou se
oduážilároshlašovati,. že přímockovésbynuli3 té
Přiny, žezlá. řernákráva jednookáHatěkpuseb
nici. přísladejíchdo jachty upodší se zabilg,

Než, na „přímoží na. Horách, Kutných. dloni

, bradavic



vi (Bphes.
ého sobectví; muž a žena mají býti sm00

nění usavříti nové moušelství, kdežto jejich
první manželství ještě nerozlončeno trvá podle

. jtelnýchod lidekéhozákonodárcesú

koně boažábo a mravního gyštovéhořádu.Noznamenalo by to ostřásti. mi pilíři
společenského Života a poneobati nevásanosti
volnoa cesta? .

Jako činí nemraveost nevěřícím, tak vede
opět nevěra k nemravnosti. Nechat se podaří
Jedaotlivým výmicečným povahámmoc vášně

v lidské přirozenosti tkvicí přemoci spřiposeně esthetických ohledů; ale celý národ udr
šeti mravně bezúhosvým,k toma jest potřebí
živé víry v Boha Všemohoucího a Nejvýš Sva
tého, pevné víry ve vyšší božský zákon mravní,
který podřizuje nízké lidské pady věčnému
účelu a cíli nesmrtelné duše, nebe si zaslon
žiti. A proto také bez věrného oddání se Bohu
a jeho zástupkyni na zemi, ofrkvi, není možno
madíti se šádnémravnosti a pravého zlepšení
dnešních žalostných poměrů.

Třetím hiavním zlem naší doby jest ne
U.+00Á snaba po peodvislosti, jež vrcholí v boji
přoti autoritě, v odporu Bohem stádovené
vrobnosti. V boji tom ohrožují se všesky zá
klady, na nichž spošivá blabo apořečnosti. Je
jíš sotva veřejného řádu, ná nějž by mocné
strady oeútočily. Jako na doklad můžeme po
ukásati na nejnovější události. Zdaliž to vejsou

veřejní vzbouřenci, kteří bez oatycho +spourukášou a lid proti sákonitému ©

podvratné učení odchovávali, zdališ nejsou
jako brdinové velobeni a jako mačedníci sa

provedený státní převrat?
A stejně podvrací. ee aotorita olrkovní.

Modernisti, ktěří katolické ačení víry a mravů
e ideami nevěrecké filosofle aměsají, přetvotují
a aš k nepoznání znetvořají, ohtějí nejen po
šadavky života s víry seslabovati, ale í zí
vislost od autority, jakožto oovbodné obmezo

zajisté nebešpečím domanělým, nýbrž velikoa
ehorobou naší doby, jež spůsobuje veliké škody
u víře a mravéch. Apakliže mu v našich so
mích poměrně málo katoliků propadlo, nesm
se všecky obavy před tímto nebezpečím s mysle
pouštěti, jelikož apuvisí s provozováním věd,

kování— £t j. proti vší antoritě.
Jakého stupně

ritou v naších doecb dosáblo, příkře osvětlaje
seslýchanýzpůsob, jakýmstarosta měste Říma
odvážil se papežství potapiti Řeč jeho ve vý
roční poboření Porta Pia muosilavšecky kato
líky nejhlubším rozbořčením uapliniti. Colá řeč
překypovala překroucením dogmatických a bi
storických pravd. Božskémo poslání papešství,
jež od počátku vědu, vzdělanost a osvětu spů

NR
ma svém obličeji majíc. A ta Magdalena kořenářka
eči měla na vokolku krvoutné, pročež se národ
nímu vyššívání podobaly. Táž starucha jako mladice
pro vejstupky z pití páleného dvakrát pardusem

obával, neb šla jedna řeč, že každého ubranouti
v zlostisvédovede,Anoi koňovérejthaří,váleční

řed ní jsou se plašili, kdyžtě od nich spatřína
la. Takové přístrachy plodila, Kytlici. krátkou a

se suchých bnátích bílé ponožky nosila. Z pole
se ubirajíc, na rameni hrábě neb kosu držela, tak
že mnozí děsili se řkouce: »Tot vtělený blad neb
smrtka Přímorka sama.« Ke každému spurně sí
provozovala; jestliže štipáček bublavý anebo vše
týčka neužitečný posmíšek proti ní ztropil, tomu:
krávu učerovsle. Ta kořenářka zlostná, deremní,
po skončení přímorků bědných každé tři měsíce
polebávala těžce choříc. Kdykolivék však již sluha
kostelní umíráčkem zvoniti jí se troštoval, ona
vstala z lože svého, pálené bumbat pospíšila s
švarným hlasem lidem dobrým lála, každéhopocti
vého obouzejíc. Tak umírala třímecítmakráte, opět
se uzdravujíc. Pročež všichni ji Přímorkou zvali,
šíkajíce, že lidi vartuje. Kdyš posléze duch ne
dobrý ji navždycky odnesl, lidé pokojní sobě od

dechorali.
Tudíž v časích vašich smutných, kdy o cho

Jeře doslejchám, utěšení nejlepší všechněm srdnatě
vinšuji. A expbkací o moru i Přímorce jsem po
ložil, byste věděli, co jsou staří zkusili a jek jsou
ze strechu bláznili. Kéž lepších věcí se dožijete
a příjemnějších zakusítel Neb smrt nemilosrdná,
jakož již v časích dávních jsem napsal: Sort své

svou povinnost přece a všecko napořádseče. —
A já tak smejšlím, že v. Čecbéch málo dobrých
cholera "zachvátí. Snad v Turecku. zlo provodí,
vás ať Kestrachu nesvodí. Jestliže k vám, přece

přijde, pak veselá již nevyjde. Jakmile ji sblédnete,
ma kosu ji sednete, Táž oekati nemohbouci, prchne
zlostně v černé noci.

dětlih ihofillným podpětovale, opovátíl be
Fímský cindaco předhodíti, še ebmozuje osmý

dgmaty chce
| nevědomosti zachrániti. Všdyť i uvo

omyelné listy Italie a jimých zemí ostře
odsoudily tato záští proti církvi a sednářským
vstekom (Preimanrerskou) diktovanou řeč..

Milovaní v Kristu!
. Bosvinuli jeme před Vašima očima ve ve

likých obrysech obras smutných časových po
měrů, abychom Vás opozornili na nebezpečí,
hrozicí matce církví a drahé vlasti, a k dů
rasvému odporu povsbadili. Protož vezměte
odění Boší, abyste mohli odolati v dem slý a
ve všem dokonalým! se státi. Bděte, otůjte u
víře, zmužile sobě počímejte a buďte silni. —
Ano, osvědčujte oíla a hrdinnost, když se jedná
o vysnání sv. katolické víry. Mějte všsk
také póči o důkladné vyučení křesťanským
pravdám a mravům. Znalost náboženství jest
nejjistější cestou k ocenění víry a nejsilnější

ochranou odpadem. Přičiňajte se o bez

úbonný,„paHadný život. Bděte nad svými dítkami, v Je modlitbou, slovem i příkledem
k básni Boží a opravdové nábožnosti a vzda
lojte je před morem hříchn a svůdnictví. Stůjte

semi, Piu X., jenž jsko jubilovaný kočz a bi
skup obklíčen je tolika nepřáteli, jehož heslem

Jeho „Všecko obnoviti v Kristu.“ Pi mejtecho nařízení s úctou a poslošností, jež k
déma věrnémuakatolíku přísluší. Obradujte jeho
těžoe zkoušenésrdce otcovské láskon oddanou,
obětavou. A stejně setrvejte jako věrní pod
daní vašeho milovaného Jabilovaného císaře,

jenž svůj 80 rok naplnil, z nichž62 roky věnoval -povšechnému blahu. Nedejte ge.šádným
předstíráním od věrnostia přítulnosti ke trůna
odvrátiti.

Dále, bratří, kterékoli věci jsou pravé,
poctivé, spravedlivé, svaté, milé, dobré pověstí,
jestli která otnost, jestli ktorá chvála kázně,
ty věci myslete.nku
s“ ej srdo DO mys o
vŘriatu Ješíší. 7

Obrana
: Velmí myslitelé tt , volnosti.

Ze „všecka
"moc jest £ lidu“, nastolilí ee v Portugalsku
sami, aniž čekali, jakou vládu určí avobodné
hlasování portugalskéhonároda. A sednáři po
roučejí přísně jako důstojníci při stanhém
právu, takže vzbazají veliký odpor. Utloukají
svoboda deepoticky. Katolické obyvatelstvo
odpovědělo ©však protestním memorandem,

200 000 podpisů. O oěkolik dnů později stoupl
„počet podpisů ma 300.000. A dle míbění časo
píšu „A Palávra“ brzy bude podpisů celý til

obyvatelstva nyní Portagalsko 5'400.000
obyvatel). m

„V momornadc pravíse mimo jiné: „Proti
naříjením oš očiněvýmprotestujeme uctivě ale
roshodně. Co se týče nařízení budoucích, při
pomínáme na to s klidem toho, jenž dovolává
se svého dobrého práva, žď my katolíci jedle
portugalskými občany, že tvoříme v zemi ve
likou většina -a že není dovoleno svědomí naše
snásilňovatí, sjednávati poměry, které nás činí
cizinci ve vlastní vlasti, již vroucně milujeme
a kde od staletí křesťanský dach působil zá
zraky výchovy a dobročinnosti. Žádný zákon,
pave presidente, neňí spravedlivý, který se
neopírá o právní vědomí celka “

Co učinili při té příležitosti zecnáři?
Mistodržitelem Bragou a starostou v Gutmá
raes vydán rozkaž, že se jest dovo'eno me
morandum podpisovati pouze nastarostenském
úřadě (který by již ovšem dle pokynů vlády
'věděl, jsk katolíky zpracovati a zastrašiti.)
Podpisy na memoranda obsážené problášeny
"sa — neplatné. To byl ovšem úskok příliš
směšný. Přes fanstickou agitaci vlády však

dplsů přibývalo stále v obrovském mdožšství
o dříve.

Proviatiál jeguitů P. Cabral slovy velice

umírněnými ved surovosti, páchané při vypasování řádů z Portogaleka. Leč — volno
myšlenkářská vláda zakásala rozšiťování toho
„výklado. Katolický list „Rovista Catholica“ ve
Vizeu byl koofiskován, když oveřejnil Cabra
lovy řádky. Pěkná „Volná Myšlenkal“ Zsto
však v Rakousku rozesílána bez závady po
bledka s podobiznouFerrerovou, k nížpřipo

katolictvu.
Prohnaná tyranie zednářaká vystopoje

-v liniích ještě oilnějších, uvedeme-li, jak se
tvářili volní myslitelé r. 1907. Tenkráte podán
w portogalskékomoře návrh zákona, dle něhož
měla míti ministerská rada právo zakasati
některé knihy a časopisy. Tehdyvlívný zednář
Dr. José A. d'Almeida prohlásil v shromátdění
cortesů, še tento návrh jest „autokratický,

reský, dílo v pravdědémonického potlačování
ečin o ovitelněnízkéhotyranetví.“ Ejble!
Nyní týž A. d' Almeida jest ministrem vnitra
a pomáhá potlačovat rysí pravdu,která jeat
nemilá zednářům! Pak prý„V. Myčleaka“jest
všesvětová liga aá hájení „svobodného projova
i vohledu lenském“.! Teď jest aapoňidobře

kry do kejklířskédílny moderníchpodvod
. Provedení zásad sodnářských.„Volní

myslitelé“ jen 60rozplývají nadšeným hovorem
o volnosti a — bratrství, o tom, jak jest po
třebí povsnésti„sotročenou šeno“. Zatím však,
kdekoli se dostanou k vládě, ještá ženám na
právech uberoa. Portogalská provisorní vláda
repoblikánská rychlostí bleska, aniž ce tázala
národa, roshodla právo manšelské rozluky.
V čí prospěch? Přední myslitelé (i nekatolí
v samé Francii souhlasí v tom, že roslaké
v prakei ženy velice poškozuje, še Žena
zvláště chudá, mající děti, jest opouštěna od
evětáckého može, který lehce může ožavříti
nový sňatek; o žena opaštěnou pak nikdo
nestojí. Ubohá žena, aby neupadla do besměrné
bídy, často muži přír. otročí, poněvadě tento
má v roslukovém zákoně proti ní rafinovanou
sbraň. Tadíž rozhodnutím o rosluce zednářská
vláda epíše ženy poškodila než jim prospěla.

A jaká jim dala práva jiná? Zrovna tolik,
kolik velká revoluce francouzská, již se ženy
v obrovských davech súčastnily. Dopadlo to
na konec tek, že na př. zákonem docela za
mezeno vdané ženě © samostatné vládnutí
vlastním jměním a výdělkem, zakázáno jim
zjišťování nemanželského otoe atd. Zkrátka
hlasatelé svobody a bratrství snížili na konec
ženu téměř na tvora bezprávného. Proč jenom
v Portugalsku zodnáři při svých radikálních
a náhlých opravách zapomněli najednou pro
hlásiti politickou rovnoprávnost žen a mužši?
Poněvadž ženy jsou tam valnou většinou kom
servativaí, tak že by při všeobecném hlasování
zednářská vláda náhle padla jako červivé ja
blko při zavanutí větru. A p poštvané a
chytře zpracované ženy v Lisabonu účastnil
se horlivě revoloce. Byly osbrojeny, proché
zely vojenskými tábory, nebály se deště kulí.
Sám strůjce revoluce Magolhaes Lima 90 vy
jádřil: „Zeny nám valicepomobly“. Když byl
interpellován francoúzskou pokrokářkou Jo
banoa Miemovou, napsal článek, v němě pravil,
že hnutí portogalské eměřaje hlavně k tomu,
aby žena školou osvobodilo (od čeho? Vždyť
skutečné politické a sociální osvobození mohla
despotická vláda provésti rozkazem i bez školy)
a učinilo ji schopnou vychovat děti v pokro
kóvém dachu a býti spolupracovnicí mažovu.
Kašdý pozná hoed, že jsou to jenom ubohé
fráze, jimiž su nešikovně zakrývá pravý stav
věcí. Próto pokrokářka Miemová bezohledně
v listu „La Francaise“ praví: „Od slov ke
ekotkům je asi velmi daleko. Pěkoč zpívají,
když ptáčka lapají; tak i besky šenám se
přednáší, slibaje, jen aby je dostali ku svým
cílům, a když ženy se obětojí, když vykonaly,
co jim bylo možným, otročí dál a tisíckrát
bůře nežli v církvi katolické.“

Tedy po zednářských nebetyčných keslech
pojednou šedá prósa, Dobré to pro poučení i
našemu národu, kterému slibují volní mysli
telé nejvyšší vymoženosti, jakmile se dostanou
„bumanitářští“ | spojenci zednářských židů
k vesla a kormidlo.

Umělkovaný pláč. Známo,00všeckotro
pili židovští revolucionáři v Rusku. Provedli
tolik krvavých massakrů, hanobili tak drze
křesťanské chrámy a obrazy, že vláda ruská
musila chtěj nechtěj proti nim zakročiti, aby
občané loyální nebyli vesměs vydáni v šano
fanatickému vzteku moderních barbarů. Někteří

z nepokojných živlů prchli sami, jiní byli vypověděni. OpatrnéNěmecko vzpíralo se neví
tané návštěvě ruských vypověděnců, kteří by

latili vlídné pohostinství šířením revolučního
kvasu. I utekli se nepokojní židé do rudého
Ostravska a Karvínska,kdežv rudém táboře
ovšem došli vlídného uvítání. Nyní však ra
kouské kruhy vládní (ovšem dosti pozdě) ai
vzpomněly, co by mohlo následovati a proto
přivandrovalí židé vypověděníi. Rozumí se, že
pokrokářské časopisy daly se do velkého pláče
nad tou »bezoitností« Není divu: požidovětělý
tisk tak psáti musí. Leč pamatujme, že tentýž

tisk e netajenou radostí zaznamenávalvyhnáníortugalských pokojných mničhů a jeptišek. A
Aosela zdvíhal veliký protest i proti usazení

se vybnanců v jiných krajích Evropy: Čehotedy necitové, kteří blábolí o svobodě, chtěli
dosíci? Aby pokojnířeholníci bylibuď donu
ceni k odpadu, nebo aby byli doživotněžalá
řování anebo vyhladověni. Čojiného?

Mimoto židovekáindividua, nebezpečná
životu a majetku, byla propuštěna bez jediné
rány; a v Rakouskuse jim také nehrozí tě
lesným týráním. Zato však -zednáři portugalští
osoby řeholní týrálí bezohledně, Neroní tedy

pláč chvalořečníků portugalského bezoitýkozednářstva pouze umělkované slzy krokodýli ?



Politický přehled.
Poslanecká sněmovnakonala 16. prosince

poslední nobůti před Novým rokem. Prozatím
ní rozpočet vyřízen i ve třetím čtení. Proti
rozpočtu hlasovali Čechové, Rusíni, Italové a
soc. demokraté, Slovinci hlasovali pro. Pozo-
ruhodnou řeč pronesl předseda německo-nacio
nál svazu bar. Chiari, která vůči Čechům vy
zněla velmi emírlivě. Prodloušena i o 6 týdnů
latnost úmluv s rakousko-uherskou bankou.
oho dne odešla sněmovna na vánoční prázd

niny, aby se zase sešla kolem 15. ledna, do
kteréž doby má už býti nové ministerstvo.

Penská sněmosna vyřídila zatímní roz
čet a s ním i prodloužení bankovního privile
gia do 15. února, echválila zatímní reformu
jednacího řádu a zákon o bytovém fondu. Zá
kon týkající se zákazu noční práce žen v prů
myslových podnicích vrácen komisi.

svolány jsou do Pešti na den 28.
prosince. Císař k zahájení delegací do Pešti
nepojede, ale zahájí je a trůnní řeč přečtená
eledník trůnu arcivévoda František Ferdinand.
Jest to poprve, 00 následník trůnu zastupuje
císaře při státoprávním aktu.

Mladočeská věrolomsnosí.Křest. sociální po
slanci z Čech mají dle úmluvy s Mladočechy
nárok na zastoupení v delegacích. A tento svůj
nárok právě při volbách do delagací ohlásili.
Ale Mladočeší zrušili kompromis, vyrukovavše
e kandidaturou Musarykovou, spojili sese soc.
demokraty českými i němec., k nim přidružili

se|- i někteří agrárníci. Tak zvolen Masaryk53 hlasy proti 39, jež dostal posl. dr. Jos My
elivec, kterého volili naši poalanci, radikálové
a část agrárníků. Věrolomné. jednání Mlado
čechů našinci a radikálními poslanci patřičně
odsouzeno. Patrně Mladočeši jakoby chtěli zma

řiti jednotný postup českého poselstva proto,že toto nechoe se dáti-résti dr. Kramářem.
Krise mónistorská musí se rozřešit během

vánočních prázdnin parlamentních. Parlament
ní komise polského klubu zůstala proto ve
Vídni i dále v činnosti, parlam. komise jed-.
notného čes. klubu tak neučinila, čehož
litovati. Němci stále stojí na stanovisku, že
musí býti zjednána v hách dohoda před

lamentarisováním kabinetu, čímž se pracuje
buď pro novou byrokratickou a protičeskou
vládu anebo pro rozpuštění parlamentu. Poláci
žádají, aby do nového ministerstva povoláni
byli důvěrníci českého národa bez ohledu na
vyrovnání s Němci. Ze všech přání a dohad
jest asi nejjistější, že bude bar. Bienerth po
věřen úkolem sestaviti nové ministerstvo.

Českoněmeckékonference sejdou se prý v
Praze dne 2. nebo 3. ledna. Dr. Gessmann ve
velké křesť.sociální schůzina vídeňské rad
nici zdůraznil nutnost českoněmeckého vyrov
nání v
opravdovou dělnost říšské rady mysliti a pra
vil, že smír mezi Čechy a Němci oběma stra
nám přinese daleko větší užitek než kompro
misem ztratí.

Kramářova politika. Dr. Kramář jistě jest
velmi uražen v samolibosti své, že nebyl zvo
len předsedou jednotného čes. klubu. Proto,
třeba jest v jednotném klubu, jednotu tuto trhá
malomooně aspoň sám. Při hlasování onávrhu:
Morseyovu (na prodloužení bankovního privi
lexia) dr. Kramář odešel, ač celý jednotný klub
hlasoval proti. Když v téže schůzi bylo hlaso
váno, má-li býti o zatímním rozpočtu konáno
ihned čtení třetí, dr. Kramář hlasoval pro, ač
koliv Češi, Rusíni, Vlachové a 800. demokraté
hlasovali proti. V Přelouči 18. prosince
na krajském sjezdu mladočeské organisace dě
al vysokou politiku, která jest jemu vlastní,
ovšem ale národu bez užitku. Dle něho kabi
net Bienerthův pro velké úlohy nestačil. Par

lamentární vláda, která chce něco>provést, musíbýti založena na věcném podkladu. A tímto
podkladem musí býti česko-německá dohoda
zvláště v otázce jazykové, o kterou klopýtlo
už tolik vlád a také vláda Bienerthova.

Uherská vládadleprohlášení ministerského
ředsedy br. Khuena ve sněmovně magnátů

dala pouze svolení k dorozu malého množství
argentinského maza na zkoušku do Rakouska,
více neučinila a také učiniti není povinna

Anglické volby do horní sněmovny jsou
skončeny. Liberálů zvoleno 274, konservativců
(unionistů) 272, dělníků 48-a 82 Irčanů. Libe

rálové stěží udrželi svojipoeloi a budou opětodkázáni na pomoe Irčanů.
Presidení Taft prohlásil, že obyvatelstvo

Spojených států severoamerických nikdy ne
připustí, aby vydržováno bylo stálé vojsko, tak
silné, aby se mohlo měřiti bojem se stálým
vojskem velmocí. Jim stačí pobřežní ochranná
opatření a velice dobré loďstvo.

Rozšiřujte časovéram:

Zprávy organ.a spolkové.
Nový Hradoe Králové. Drahá před

náška vedp. dra Wrant. Šulce, pořádaná komité
tem diecásních organisací s katol. jedsotouv Nov.
Hradci Král., těšila se sase Četné návětěvě, jako

ukázal vadp. řečoík sa nynější podvratné proudy
e doporačoval čeliti jim stisováním katol.
sací. Blov. řečníka vyslovil vldp. děkan Antonín

bodisy trvající přednášku díky a provolána hlučná
„Bláva“. Schůze velmi pěkně vyzněla. Výsledkem
této přednášky jest, še-4e dali zapsati noví čle

Jednotě utvořil se, dík obětuvosti vdp. předsedy
A. Kašky a některých pp. členů, inteligentní hu
dební kroužek „Allegro“ (v tak svaném paříž
ském obsazení), velel přispívá ku zdaru
sábav všebo drahu. Jelikošje to kroužek strany
katolické, je bojkotováa ostatními spolky. Bylo
by tedy v zájmu všech, aby byl též ostatními ka
toliokými spolky podporován. Doufáme, že ve

Přistivet ideální zábavy přibude nám značný početsniveů.
Z činnost! křesťansko-sociálních

odrušení v Pardubicích. 8 upřímnýmpoté
Šením zaznamenáváme očkolík dat o činoosti naších
křesťanských jednot, avědčících o neutucbajícím
čilém jejich životě. Křesťanské sdružení mládeže
dokázalo zvláště, co zmůže ušlechtilá snaha a
dobrá vůle. V poslední době uspořádalo toto sdru
ení několik poučných a zábavných večírků, které
8e vesměs nad očekávání zdařily a došly svého
cíle. Poučné a zábavné kroužky, pořádané s večera
při hojné účasti členstva, došly obliby a horlirého
sájeu. S neúnavnou ochotou a borlivostí cvičí spěv
a hudbu dp. Boštík a měli jeme již příležitost
viděti ty pěkné výsledky obětiplné jeho činnosti.
V oboru sociálním, národohospodářském, řečnicko
apologetickém, dramatickém za vedení dp. J. No
votaého přemnozí členové: ukásali nejen svoji u
přímnou snahu, ale i svoje nadání a obratnost.
V nejbližší době ustaven bude kroužek jasyka ně
meckého. Mikulášská zábava byla tak

fení oaše uspořádalo pěknou schůzka ve Spojilech,
kdež k nám tak pěkně 4 nadšeně promluvil dp.
Novotný! Sdružení křesťanských žen uspořádalo
v. neděli dne 16. £, m. odpoledne v sále měšťanské
Besedy slavnost vánočníhostromku s doklamacemi,

srdečně promluvilstramnémsále.K o z nů, prosincet r.buvdp. děkan Ulbrich. Dad

a-jeho lidu v 7 hod večer. Kdnočně pořádán bude
sdruženými spolky katolickými. ve dyoraně městské
radnice ples dne 23. ledna b.-r. při voje. hudbě

mace přijímápředsednictvo- plesu.
Křesť. sociální vmdělavací

v Čáslavi uspořádalpro člen
bosty opět jednou po dlouhé době Mikalášský vo
dírek. místnosti hotelu „U modré brěsdy“

obě) byly velmi četným obecenstvem,kterévýborné ee bavilo. při vybramém, skrz na skrz
solidním a přece tak zábavném u. Hlavní
sásluhu o zdar večírku má zábavní komité, které
dovedlo zjednati tak vyškolené síly, jako jsou pp.
Mrázek, Lump,Rossler a pí Masilová, chot před
sedy spolku. Hojný potlesk byl jim po každém
člale plně saslouženouodměnou.Žei spolkováka
pela pod řízením p. Jos. Zabilanského měla na
krásném průběhu večera velikou zásluhu, netřeba
ani podotýkati. — Dne 8. prosince konána byla
s popudu odbočky Věeodbor. odražení protestní
schůze, již súčastnilo ae i členstvo epolku po služ
bácb Božích korporativně navštívených. [Duchovní
rádce kat. epolku dp. Fr. Kohout promluvil o vý
snamu této schůze, načeš podepsán byl všemi
přítomnýmiprotestní arch, jímě vyslovena nelibost

spolek
a Jimi uvedené

byli četní návštěvníci chrámu, kterým krátce ale
jesně vysvětlil savrženíhodný útok proti Nepo
akvrněné Matce Páně v kázání svém dp. kaplsa
J. Samec. Škoda, že pro nedostatek místnosti mo
síli jeme se omeziti jea na útulek spolku.

Libětát. Naspolkový dům zdejšíkatolickéjednoty laskavě darovali: P.Jos. Dejmek, úředník
s Postupimi 10 K, nejmenovaný s Libětátu 5 K
sl katolická jednota v Se (sa bloky) 4 K,
nejmenovaný z Libětáta B K, pí. Marie Šolcová
se Svojku 1 K, nejmeno s Libštáto 50 K,
vldp. Josef Hlavsa, farář s ChemuticS K, nejme
novaný se Smidar 6 K. Vivant seguestes!

Nová Vessad Popelkem. Dne18.pro
sisce odpoledne komsl svou drubou o
cestědoSv.seměvldp.AntonínLáš,farářzLom
nice, ve dvoraně p. Jos. Noska. Přes tři hodiny
poutavě líčil všecky události sběhlé, amiš by snad

o unsveno bylo. Líčení šertovných příhod
posluchači srdečně se zasmáli. Děkujeme veřejně
obětavémup. řečníkuza jeholaskavosta přejeme
sobě, aby zase přílešitostoě mástak mile pobavil.

Litemyši. Dne 11. prosince vala se
řádná, ustavující se valná hromada nově založo
aóho spolku katolnárodní jednoty paní a dívek

baviljako best p: .- siee,
Glovelmipoutavépředutácepromluvilse zvláštní-oshotyootázceŠenské.Das:8. lednao 3.bod.
odpol. bude v místnostech vých „U černéhoepolko

osvědčenétečníce, redaktorka „Ji
třesky“ ol. Fraot. Jakubcová s Prahy. Úlosky s

o.

Katolická jodmota sv. Vojíčeha a
všcodbor. odrušení křesťanského děl
mletva v Kutné Hoře sehrály dne 18. pro
Slace 1910 v místnosti „U slovanské lípy“ sa
režie p. J. Řehmy a dp. Mašiny veselohra „De
brodinei* od JUDra Frant. Hermana při velmi
pečlivě ©obsasených úlohách. Věichni ochotníci
(meri nimiž bylo viděti mmobodebotaatek) dobře
pochopili myšleoky aatorovy. Souhra, která právě
při tomto představení vyžadovala zvýšenou pozor
nost, byla bezvadná Neméně zdařilosti dodalatéto
výprava, kterou s velkou ochotou předseda zábav.
odb. p. Adamec obstaral. Jest ei jen přáti, aby
představení nebylo až do pozdních bodin prodlou
'Šeno a zejména, aby jednotlivé přestávky mesi
jednáními byly co nejkratší. Zábavní odbor necht
postupoje i v nastávajícím Novém roce ca dráše
takovým zdarem provázené| Čistý výnos věnován
ve prospěch vánoční nadílky. Zdař Běh!

Zi poslence V. Myslivos. Šechla

1908 vsasedání předvánoční enáet,r m, : .
něvadášidéstojí v řadáchnašíchP řéts p

haléfbýti heslem českého obyvatelstva: Ni jediný
dudovským obchodníkům! Jaho morovým
vyhýbejtese židovským obchodům| Zradu na svém
národěpáše hašdý křesťan,bdyš kupuje u bida|*

Zprávy místní a z kraje.
Koncert spolku „Anežky“ bez .

chu můžeme čítati k nejedařlojším koncertůma
tolního roku. Pečlivě sestavený poutavý program
byl bezvadně proveden a sice rilami nejlepších

oslžo
vala neomylaou technikou, jíž nejobtížnější skladby
Lisstovy jako Rhapsodie č. 19 a Paganisiovská.
Etada byly hračkou. Nejtěžší pazsáže překoná

tíže hra její sůstala hudebně nou a
cky naprosto správaou. Jadrný její úhos Hdolání
sice skladbám předoeseným zrovna fivota, ale
při tom uvaroval se hřmotného přednesu, jak to
mu a machých virtuceů bývá. Vynikající hudební
nadání droží se u ní s vyspéloutechnikou 8jem
nýmkrasocitemvjedencelek,takže skladbyal
Prokopovou přednesené obsahovým pojetím a bu
debně bezvadným provedeaím opravdu zaslonžily
obdivu,—81.Morfová,rodemBulharka,rázem
stala se miláčkem obecenstva. A není diva! Její
bohatý hlasový fond, pln polu, ověžesti a nádher
ného zabarvení, je dokonale vyškolen ve všech
musacích i polohách; vokalisace její je čistá, iw
tonace bezvadná. Sjakým porosaměním předoesls
své písně, beze vší affektace! Doznáváme rádi,
že známou arii Miosély s „Carmen“ tak výborně

ti jsme dosud neslyšeli. Úryvek s „Kouzelné
étny“ uchvátil kde kobo; všechny koloratarní

obtíže al. Morfová podala tak graciosně, še to
bylo jako Švehol ptačí. Nemůžeme tu četi ©
přiléhavém a diskrétním doprovodu al. Prokopové,

ja mistrněse družil ke zpěvu. — P. Jaroslav(ovák, obecenstvu již známý, nebál se vyvoliti
si do programu první a poslednívětu Rubiastei

novyosty.pl „Ženě zvučnéo kantiléněatechnické vys jlo vzáon tkem na
slouchati přednesu této hluboce zal ené sonaty.
Proslulá romance Svendsenora i tanec Nacbezův
měly v něm intelligentního interpreta. Při táhlém

byla únava s cesty. Jinak musíme v něm
víti nadaného a svědomitého houslista, jenž vedle
svého odborného povolání pěstuje se sdarem ho
dební umění. Vedle obou zmíněných umělkyš z po
volání uplatnil se p. Novák v rámci koncertu vy
nikajícím spůsobem. — P. Wosch ukázal kabinetní
kousky dokonalé souhry vzorným doprovodem p.
Nováka. Klavír. part sonaty Rubinsteinovy sahrál
mistrně. P. Novák přidal novon skladbu p. Wit
echovu, „Ukolébavka“. Hlučným potleskem odmě
nilo se obecenstvo za tento cenmý přídavek —

p to 3 Siadateli, o něměobecenstvonevů.- — ová přednesla s pravým
suučním a výrazem Vreblického„Královnu Ramat.
Diažno uznati, že v programu pěveckém ahe
debním mívá sloverné umění značně obtížné po
tavení, což platí též o průvodu klavírním při
melodramatu. Tim větší uzsání příslnší pí Jirot
kové aal, Patzákové, kteráprůrod Fibichůvpo
dala dramatickou živostí, jemným procítěním a

vynikajícím výkonemprole maohoslibnýtalent.— Di sbor za řízeníp. prof. Hormofa deli
kátně p tří sbory Drahlovského, při čemě

jemněna klavír k an váDoprovedení s jemně propracovanými odstí

dynamickými a jednotmou, pečlivou deklamad
„svědčilo o velké píli a budebaí inteligenci sbor
mistra | obora a zasishuje petřičného uznání.



"Věbec konsta všeobecné uspokojení s Bad
dení u K ooeenotvea přejeme,tby spolek
„Aoeška“zádo abrsy nám připravil takorý požitek.

Městská rada v rede! Králové vo
schůzisvédne10. prosince£r. kosanéučinila
tato naňovení: Vodárna byla poctapamátce somu
lého městského“
dar 100 K, věnovaný p. Jul. Russem,c. sk. dvor.
totografeme rospěch sdejšíbo ústavu cbadých
k uctění památky some. jebo choti, pí. Elióky
Russové a za dary 25 K o 30 K, věnovanék témuž
„účelu a s téhož motivu p Gnst. Steltem, velko
obchodaíkem dřívím a Královébradeckou fliélkou

„České banky a sa dar 10 K, věnovaný sdejším
ehudým p Rod. Štorehem, obchodníkem, vzdají se
diky. — Osmova řádu pro trby dobytčí postoupena
byla obec. výboru. — Panu dru A. Aningefovi,
majiteli přádelay, jenž daroval 200 K sa zakou
pení mléka s městské mlékáray pro chudé ko
jence, vzdají se díky. — Ústřednímu srazu úřed
nietra strojíren v Prase propůjčeno bylo měst. di
vadilo k odpoledním lidovým přednáškám s pou
šitím elektr. proudu k pokusům na dny 8., 16.,

-99. a 29. ledns 1911. — Výkazy pokl. botovosti
se dne 6. a 12 t. m. veaty byly na vědomí. —
Správě obecné školy v Novém Hradci Králové da
rovány byly 3 m bůlek pro polévkový ústav. —
'ZHzení parapetních sdí u nového Labského mostu
na Eliščíně nábřeží sadáno bylo p V. Škodovi,

i kamenickémo. —

eukráře, sa přemesení koncesse: kavárnické do
„domu čp. 460, žádost p. V. Boučka, obchodníka,
sa rozšífení koncesse vinárnické, šádost p. Ant.
"Mikuleczého ze koacessi bostinskou pro dům čp.
467, postoupeny byly sivnostenskému odboru. —

Místní odbory Ú. M. Šk. odrediysa
loňský Matiční ples ÚstředníMaticiŠkolské vPrase

snačnou summu čistého výnosu K 978. Věrny
„svojí tradici, vynasnaší 80 i tentokráte, by i ma
teriáloí i morální úspěch plesa letošního byl do
konalým. Při plesu letošním účinkovati bude vědy
větší obliby si získávající civilní hudba p. Seke
rova. Návrhy dekorace taneční dvorasy s ochoty
vypracuje techn. kaacelář p. Jihlavce, stavitele

musea. — Subekribce Sahájené bude počátkemJedna, i nebude sajisté nřítcho, kdo by nepatrné
vstopaó jakožto hřívau na záchranu české Školy
nevěnoval.

Vyznamenání. Vdp. essor| Vladimír
„Hornovv Hradci Králové
ennoanicale. Gratulujeme. ,

Jápovéď na kritika kritiky. Sič.
„Zdenu Součkovou zamrzela kritika úašebo rocen

senta o pěn při zdejším „Dětském dni“. Myalíme však, že nesl příčiny k rostrpčení, jestliže
se nečte mezi řádky kritiky to, co v nich není.

"Víme také dobře, že od mifdeže pise požadovati
virtuosního [ s učitelská kvalita slečoy samé
nebyla nepřísnívě posuzována ani slovem. Zrovna
3 téže zdánlivé příčiny by mohl protestovati ive
le? zasloužilý kapelník a snamenitý fromponiste
p. Mádlo, ježto také o provedení závěrečnéhočísla
nebylo referováno. přísaívě. Zatím však jest snámo,

"je sdatný dirigent nemobl sa to, še nenaleslpří
lešitosti k častějším skouškám a še bez jeho viny
orchestr musil voliti nepříbodné místo. Kritik náš
konstatoval besprostřední dojem produkce samé.

Židovský „Ratibor Dnem dne Mpřátelské Batibora“ (který jest
sjm lam tesla bezvadných pokrokářských

poodaposů) Be zdejším židovatvem, které jsou do*kumentovády veřejným plakátováním téhož jistu na
Aidovském domě. Na ujištěné faktam odpověděla
židovská tiskovina v obvyklé neurvalosti opako
váním několika nedokázaných klepů, které nasbí
rala od svých pokrokových býřilů a které jí byly
jiš jednou bobatými patrony dobře zaplaceny. Po
necháváme tyto bospodské informace „Rstibora“

"9jehoválečnémonj Keba.kl Kprotože to vyžaduje m jentů, aby we
Přostasskému lidu sypal písek do očí skandální
mi historkami. Aspoň se tím odvrátí všetečná po
sornost od dobře prospívajícího zlatého telete a
pokrokoví hýřilové se při tom také dobře svezou,
když „Ratibora“ pro samé umravňování těch „slých
klerikálů“ nosbude již místa na pokárání vlastní
krve. Úsměvbudí, jak šikovně zabrousil „Ratibor“
„do říše rohatých. Patrně byl nepříjemně vyrušen
s klidaého trávení u tučného žlabu a v leknutí
tačal snad větřití následkem příbuznosti představ
-stejmorodého nepřítele. V tom ohledu může zů
stati vo své představě scela klidným. Nejen še

umuv jebo sobu nebudeme"překážeti,alepmeme mu oveatuelně častějí příležitost, abysvé
židovské a pokrokářské klienty hájil nejen = klepů,
„ale 1 s dokásených slořádů.

Úmrtí. Dotrpěla 90.t. m.pohřbenpan
Ladvík Knepr,státně zkoušenýučitel hudby,ma
Jitel pěv. hadební školy, bývalý dirigent
onie ředitel dámského pěveckého spolka

„Elišky.“ Ještě jest v čerstvé pamětiprušné čio
nost, jakou zesnulý v „Elišce“ vyvíjel,nelekaje
te provedení i skladeb mejo ch, jichž na
evičení vyžadovalo netoliko snamezitou odbornou
smalost,alei velikounámahu.Pracovalvytrvale,
pokudzlá chorobaneochromilajehosíla.M atlednímčase sa svounadšenoupráci sažil vů

trachlícírodinuastařičkoumatku.R.i.p.

Vánoční madilka v patronátu slu
čo dívek. Minulou oděli konala wo
v: Glušebných dívek vánoční slavnost
a rozdáváním dárků. Slevnost zahájena byle pro
slovy chovanek patronátu, ma něž odpověděl.zs
ochranný abor dam vldp. dr. Reyl řečí, vystihující
výsnam slavnostii . Na.to byly chovanky
„poboštěny a poděleny látkou na.oděr. Zbytek ve
čera vyplněn byl apolečenskoa hrea. —
služebných dívek založen byl před 6 lety epalkem
„bLAnešky jako útalns pro služebné ve volné
chvíli za nedělního odpoledne. Místaost nalézá se
v pensionáté školských sester, dívky se vyučují
šití prádla, poučají o důlešitých denních otázkách,
schůze končívají společenskou brou. Patronát dobře
působí a saslouží nejširší podpory v konservativ
újch našich kruzích

Lidová pracovna pre šomy 60 vy
barvujfe. Pokrokové dámy saložily lidovou pra
covau pro šeny v našem městé s maohoslibným

rogramem. Slibovalo se veřejnými plakáty, že se
budou ženy vadělávati v ručaích pracích, v kul
turních otáskách a še budoo pobuštěny. Každý
přítel lidu mohl uvítati podsik tento, protože je

třebl Ale lidová pracovna aeploí, jen slibuje. Mi
nulou neděli se rozdávale ženám, z nichž '/, jsou
děvčata sotva Škole odrostlá, štvavá čísla „Ha
vlíčka“. Tážeme se, zdaž je slašno, aby ve školní
místaosti městského lyces, na útraty obecní vy
tápěné a osvětlované, prováděla se ogitace ve
prospěch „Voloé Myšlenky“? Může to býti kato
lickému poplatnictvu ihostejno? .

Dobročinný kemitét dam v Hradci
Králové kvituje s díky obnos 8 K, ješ chudým
dítkám hlucboněmým zaslal p. Ph. Mg. J. Košťál,
lékárník v Mladé Vožici.

Vánoční bra v mateřské škole. K
ucténí a oslavení Božího marození echrají dítky
mateřské školy v Hradci Králové v pátek dne
29. prosince 1910 o 10. hod. dopol. vásoční hru
„Anděl Strážný“, k niž nejuctivějí zveme P. T.
pp. rodiče, přátele a příznivce nevianých dítek.
Po bře následovati bude podělení chudých dítek

v ci Králové, vprosinci 1910, Školské sestry

Jeouc veliké obliby, jaké tento ples so těší, vy
nasnaší se, by itentokráte ples po každé stránce
ubájil si jedno s aejpřednějších míst, a zahájilo
proto sa tím účelem jiš pečlivá přípravy, o nichž
správu přinesemepříště. 3.. .

Ples spolku na podpořeobadých stadujícteh
v Hradci Králové koná -se +Y.úterý10. ledna 1911
o půl 8. hod, ve dvoraně „Bůsaly“. Hudba c. a k.
pěš. pi. č. 18. Vstupné3 K. Jem pro svané. Čistý

reálky a paed 5
Kars pre učitele pokračovacích

čkol kupockých -bude v měsících
lednu až červou 1911 při obchodní akademii
v Hradci Králové. Účelem kursu jest nejen pří
prava pro vyučování na pokřačovacích školách

předměty, jako ma př. počty živnostenské, písem
Bosti a účetnictví — též na pokračovacích školách
průmyslových, nýbrž i důkladnější seznání obchod
ních věd, jichž potřebuje učitelstvo jak na školéch

znáti obavláště ti příslušníci učitelského stavu,
kteří jsou fankcionáři Raiffeisenek, hospodářských
družstev, občanských záložen a pod. Osnova karsu
obsahoje: Naoku obchodní a nauku 0 eměakách
(celkem 32 bodiny), přednáší řed. dr. Zachoval;
úěetnictví (celkem 86 hodio), přednáší prof. Ra
cek; kupecké počty (32 hodiny), přednáší prof.
dr. Vocásek; korrespondenci (24 hodiny), přednáší
prof. Laštovička; thoorii psaní na stroji(8 bodia),

loší al. Teisalerová. Kura řídí ředitel obchodní
emie dr. Zachoval. Vyučovati se bude v mě

elci lednu až dubou (inmel.) vždy v sobotu odpol.
od 2—6 hodin, v květau a červnu vědy ve středu
a v eobotu od 2—6 hodin, bude tedy celkem 132
hodin vyuč.

Záložna v Hradel Králové. Výka:za
měsjc listopad 1910, Vloženo během měsíce K
87.649 78, vybráno K 89.903-83. Stav koncem mě

Udělení nadace Z nadace, založenéspo
Hitelnonv roce 1889na pamět 2bletébo jejího trvání
obnosem K 4.000'—, badou uděleny úroky část
kou K 160— dvěma schudlým příslušníkůmsdej
ším, v Hradci Král. skutečné bydlícím ato jedné
osobě mužské a jedné osobě ženské, každému po
loviel, t. j. K 80-—. Žádosti » udáním stáří, po
měrů « bytu buďtež odevzdány v kanceláři spoři
telay nejdéle do dne 81. př 1910. Z ředi
teletví spořitelny Králo ecké dne 19. pro
since 1910.

Na opevnění 3000 m bitevní čáry
me rozhraní národnostním haléři, klade
nými vedlo oebe, saslalmístní odbor Národní Jed
notySeveročeskésvémuústřed.výborav Prase
K 1176-— pro pozemkový fond, jako jubilejní dar
Baoslava ASlotého K. J. S. Vnynější po

d. N. D.

Matiční plesŤ A911 uspořádán budeoběma odbory U.M.S. v nově upravené dvoraně:
„Besedy dne 4. úsora. Pořadatelstvo vědomo si

pěti všech našich sil a místní odbor.
N. J. ©.jest -si vědomíové povinnostinárodní |

morálaí. eh pokročilý Hradec mosůstal meri posledními, ale nochté zároveň četnými sbírkami a
potřebami předvánočnímijiž bestak přetížené sdojší

vyčerpávati, zaslal uvodemou

bude svýšenon obětavostí nabražena.
Nechanice. Pokračování II. důje.

vám sděliti, jak byl po Obnově u nás shon. Ta
Šla s raky do roky — to se neptejte. Dnes bu
detevšak zase Vykoukat, co se u násděje se
hřbitovem. Z jednoho vyrojilo se jich snad asi pát.
Divíte se? My také. V inventáři obecním přibyly
nám dvě velmi potřebné praktické věci: žebřík,
nebo — chcete-li — dřevěné schody na radalci
jeko ne vesnicích bývají u špýcharů a propadliště
na jevišti; obého jsme před 2 lety velmi pohře
Bovali. Stran hřbitova svolána byla 18. t. můs.
echůze obecního zastupitelstva, s poněvadž čas
kvapí, svolána byla na rychlo tak, še nikdo z ne
povolaných ničeho nevěděl. Lidé věak si po městě
povídají, že stalo se tak zámyslně. Páni prý si
myslí: Nač potřebujeme tolik diváků jako pře
dešle, aby koukali, jak se ta obecní kaše vaří?
Mají dost času, až se vyklopí va mísu a předloží

Vančnra s berkonfesioneluím břbitovem nepo
chodil. Přifařené obce na takové podmínky me
přistoupily. Kde k tomu protináboženskému sta
novisku přišel, jest nám bádankou. Neposledy sa
humny. Co jen myslel, když nám stavěl na ná
městí Husa na oči, člověka to tak nábožensky
saloženého? Či sloužil mu opravdo jen za zástěru
k nabytí protekce,kterou ns všech stranách tolik
potřebuje? O jeho tatíkovi Jest snámo, že rád troubil
v kostele na kruchtě valdhurnu a on sám zpívával
v kostele pašije; ovšem již to jest dávno. —
V pašiích čteme, že židovská velerada, aby došla

úplatné lidi.
A tu nám napadá, že zrádcové a Špiclové se dosud
rodí; kdož by o tom pochyboval? My alespoň
máme jich po ruce plné album a některé velmi
skvostné exempláře. Tobude legrace, až je budeme
citovat! — | Některéobce jsou rozhodnuty stavěti
hřbitovy nikoli pro mameluky, ale pro sobe jako
pro katolíky a s drahýmise zatím smlonvá, Tak
to dopadlo. Dříve se jich ami neptali, že prý
8 mimi se nemusí ani mluvit, s celou chutí pu
stili se do soadu a slavnostně probráli. Nyní b
venkované k tahání kaštanů byli dobří. Litov,
bychom jich upřímně, kdyby do toho chomoutu
vlesli. Nám se skoro zdá, že s naším hřbitovem
vsalo se to obráceně, totiš od zadu. A my od
úeseme s tobo asi tolik, jako když chytíme dě
ravý pytel. Zato dnes by jej nejraději rozmetali,
aby Bo v nich svědomí nebouřilo. Kdyby moblose
tak propadliště použit u našeho hřbitova, aby se
propadl tak ns 100 sáhů, to bybylojásota| Aneb
státi se tak neštěstí, aby sám vyhořeljako farské
stodoly, tu by jistě ozývalo se po ulicíchžnašich
zase soámé: Po—ma—lu!l Ku koaci roku dělá
co závěrka a ta dle všeho jest letos hubená, V o
becních volbách mravního vítězství dosáhla opo
sice ;'to je nespormo.K tomu útraty soudní ve
při o hřbitov kol 4000 K, komisse úřední, po
chůsky, plány, rospočty, přojise za sprostředíko
vání, přijímání hmoty, doblídka při stavbě, ros
„prodávání míst, místo správce, hrobníka a j. To

y bylo kšeftů a funkcí a to je jako skoro fač!
Kdo by as to zaplatil? Jako obyčejně obec, lépe
řečeno poplatníci — a tu by jako bylo dobře,
abychom se za takové madělení poděkovali. Pane
finaoění referente, nevíte honem komu ? Ale vždyt
z cisfbo krev neteče! Ozývají ee a nás hlasy,
takto že to dále jíti nemůže, že by museli lidé
se svých domků utíkati a že bade se musit udělat
konec. Jest jen obava, že nemáme prý hlavu. Na
to odpovídáme: Máme! Je-li tedy opravdu to mí
něno, tedy jen vesele po rusku „stapaj“ a po ja
ponsku s chutí „bamzaj“ ku předal Ostatní vy
řídilo by ee na místě v houfu ústně. Atak tedy:
Povstašte již, vy města občané atd.

Schůze poslanců v Pardubicích. Na
popad poslance Fr. Udršala bude se konati v Par
dubicích dne 9. ledna 1911 ve 2 bod. odpoledne
schůze interessentů vodních cest, ku které mají
se dostaviti četní poslauci všech politických stran:
Udrňal, Staněk, dr. Zahradník, Chaloupka, Srdínko,

čechů Hráský, Smrčka, dr. Fiedler, dr. Fořt, Ma
talka, s radikálů dr. Haju, dr. Šviha, dr. Baxa;
s katolických Šiliogr, Šabata a dr. Stojan.

Čáslav. Vnitřní výzdoba chrámu ov.
Petra a Pavla byla v blavních doko
Bána právě těchto dnů. Ukoačeny byly malířské
práce, s nichž zvláště výzdoba presbytéře působí

dojmem. Při tom vyčištěo byl i krásný
hlavní oltář, jenž přichází nyní k plné umělecké

„ Při očistování oltáře vyzvednut byl bý
obraz ov. Petra a Pavla, který ed r.

1957 sakryt byl novým obrazem knížat apoštol
ských. Pokud bylo ea veřejností sděleno, bade
umělecká cena jeho vyšetřens a pak očištěný sa
věsen na náležitém místě. Také kaplička, v které

vymalována. Zbývá nysí ještě vyčištění a
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pro
k poboršesí již spůsobivěího do

ta nebyldosnd vypátrána jest otáskou,
-© vůbec kdy. 1 dobrou této udá

úde soud© k. konservátora, učitele p. V. V.
člena maltezakého řádup. Zvěřinys ob

. Pelilkánem, který je nařklzautorství

' ky Že podobných dober bude ještěe, dá se čekati,jelikoš záležitomti této počíná
býti sneušíváno k osobářským třenicím. — Zlo
mysloost Nové chodnlsy, zusčným nákladem
obce pořízené, bývají v posledaí době na někte
rých místech uličnicky rozdiubovámy. Činí-li to
mládež « klakovské zdivočilosti či snad někdo

5 doepělých ze mativosti, nevíme, ale jest to všdytrestohodná slomyslnoat. Nejedná se pouze o obec,
které se tím připravoje sbytečné vydání, ale jedná
se o chodce, kteří v způsobených takto prohln
beninách mohou Jehce přijíti kúrazu zvláště nyní
za časného jitra, kdy v ulicích panuje ještě tem
nota.— Pamětní deska
uvob. pána Vojtha ze Sterbotzů, o jejímž odstra
(nění z pilíře obrámu jeme. přínesli správu, octla
de vyní připevněna na sdi v sakristii. Tak budo
památka tohoto dobrodince městaa vzácnéhopřítele
občanstva, jak náloží — ukryta. Nenrazí jí nikdo
ani — očima! — Občanský klub. Ve sna
mení nyní všude propagované národní avornosti
ústavil se počátkem prosince v našem-městě ob
čanský klub, který má apojiti příslošníky všech
politických stran, jimž záležína bospodářekém a
sociálním povznesení našeho občanstva a naší obce.
Dle zvoleného výboru, v němž zasedají vážní či
nitelé, dá se očekávati, že také klub této intenci
vyhoví a še „opravdu prost. vší politické stranic=
kosti bude míti vědy na zřeteli jenom dobro našeho
král. města.— Elektrické oavětlení zave
denó býti má v nově pronajatém hotelu „U prince“.

Tak anpoň usnesl se okresnívýbor. Bydepostaven.
k tomu cíli svl motor. Dle doslechu má prý

v Spojenoa tími osvětlovánínové„Sokolovny“
eléktricky. Není nám ovšem známo, vyjednává-li

8e-0 cosi takového, ale bylo by to zajisté všemu
občanstvu velmi ry e by 6e sokolovna,proniž přece měnto jiš dosti, uznalým se nkázalo a
jehož, přízně v bndonenu |jistě bude potřebovati,
ukázala, mírně řečeno, -tak zdrželivou k obecnímu

podniku, jakým Jest plynárna. Dostijiž, že pravovárečenské měšťanstvo a okresní výbor k plynárač
chladně se staví. Kdyby i městem aubvencované:

že plynárna měly tolik pak:s0 lebce může státi,nérna, od -níž toli o slibováno, bude jen.
ubohou živořící Popelkou. © . s . V

, Berehrádek. Jeto nůás pokrok!Jaký?
Inubr. Havránekodpadi. A:ědčeho? Iou n

AHavránek — od víry ? Vědyťžádnou neíměl|
0,-teje právě pokrok, že:odpadlod toho, čeho:

nikdy neměli. Zůstal nyní bes'vyznání. — Máme
u nás teké „pokrokovou“pokračovací školu, na kteřé
vedle Fikeyse na kráječ koší Havránek. Apané,
to je háká škola, takovou nikde nemají! Ta škola
dle utanev má pečovati o odborné a nábožensko
mraváí vzdělání učedníků. A to so-faké děje
„svláštním“ způsobem l Na křesřicímprkně II.
roč. čís.49. jest psaný onávodkvystupování z
eírkve.“ Dozor ma všeckovté štole nráp.říd. učitel
Kontvík; ten však podva roky o uičem nevěděl
a proto mato ve schůzí obec. sastapitelatva p. fa
rář pěkně vytknul, coš mu bylo asi“ vujmi nemilé!
Rádi věříme. Žáci té -'školy -ani na počátko
ani na. konci - školního roku do kostela
vedeni mejsou, v-oeděli od*8 bodim ráno do po
ledne musí býti ve škole, na slušby Boží jít ani
nemohou s tak si od návštěvy kostela úplně od
vyknou. Jářka, to se zachovávají atanovy o nábo
žensko-mravním.vzdělání? A ještě něco. Ten od
padiik Havránek a člen „Vol. Myěl.“ s maceškou'
Be podepsal -p. faráři. na koreep. lístku „arcikacíř“,
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kacířem? Žádná. Nenítady n nás pokrok? —
Hus ovšem napesl, če.kacíři.mají býti na hrdle
trestáni — a Havránekjsko sokol je velký bu-:

al „ký noltcěJiž vel. srci — kacíř br. Hanek se nechcejiž ani ptát Husa a protoraději
čte Rašpli, Zář, Červánky,. Opvětu L Karrika.
tury, Havlíčka, z nichž vyplňuje značné mezery
ve svém mozku. — Očekáváme, zda co nejdříco

v K ole pode na kreglicímprkoč návod,jek se má udělati „papgrot“aspoň na 75,000 K.
Jinakprýse nezbobatno| P a

Ranná a Hijnska. V sobotu 17. pros.
savítal k nám slovutný cestovatel vdp. Alois Svoj
sík. V hostiaci p. Svobody uspořádal večer o 77.
bod. předšášku oa thema: „Japonskoa jeho lid“.
Velepoutavým'spůsnbem T vám slovutný pan
cestovatel v 2Zhodinovépřednášce. krásy přírodní,
život a vzdělání obyvatel té země, která
ebéch jest mu nejmilejší -na
uplynoly jek v pohadce, tale váichní.na -konci
úplně uspókojenijsmese rozcháseli se sálu. "Vdp.

kordy oditak. kterýdík od:nás-všechpřítomže požitek, . který. nám připravil. Malá
poměrdě návštěva byle Jednak:pro dpotnépočií,

tekpřájittmohlo I
Vneděliodejelp.cestovateldo:Lake

pe m. příjel k nám:dr. Bartošek, rolnomydlenkářský prop
a hlasatel „Doderaí“ výchovy lidstva. Besevšech

dách ověta. V bibli jsou prý jea pohádky,desatero
je od církve překroucené,urátostí jsou jenprázdné
obřady. A přitom velebil Hasity a doba česko
bratrskou tak s vysoka, že sapomněl obeceustva

prozraditi že právě Plsmo sv. nadchlo Husitystatečným čicům a České bratry ke šlechetnému
n doktror ptojížděl ua Še

ké jinak „vývoj“. To dělal
snažení. Nejvíce 86.
míku, jehboš nasýval

nebudou mít už co k badání, vše jest scela jedno
duché a jasné. Církev je panu doktorovi supácha
Jící mrtvolou, kterou nutno odatraniti, aby důle
neotravovala. Pracovat musíme především zi
volnou čkolus za volnost učitele. Se šibeničním
bamorem vykládal pan doktor, co saamená slovo
loyální, co jeto republika, co je to revoluce atd.
atd. Inu byla topřednáška velice poučná; škoda,
že netrvala déle a nebylo pováděno ještě něco o
„mučedníkovi“ Ferrerovi, něco o Barceloně a Portu
galsku. To je veliká škoda. Na konec řekl pan
doktor: Mysleti volně znamená, mysleti samostatně,
nevěřit ničemu, o čem se nepřesvědělte; teprve
tenkrát je poznatek eenný, když jej promyslím a
probádám.“ Nuže, tny měli příležitost slyšeti z úst
pana doktora, že volsé myšlenka je popření všech
pravd oábošenských. Víme také, 00 vožul myšlen
káři tropí ve Francii, víme, jak“ volně dovedl
myslet Ferrer a víme také, pane doktore Bartošku,
še Vám Vaše voloomyšlenkářství vyneslo v Uber
skémHradišti4000koruns kapsy.Kdyžtedydle
toho samostatné a volně myslíme, vysnáváme, še
volnomyšlenkářetvíjest aprosté popřeníobčanských
a náboženských práv bližního a tudíž moderaím
darebáctvím XX. století. 

Protest Nathanovi v Chooni.
Katolíel obooeůští velikou- řadou podpisů opatřili
dne 18. t. m. tuto resolaci: My podepsmní kato
líci, uslyševše o- mebslýchaně důzém útoku žida

Pia X. a matku Boší Pannu Marii, rozhodně pro
testajeme a vyslovujeme své politování nad těmito
uráškami, ale zároveň projevajéme svoji nejvěr
nější oddanost sv. Otci.. 1.

- Dar Útulně slepých dívek. Vdp.Fran
tišek Dobnálek, farář v Libštátě, zaslal slepým
dívkám na Kampě k Ježíška kostelní sbírku 18 K
86-h. Zaplat Pán Bůb! Útulos slepých dívek

Velká Řetevá. Dne 4. prosincepořádán
-u nás též „dětský den“ Sl. mistaí školní rada

„aa protektorát. Pániučitelé vyvinalihorlivou„Činnoat. v jich čele šlechotný a obětavý řídící

Fr. Vrbata, jehož vzorně úěčí mgóbo' mánaše obecděkovati. Piloě evičeny deklamace a školní písně.
„Spolek divad. ochotníků, jebož jednatelem jest p.
učitel Pirkl, daroval značnou suma na zakoupení
obuvi a šatstva pro chudé dítky. Přičiněním téhož
páca sebrána ješté větší částka peněžitá od zdej
ších rodáků. Dobrodinci darovali také různá plátoa,
šátky atd., takže se moblo podarovati na sto dítek.
— Ráno sloužil vdp. farář slavnou měi av. s „Te

„Da mocnářovu zbožnost, poakázal, jak velikým
přítelem jest císař pán věd a umění. Pak provo
Jéna třikráte sláva. Následovaly krásné deklamace
a pleně. Národní a rakouskou bymnou nadšená
alavnost okončena. Pan učitel Pirkl pěkně po

máždění k pilné podpoře této hamanitní korpo

Zažili jeme věru kráscé okamžiky. Díky všem!
| Batellická schůze aagrárníci v Lov

čleleh. Za účelemzřízení odbočky uspořádalo,a
nás Ústředí Všeodbor. sdružení křesťanského děl
nictva v Hradci Králová dne 18. prosince v ne
děli věřejabu spolkovou achtzi s: přednáškou. p.

J. Kozla,knibaře s Týniště n. Orl, jenž' v pěkné
řečivěché objasnil, „kde má křesťanský dělník
jakéhokoliv odboru bledati své dobro hmotné a
duchovní“. Ač sobůse': podobná — epolková,

"čistě ku svépomoci dělnictva: se odnášející poli
tickou — jak každý jen trochu cbytrývěděti má
— nenís nebyla, přece přišli do ní nepřátělé, by
myšlenku Kristovu — pomáhati až bratrsky vu

(spolek v nemoci, v nezaměstnanosti — v zárodku
(udaeili. Sociální demokraté v pyšnémsnad do
mnění, še jen oni dělnictva, ba celému Rekousků

-4 celému světu aa noby pomoci dovedou, a agrár
níci snad proto, še za žádnou cenu če to státi

"agrární uvoleno, ač. to „přisnávámo-rádi la dle

"jak se alůšelo — o agrární straně p. řečník ani

jal točekali;.Pečejkaaapoň-vytkli
Se byl prý aci doble.infarmorás. Při. řeči dělalo
slpábolíkpánůposnémky,©oů dabajev takové
apolkové nabůzi připaptiti ,s0. neznal p-oe jiý amičeho genabojící mladýřečník přípn
atil Páni agtármíci pozvalíaj marychlo dooch

doktoraČecného s- Nepolis (márli vásk do
ý diplom uš. —nevim), abyna ty „časné“ na

sekánísí posvítil. To o némvíme,še jako adrokát
myšlenky agrární (slene prý pladený) na schůze cho
dí s klerikalismus vyprašaje. V odborové apolkové
schůsl dorážel na řečaíka,„aby vysrětii| program
našíatrany,ačkoliřečotompřecenaprogramune
byla. Našeschůze mělu účel jiný. Rosumise, že také
vyrakovala „Svatováciavská.“ Ale 0 ve, še
nekradi Drozd, nýbré liberální Husité. Dr. Černý
se udá býti borlivým katolíkem. Uvešte! Aš«
Nepolisvášícestudonašehokostela,abyposlechl,
jak © co úáš p, farář káže. Už i někdo jiný od
Bás do toho kázání uj stýska! v norinách rudých
s p. faráři vyhrožoval. Proč jenom chtějí porou
četi katolíkům lidé, kteří se blásí do apolečností
protichádoých a do kostela jdoů jen k váli čpe
hování? Jen Škoda, še pun doktor nebyl u nás,
když p. farář kázal o pomlavě. Soad by sv by
pak p. doktor více rozmyslil, než by asačal tve
diti, še klerikálové u ods chtějí zavésti robotu—
kdyš ne tělesnou, tedy duchovaí. Ale,pane. dok
tore, jak jsou teprve zotročení agrárníci, když a0
jim předkládají v agrárním tiska láj přímo do
očí bijící a snovu opakované, i kdyš úmyslný
podvod agráraích tiskovin jest z odhalen!
Jeden „taky dobrý katolík“, přecháseje sem tam,
za řečníkem prohodil, že náboženství (které přece
pomohlo dělmjkovi s otroctvíl) nepotřebnjeme.

Jestližepak má někdoveliká starostio to,kapan farář dává peníze vybírané. k dobro“ iným

Dříve však nechť agrárníci dokáší tak pečlivou
starost o penízo agrární strany a učiní dotaz,zda
subvence a diety agrárnické jsou rozděloványspra
vedlivé, zda se meudéluje plao podpor boháčům
s opomenutím domkářů. Taky proslge, sby nám
pávové ponechali aspoň kus té svobodya volnosti,
o které tolik rádi hovoří. Páni agrárníci pat/ně
si přejí, aby jejich dělnictvo raději zradlo, neš aby
zachovávalo západy křesťanské.Jen sečkojte ma

ličko a azříte, jak radá stranadovede draně sptrha'i patriarcbální poměr mezisemýdělcema

alko ms.němž vůhec existence.stava rolnickéhozávisíŤ Jak si rodii zelení vzájemně přílkvakovali!
Zato řečníkovi se i násilím vylirožovalo. Pánové,
jste-li tolik osvícení, proč jste musili všichuj de
hromady volati rozum už z Nepolis? Dále pama
tujte si, že protinactiutrhačství dovede se pán
farář dobře obbájiti "i kdyby so Pilát s Herode
sem často spojovali k utlučení našsho bnují.
Zdravý proud nezastavite, i kdybyste si vyžádali
od pražských agrárníků sebe větší subrenčo na
potírání „klerikalismu.“ 2

Lenkov m Semil. Dávno bylo přáním
našich osadníků, aby náš chrám Páně opatřenbyl
věšními bodinami. Přání to oskútečnil p. Frant
Stříbrný, domkářt a bývalý pekař vLonkově, který
dal svýmnákladem na kostelní věž pořiditi pěkné
hodiny se zlacenými cifergfky a ročjčkami ma
všecky čtyři strany, ukazujícími.“ Stroj dodala a
sestavile proslulá firma Hainz z Přaby, Náklad
činil přes 1200: korun. Šlechetnému dárci bude
sacbována vděčná pamět v obci naší. Bůh mu
to zaplat! .

" Různé správy.
Neodkladná prosba videňských

Čeeků. Tisíce českého lidu -žije ve Vídni, ne
hlácí se k žádné organisaci, nerédí o nás a my

ge zachrániti dá, prosíme Vás, rodáci, o pomoc:
1. Pište a připomeňte o sváteích svým dótom,
bratřím,sestrám atd., kteří ve Vídai.žijí, že jsou
z české krve, aby se za ni mostyděli a přiblásili
se jako Čechové, 2. Abychom „jim mohli radou i
skutkem býti při tom pomocai, sdělte mám na
korresp. lístku ihned adresy svých přátel a sná

mých ve Vídai na adresa: Výkonný výbor Kato
lické strany Čechoslovanů dolnorakonských <ve
Vídni II./8. Staweratrasse 16—1I-—10, který vše
další zařídí. - 4 m
-Ke sčítání lidu. Vzhledemk ustanovení

$$ 19. a 28. zákona o sčítání lidu ze dne +99.
března 1869, ř. z. č. 67 jest pro nastávající sčí
tání lidu každý majitel byta, resp. kašdá hlava
rodiny povisna, pro mladiky domácí, ktelí v lečech
-1691"'až věctné 1901 ae narodili a příslušnými
Jsoudoněkteréobcekrálovství:n0bzemév fíšaké
Taděsastoupené,výtah smatriky kolkaa poplatku
"přestý, neb ověřehý oplg křestního (rodaóbo) lista
pohotově míti. Vybízíse tudíš každýmajitel byta
(každé hlava rodiny), v. jejímě bytu 00 takový
mladík nachází, v.případě, kdyby ověbený opis
dovýčnéhuktesýího „(rodného) -lista. memél,. sac

patěiti n ln „dokonoe tohoto rakimpotřebný
„vydáifařeí, po případě matriční úřad, U

kteréhož křest neb zápis do matriky zaznamenánjest.



matričaí výtahyodoradají Močítází
de očítacímu komisaři. Pepak p

Staročeské vámněvce©Svéky vánočsí

rádýciy-mett čistý katolfllyRy 7 daem neobPale radosti a útěchy. Vmetropolitním chrámu
sv. VRía největší dobrodínec Jda českého Otec
vlasti ne Boží hod vánočkíčítél jakožto král řím
ský o velké mší svaté Iasité ovangeiní a tal.
stapšoval úcta Jido ke katolickému zábřátadtví.
Nejematnější a nejprosaičtější vánoce zažili naší
předkové sa belvetského panovníka Friedricha
Falckého. Metropolitní chrám byl barbarsky vy

psy vpak si připravilFriedrichsčelnýmitědrý den „boboslužby“ podle vlastního
Sean, uéaž nad tím sami čeští lutherání slseli. Po
jidání ze společného koláče v chrámu mělo doku

mentovati triamí kalvinismunad né bodice Murážející staré ice, try
VrátestA kdo více zemi naší prospěl? Zda skrom
ný Karel, poslabojící u oltářefe arcibiskapovi, či
fanatický, brdý nepřítel katolicismu? Historie se
opakuje dosad a svědčí snovu, že nám radost
£ katolických vánoc aikdo ničím novým nenahradí.

Smutný osnů uborských Rasinů
(Rutbemů). L'adové Novinyv č. 36. píší: „Bo
lestný výkři zúfalstva sa derie čČloveku na ústa
pri čítaní, čo sa robí s našími bratmi ahorskými
Rosmi, tak zvanými Rasinami alebo Rathénami.
Bývajú (Bydlí) od nás na východ v prikarpatských
krajoch a sů ma vymretí. Krvácajů pod čachter
ským nožom kasárov — červených, privandrova
ných, židovských pijavic; hyná nedostatkom ve
zdejšicho chleba a práce, hyná, lebo 8a celý svet
90saloženými rukami díva, jako (jak) vešajá jeden
celý národ na háky paragrafov. Na ostrove slo

(body sa páni postarali o "ad ©Dali okresný sái,
slúžnovatvo, daňový úrad, žandársku kasáreů, p
sádku grencpolicsjtov — botárov, a l'ad ještastný,
nik nevyvandraje z tohoto krůja, ani na robota
do Polska, ani do Ameriky 8 pesom. Skorej (Dřív)
sa do neba dostane, jak 'odtial (než odtud) preč,
či e pasem Či bes pasu. Keď už kto nemóte vy
držet s chce do Ameriky — to jako divá zver
ces (přes) bory a bole nočnou-hodinou uteká, aby
bo necbytili a nebiršágovali. Koňa oa celom vi
dieku nemá už aik len (jen) žid, a50 kilometrov
daleko je železnica. Gródi a Popper oholili vrchy,
a dnes už avi pri drove oiet sárobku (není práce).
I'ad je polonabý, deti vyškudlé, špatne a nedo
statečne živené, na všetky strany strašné bieda,
žobrač-— len bazárskí šidia -sů páci. Všade se
sveti sobdta. Žižovič Leider Ioig prišiel tak pred
tromarofmits —Bohzadodkíki(odkud)s pinklom
ne chrbié bez grajcisra. a uží 20. jála 1907 si
da)-propisetmajetok:sodlidka Greppa Alex:,a
ze týaš do dnaz aasladovalo 87. gmatov.
a chaláp. čo si nadobudoul (kterých získal) Icig.
Jakým činom? Jakým zásrakom? To by nám Ta
rašek,: Grodlsn,-ZviniěBože-<.
žineš:vedelřpovedat,čo pri hom o majetokprlšlí.

Aleboonád bylame i sami na tá príčina prilenma obzrimej trochu okolo seba! Jako ss

uoD Jets
židěvi sa nedhde tvrdo robiť, a až nie na goli a
pri statku. Ostane Jano i so ženou miesto gazdu
za otroka nassvojom a drbewvbyělslí —alu až
pnie+přeseba; lež pre svojho kasárekého pána.
C do graodbuchu, choďte k sůdu, všada

nid samé Páry: jeden žid a jeden sedliskraský,rý (někferý) kazár má aj dve obete pripra
vonětna jatká. "Kasár vie všetko, zákony, predpisy:
rečk,!spósobyý' — na všetko má sr
úradhé a nebradné, vyzná 68 v po k

do 31. decemibřastopůťdeniatdve licitácií vyplsané.

nief medzi týtmito šidmbuje al
zábbha len ten kupoje os licitácii. v ČÍ prospech
je OBa vypíssná, tak ostáva majetok sedliskov
dědyltoma katárovi v pažeráku, ktorý šajeje a
záv spredávát. Ostáva za bodajčo, leb: boa
verse, ktorý má cenu asi 1000 K, kazár nikdy ne
vyličitoje drahšie jako za 100 korúo, Vósk mu
nik-(nékazí“ Proti tomuto dafárenia, a nesvedo
mitéjnu ničedie budu raského sa ozvaly i hlasy
v novinách ř v parlamenie. Ale vyznelo fo na
prámiinoa raskí neši bratia badá hynáť ďajej.“
Velte výmlavký obrásek! Čím se liší -jmenovaní
židélod beszcitrýchsemitskýchpijavic romungkých?
Ovšem če právě takovi brají si na! bab
volasomyšlenkáte — u cbodí do 8yD8EIgY.

„Bvsagelická“ methoda vychovatel
Aj Ve škóle zlobí a celé vyučování ruší nez

Všetko napomloání jest mírné, klak' dráždí rafi““
Rovahě.A ta de stane, če -katosdota-ulidalke-péo

Určitě kúimzí
zhus
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za niž ručí:

tábne. Hoed noviny pokrokářské s velikým gus
tem oznamují světu „surovost“ klorikálova, citují
Písmo, volají představené, aby zasedli na soud
noo stolici. Ale o tom se mlčí, jak dovedou kratě
leckde trestati vychovatelé ovaugaličtí. Nový případ!

evangolickým představeným. káraneckého ústavu.
v Mělčíně. Obtaloranými byli představený pastor
Breitbaupt a inspektor pastor Mathias. Jestliže
mladí chovanci 8i po straně zakouřili nebo ne
poslechlí dostali jízdeckým bičem; holi: nebo'
tlustou rákoskou až 200 ran, žetělo vypadalo od

krývky ve studeném vězení o vodě a chlebé, byli
želesy spoutávání. Poblavků dostávali jako maku.
„Třicet ran jest uš moc“, prohlásil zdravotní od
borník dr. Hoffmann. Studené vězení a pouta
přímo ohrožovala zdraví mladých lidí. Kdyby to
byli dospělí vyvrhelové, těžko by ve lidé divili
trestům tělesným, pokud by tyto nebýly kraté.
Ale jestliže vinou dvou pastorů provádělo se tak
surové kataoství na nedospělých, pak zajisté stojí
to sa zaznamenání. Pokrokový pětros však náhle
strčil blava do písku.

Radí" příprava rajskčkostátů bu
c žev Kladdonenostiy Kladně. Ji

u níž masil každý soc. demokrat své potřeby
moučné s chlebové nakupovati. Vzdor tomu, še

měli dooV 0 t, oadélalisoc, demokratá„natři sta,tisíc ( korun dluhů, následkem čehož
dělnická pekárna udělala baakrot — zkrachovala.
Zjistilo se tam. však nedávno, že.402. damokraté.
jso vě ir vyterT TKVYSSTVATETETIT KSTITC1OsTATAT“
nesávidění měšťáci. Městská opráva na Kladně
dala chleby všech tamějších pekařů zvážit! A co
se obledalo.? CÁlébdělnické pakárny byl shledán
00-nejlehčí© co nejdražší! A -pot-m-naffkajt000

TN Da jiné vrstvy občanské, že prý vydírají li

„Dereost“ je časopisem Sdružení české
mládeže křest. social. a vychásí ládenoě Od no
vého roku bude zvětšen, tskte bude míti 8 stránek
a cena jebo bude zoečně menší. Dorost soustředil

kolem sebe ovlon řadu výborných Po ludish

n věead v oskt sa09„kto 1 ožiPot 1 y

nikolivsatitové je liší ee poněkudúpravou od

věk nár ob p RÁJETALKvkem08cům mladého hostí | prosíme o šíření „Durosta“
po venkově i vlakach Předplatné na „Daros.“
při 10 výtiscích 1 K oa celý rok, při jednom 2K.

—0kfý.

Všechněrk“náším čtenářům"

přejeme šťastné' svátky: — Zářoveň snažně pró
síme, aby ppř' dlužníct složních lístkůpoštovní
spořitelny (přilbžených k předešlému číslu) po
užili bezodkladně k vyrovnáuí dluhu ještě před
Novým rokem. Jest to nutno v zájmu snanějšího
celoťočkího súčtování Kdo odklátid; lehkce'za
pomene. Jestliže na štědrý den tolik "darů se u

"děluje, zajisté není neskromná prosba admini
strace, aby se jí zaslalo v tom radostném čase
to, co jí náleží. Proto znovupresůme: Neodklá

Podepsený spolek, koneje milog
věsm vř.lé díky, kteří přispěli ka

nabao koncertu. Zojména děkujemesl. městské raděza blahovolné propůjčení divadla, p. prof. Hornofovi
za nacvičení sborů, milým našim hostům: sl. Lidušce
Prokopové, +l. Morfové a p. Novákovi, el. Patzákové
a sl. Fridrichové, p. Hiditeli Wiluschovi, všem paním

a slečnám pěveckéno obora, ot. c. k. dvorní kováraě
A, Petrofsa ochotnéPoieníBíonstot.sárodu p kolioharově se ochotný předprodej lístků, al. r koím
„Obnovy“ a „Orlických Prondů“ sa ochotné uveřej
nění programa.

Vzdělavací spolekpaní adívok „bl.Anežky“
v Hradci Králové v prosinci 1910.

Růžena Hobzková, Růžena Jirotková,
předsedkyně. místopředsedkyně.

Růžena Nosková,
jednatelka.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 17. prosince1910,1hi

půnice K 16-00—16-50,žita (KA160—1300, ječmene 
K 11*40—1900, ovsa K7:00—8- „prosa K 1800 aš
14:00, vikve K 00*00—00*00,hou K 34-00—26-06,

čočky K 3400—2600,jabel K 3400—00:00,krap K
33-00—4000, bramborů K $£00—5+40, jelel.séměno
červ. K 114:00—000'00, máku 'K 40:00—44-50, dečů.
semene K 00-08—09'00, 100 kg šitaých otrub K 11:80
s — —, plenič. otrab K 11-50—0000, 1 kg másla
K:3“40-—2-90,nádluvahěbráho K 24071:00, brásklí
K 0-38—08%, 1 vejce K0-08—009. 1kopa selí K b-00
aš 900, 1 kopa kaposty E 2-00—4'00, 1 kop drobsé

zeleniny K 1*00—0'00, 1 kopa osrele K o-'60—0:00
1 kopepotešely K '0-00.-0'00, 1pytel mi 3:00,
až"8-60, 1 hl"oiGale K4-do-—90, 1 bl jable K 12-00
až18-00, 1 hl brašek K 00-00—00-00,1bečka čvostek
K00—00,—Nat týbodnítrh dae17. listopádů1910

bylo“ picehl's68, dita bl 277, ječmene
hl 823, ovsa hl 267, prosa hl 0, jahaj kl 00, jefelovéhu
semene hi 1, máka hl 2, aolí "kop 150, cerele kep 00,

tržele

vinnoat, vedávé
ilému úspěcha

bor kl
000,

od joe96,

došly rássm velké obliby, kdekoliv byl
vedeny,pro svojí 3 *» 7“

v čemě předčí všechny zdejší | cizi Jabůdk:

1 krabice (26k9 Hasů)ka prodeji k 10h za K 2

i výrobcePr česká akelorá společnost
továrea ma orientalské cuhrorinky a čokoláda

BA KRÁL. VINOHRADECH.
dřvoA. MARŠNER.

SELADY: Prahp, Ferdinandova tř. a Václáv. nás
( „ Vídeň VI. Tneobaldg. 4.dejte! Již předem děkuje adřhintstrůrce'„Obnovy“

— — — — a Časových Úvah“ — — — —

pády“
sbitět 63Šbil dběbtř eu oněbKálikůWRnie oěíkaatavieán
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Záložníúvěrníústav| lvwHradci Králové. ň n

Akciovýkapitál K 15,000.000-—. | Reservní fondy K 2,400.000-—. |Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Expositury : Turnov, Jičín.

Provádí veškeré druhy obchodů do peněžniotví spadající.

Zůročí»veškerékeré vklady4“ dne vloženído vybrání.

"Telefon č. 0. a 29. —Telegramy: Ústav.

Bursovní obchody tu-i cizozemské.Pronajímálevně
salesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných papírů atd.

88 Velkoobchod uhlím. %

Akslový kapitál K4,000.000— kladypřes K13.000.000—

Česká banka
z filiálka w Hradci Králové :

zúročí vklady na knížky a běžné účty ode dne vložení de dnevybráníB%
dle lhůty výpovědní a výše vkladu.

Vklady vložené na účet příští emisse zúročíme 4"

OE“ Eskont směnek a faktur. “jij

Uřední hodiny od 8—1%,. a 34, —6y,. |

letité



. Příloha

Poznámky k řeči Natňanově.

Natbaa útočil na víra katolickoa, prohla=
Šaje, že účinkem a ovocem problášení papež
ské neomylnosti jeat „také to lidové hlapáctví,
které, když se objeví uakažlivá nemoc, nejde
k lékaři, sale věsí dary Madonaě (Paoně Marii)
a tak zabíjí zdravotníky (lékaře).“

Tím Nathan nejen nešetrně dotkl se úcty
k Matce Boží, jejíž čest hleděl enížiti, jakoby
byla předmětem pověrečného uctívání, ale hleděl
také aa pranýř postaviti domnělou inferioritu
křesťanů tvrzením, če křesťané nemoci 4
těžkostech majíce důvěro v pomoc Boží tam,
kde již elly lidské nestačí, savrhují pomoc a
prostředky přirozené, ješ poskytuje umění lékařské.

Nathan nezná katechismo katolického,
který praví: „Upadne-li křesťan v nemoc, jest
povinen pečovati o to, aby zase zdraví nabyl,
má tedy zavolati zkušeného lékaře včas a své
domitě zachovávati jeho rozkuzy.“ Písmo sv.
praví: „Ci lékaře pro potřebu, nebof jej stvořil
Nejoyšší. (Sir. 38, 1.)“

Jestliže psk křesťan vedle této pomoci
přirozené v bolestech nemoci své obrací 80
také s důvěrou k Boho, k Matce Boží, nečiní
se tím nikterak újma amění a vědě lákařeké.
Každý svědomitý lékař uzná a dosvěděí, jak
tato důvěra v Boha, působíc na duševní stav
nemocného vlivem uklidňujícím, právě v ne
moci těžké bývá vydatnou pomocnicí umění
lékařskému, vedouc k trpělivosti a k avédo
mitému zachovávání lékařských předpisk.

Útokem tím dopustil se však Nathan také
brubého nevděka proti církvi katolické, která
již od svého prvopočátku pěstování umění Jé
kařského a péči o nemocné pokládala za svoji
povinnost, řídic seslovy Bpasitelovými: „Ne
mocný jsem byl a navětívili jste mnel“

Otevřme dějiny církve!
První křesťané závodili vespolek v ošetřo

obsluhujíce.
Tak sv. Salenkas otcem nemocných jest

nazván. Bv. Galian, ač byl římský patricius,
sám 'nemooné obslaboval. [ při moru obětovali
křesťané v obsluhování nemocných i život.
Biskopové pro nával nemocných prodávali i
kostelní věci a kláštery proměňovali v nemoc
nice. Dochovní eprávcové zvláště o tv pečo
vali, aby nemocní od křesťanských lékařů bo
jení byli, ba i sami kněží, jáhnové i biskopové
lékařetvím se zabývali. V čas pronásledování
bylo to povioností diákonů o nemocných se
dosvěděti a jim přisluhovati. Též pečováno,
aby křesťané nemocné obslahovaii, v čemž 88
zvláště vdovy vyznamenávaly, obelahojíce i ve
vězení kfesfany pu mukách.

Později stavěly se nemocnice. Největší
vystavěl sv. Basil, biskop v Caesarei r. 372,
jiš av. Řehoř nazývá malým městem. Dle toho
vzoru téměř všecka větší města měla nemocnice,
při čemž biskupové, věřící i císařové značné
peníze darovali. Tak na př. císař Justinián
svůj nový palác proměnil v nemocnici. I of
gařovna Eadozia vystavěla maoho nemocnic,
chudobinců a bospiců. Císařovna Flacilla, chof
císaře Theodora Velikého, navštěvovala nemoc
nice a obsluhovala nemocné. Nemocnici vy
stavěli Cammacbius, patricius a srámá Fa
biola v Římě, kdež nemocné sama také obalu
hovala.

Sw. Jan Zlatoústý, biskap cařihradský,
vystavěl v Cařihradě nemocnici na svůj náklad.
A jak křesťanství lékaře v úctě mělo, jest vi
děti z toho, že císař Valentinián I. (IV. st.)
vyvolil ei v Římě 40 nejlepších lékařů, aby o
nemocné pečovali a sám je platil. Biskup kar
thaginský Deogratias (V. st.) sám lékaře k ne
mocným doprovázel.

Papež Polagias II. (VI. et.) když mor
v Římě vypukl, proměnil svůj dům v nemoc
nici a věnovav se jejich službě, zemřel jako
oběť lásky k trpícím.

Ve středověku dosáhly pak humanitní ú
stavy největšího rozšíření. Zřizovány nemoc
pice, chadobince, hospice. Církev vedla.jejich
správu, dohlížejíc a chráníc jich.

Tak již za časů Karla Velikého (+ 814)
bylo mnoho nemocnic, obadobinců a útulků sa
loženo « pobídky očeného Alkuina, načež sy
nody v Cáchách i jejich ořísení 1 vedle
bisbupakých kostelů a klášterů, ano v každém
větším městě w kostela, by tak všude všelikým
potřebám lidí bylo pomoženo. Kdo by neznal
ne hvře sv. Bernarda hospic bratří dle řádu
ev. Augustina, založený kolem r. 1000 od sbož
ného a obětavého biskupa Bernarda z Men
thono, v němě tisloové nalezli občerstvení a
útulku? A tdyž v 11. at. hrosný mor vznikl,
v němě jednotlivé údy uzčernaly, usýchaly a
odpadaly, jakoby ohněm vypáleny, zřízen hned

r 1096 zvláštní řád špitálních bratří sv. Anto
mína k obsluze těchto nemocných, jenš v brzka
400 domů po Evropě zařídil.

A kdyš v touže dobu křičáckými taže
ními z východa do Evropy příneseno bylo
wálomocenství, zařídila církev ibned veliké
nemocniče pro tvto nešťastofky, v oichž je
koěží i nekněží ošetřovali s nadlidským sebe
zapřením, jak souvěký ovědek Jakob z Vitry
(+ 1840) o tom svědčí.

Ve 14. století pak povstal z nedoststka
lékáren takó azvláštaí řád r. 1367 Janem Co
lambinem, bohatým patriciem z města Jieoy,
založený a dle svého obvyklého pozdravování
(Pochválen baď Pán Ježiš) Jesnaty nazvaný;
údové jeho, jsouce bratry laiky, žili podle ře
hole av. Benedikta a zabývali se mimo obslahu
nemocných zvláště připravováním léků. Jako
ošetřovatelé nemocných těšili se veliké oblibě
a získali ei velikých zásloh.

A jak papažové, pro které má Nathan
jen slova fanatické semitské nenávisti, starali
se v době „temného středověko“ o povznesení
stava lékařského, uvádíme na doklad papež
skou římskou universitu. Za panování papeše
Lea X. (1513—1521) měla „římská universita:
3 stolice theolegie, 11 stolic kanonického
práva, 15 stolicemedicíny, 20 stolic práva svět
ského, 5 filosufie, 18 řečnictví, 3 řečtiny, 2
mathematiky.

Ani největší potupa Nathanova nemůže
umlčeti záslab, které křesťanství zjednalo si
ve složbách hamanity obětavými číny lásky,
jichž semitská nenávist schopna není.

Kdo neznal by ev. Jana z Boba, zaklada
tele (1545) řádu „Milosrdných bratří“ k oše
třování nemocných?

Kdo neznal bv díla sv. Vincence z Pauly,
zakladatele řádu „Milosrdných sester“ (1618)?
Nebylo v XVI. a XVII. stol. nikoho,kdo by pro
kásal lidstvu trpícímu větších slušeb a dobrodiní
neš om. Staral se o otroky, nalezence, chudé,
nemocné. Počítá se, še sebr.l a rozdal 50,000.000
iranků.

V jeho šlépějích jdou katoličtí Vincenci
ání, vyhledávajíce chudé a nemocné, aby jim
sjednali v bídě pomoc a v nemoci lékařo
ošetření. „Talmudjade“, jemuž křesťané jsou
„goim', nedovede chápati ani oceniti jejich
zásluh ve slažbě +amanity. Hellwald (Caltar
geschit. II., p. 8), praví: „Vůbec jest humanita
výhradným přívlastkem časů křesťanských“.

Nathan ve svém semitském fanatisma
schopen jest jen nenávisti a potapy. Sv. Štěpán
pravil před eyoagogou: „Vy protivíte se Ducha
sv., jakož i otcové vaši.“ — Pronesl pravdu
dějinnou! (Pokrač.)

Umělecké výrobky
OSDOMEB nNUnGNnEU
a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidně doporačaje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jtříkova: třída

0000000
0000000

Věda a umění.
Podlahův illustrovaný katechismno

šel právě ve druhém vydání nákladem c. k.
školního koihoskladu v Prase. Kniha ta v prvém
vydání došla takové obliby, že celý náklad během
šesti měsíců úplaě byl rozebrán. Drahé vydání
jest značně zdokonalené a ješté bohatěji illustro
váno; přidány jsou i dva obrázky barvotiskové.
Vydání toto jest pro školy schváleno také vyne
sením c. k. ministerstva kultu a vyučování ze doo
16. listopadu 1910 čís. 26.036. Cena sličné upra
vené a vázané knihy jest nízká, totiž 1 K 60h,

poštou1 k 80h. Početvýt on poskytne se přiměřený tisků pro chudéžák
sdearma. Objednávky příjímá o. k. školníknihosklad
v Prase-IL, Smetanova alice.

Kulturní jiskry.
© pokrokovém učítelstvu napeslane

klerikální „Moravská Or.ice“: „Kdo delší dobu
sleduje politisování a mudrování veliké organisace
učitelské, nemůže nevidět několik věcí, které vy
bísejí ke kritice každého, kdo ví, jak snadno svr

huje se idealigmaa ve fanatismus, není-li na pev
ných opratích nestranného rozumu, a jak se pak
ten fanatismus stává směšným, vidí-li v zelí místo
zajíců Ivy, místo Ivů pak čerty. Učitelatvo takořka
bezvýbradoě vzalo od Masaryka názor náboženský,
názor o katolicismu a pokrokovosti ... . přijalo
jej úplně nekriticky a již ve Špatnějším odvaru
— už jako dogmatisující fanatismus. To už nebyl
Masaryk mudrující a hledající, ale Masaryk, co
křičí „černá banda a „denancianti“. Mimo to po
krokový učitel sáhl do rudé církve pro důvody
dělostřelecké, pro všechoy ty klacky — přijal
pavědecké křiklouoství, Kdo si véc promyslí, musí
vidět, v jakém bezradném materialistickém pato
kářetví brodí se naše (to jest pokrokéřeké) uči
teletvo. Nejvíce na radost semitismu. Uč:telatvo
se klame, myalí-li, že tím vede národ k osvětě.
Vede jej — ne cestou přirozeného vývoje, ale po
katastrofálních stráních a tam, kde sas jen na váš
účet si budou pomáhat hlavně Němci.“

Bývalý amarchista proti amarchí
stům a socialistům. Pověstnýhollandskýan
archista Kloostermann, jenš měj často co činiti
s hasgakou policií a několikráte byl odsouzenapro
vspoura, vstoupil uyní do armády apásy. Na schůzi
evangelických jinochů v Haagu měl řeč o lži 80
ciálních demokratů a bludech anarchistů. Pro
hlásil, že jen křesťanství může přinésti společnosti
štěstí a mír a projevil úmysl jíti na ulici mezi lid
jako blagatel slova Božího.

Pokrok studentstva. Z různýchoslav
ných článků „Času“ by se zdálo, že teprve Ma
saryk vážně udeřil ho'í do shnilých universitních
vod a že teprve on otevřel bránu v Čechách ke
skotečnému chápání vyšších cílů moderníno roz
voje věd. Zkrátka die chvastavosti realistické
Masaryk důkladné studiam, samostatnou vědeckou
práci popobnal o mílové kroky vpřed. Leč aa
fouklá pózu jest usvědčena z nafouklé neupřím
nosti již tou okoloostí, že ve skutečnosti akade
mikové nejiéně dbali toho předmětu lidského
myšlení, o němž Masaryk mluvil nejraději. Jak se
chlubil, že získal mezi studentstvem veliký zájem
o uáboženství! Ano — ale negativní. Akademikům
se líbily řeči Masarykovy potad, pokud ve aféře
positivního náboženství něco bořily. Jinak ko
kladné náboženské práci žáci Masarykovi jevili a
jeví lhostejnost větší než jejich předchůdci. Ma
sarykovský denník to prozradil neopatrně sám,
když ciferně doložil, jak úžasná netečnost ve stu
dentstvu panuje k přednáškám laických doktorů
filosofie, kteří na universitě přednášeli o různých
náboženských systémech, o původu největších ná
boženských společností atd. Přednášející univer
sitoí professoři nečinili ai autoritou církev, posu
zovali vše výbradně ze stanoviska vědeckého —
ale z tolika tisíc akademiků naslouchali přednáš
kám často jen dva —tři studenti. Světlý důkaz,
zda Masaryk vzbudil vůbec nějaký zájem pro
vážnou práci. Kdyby byli oni professsfi místo
klidných vědeckých lekcí metali síru a oheň na
katolickou církev, hned by ovšem byli měli po
slochačů celý regiment. Fanaticky zpracované duše
by byly přišly zchladit si svoa cynickou žábu.
Leč ještě učco jiného. Masarykovětí studenti vidí,
jak se jim úlisně pocblebuje jako smetánce pražské
inteligence. Není divu, že se považují za néco da
leko vyššího a oavícenějšího, než čím byli a jsou
akademikové jiní. Mládenci jsou tolik samolibí, že
místo důkladného studování chtějí jen a jen im
ponovati. Přijde-li takový jun pak ke zkouškám,
budí svým "koktáním a ignoraucí přímo úžas a
politování. Prázdná hlavička 8e potí jako před
soudem. A jestliže při vší mírnosti zkoušejících
statečný masarykovaký kolec uznáu jest neschop
ným, vymetí se „zdrcající“ kritikou v „Čase“. Tak
na př. sahřímalo masarykovaké rozhorlení v č. 345.
„Času“. Na to odpověděl jménem c. k. zkušební
komise pro gymnasia, reálky a dívčí lycea c. k.
dvorní rada dr. Vincenc Strouhal správnou infor
mací o poměrech na flosofické fakultě. U státních
zkoušek jest dovolen přístup pouze studujícím
vyšších ročníků a kandidátům, kteří jsou ve stadiu
zkoušek Jest to ve shodě se zkušebním řádem a
stalo se v posledních letech jednak pro stížnost
kandidátů, .e „jejich zkouška podobá se více zpo
vědi než veřejné zkoušce před komisí („Čas“
r. 1904 v č. 26.) a takó z toho důvodu, že kon
trola veřejnosti jest při každé zkoušce prospěšná
již proto, aby se nešířily zprávy (též v onom
čísle „Času“ uveřejněné), že „zkoušky jsou rok
od roku stále přísnější“ Též není pravda, že Ča
stými a četnými poznámkami a poaunky rušili po
sluchačí žádoucí klid a skoušené kollegy deprimo
vali, tak že výsledek zkoušek byl v tomto období
horší. Naopak posluchači se chovají dle souhlas
ného tvrzení členů zkušební komise slušně a
klidně. Dále píše dr. Strouhal ve jménu celé ko
mise doslovně: „Slabší výsledek zkoušek v po
sledních dobách zaviňován jest sjevem dříve me

m še % jakčaěj v něvytčeno—na fckou falulíu se dávají hojněsapisovati
luchač nekteří sobůse střední

dostatečné pro odbor,ktorý sisvolili,a
mnodí se jíke skouškámnepřipravení ,



takše nevyhovují ami nojmírnějším pošadavkám.“
Tato odpověď (datovaná 16. prosibce), sopaaná
perem věblasného učence a přítele studentstva
jednou ranou přetrhává sítě realistické sofistiky.
Cbarakteristické, že propadlí, nemotorví kandidáti
utekli se právě do „Casu“, aby dělal ochranný
korkový pas jejich ignoranci. Ubožáčkové snaží
se chrliti blýskoavé rakety „uvědomělých“ begel
jako Etna; zatím věsk v blavé nemají ani foafo
rové sirky na zapálení malého ohníčku. A mnoho
jich projde při zkouškách pouze z milosti, útrpnosti
zkušební komise. Jen člověk pytlem praštěný pak
může si mysliti, že různá kulturní a pokroková
bosla provádí vážně človíček, který jeví největší
netečnost k odboru, jenž má býti jeho životním a
k tomu všemu placeným povoláním vědeckým. A
tací parvenuové o pokroka křičí blssem muezzinů
Da všecky strany světové. Již dříve dr. Strouhal
napsal Da nespravedlivé výtky, jak se šetrně s kan
didáty zachází a že — skouěku udělá na konec
každý. Jivými slovy: Kdo i několikrát propadl,
naposledy £ útrpnosti obdr/í vysvědčení vyspělosti,
at jest třeba notorickým ignorantem. Tak vyblíží
moderní pokrok akademického studia. Kde se ne
dostává vědomostí, tam přispěje s přímluvou
otázka chleba a ta zvítězí i nad zájmy vědeckými.O..———
ŠÍACOTO| c výřočněoa 24
Vyšádejte si ihmed vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmirac)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Prení český zasílaislský sdood ooubenného sboší
30s sal. r. 1876. 2“MS,

Hospodářská hlídka.
Sázejme polní stromy všude, kde o

vocné m Bepodaříanebo nejsou účelné.Okolo
pastvin a luk. podél cest a návsí, na svahy a
stráně, k potokům a okolo rybníků, ba i odlehlé,

málo úrodcé a k zalučení eine d myle poloby, půdy a vláhy osázejme dubem, je
Bnm habrom. javorem,lipou, modřínematd. Jet

dřevo užitkových stromů čím dále tím vzácnější
a cena v budoucnosti bude ještě větší, „snof u
žitkové stromy listnaté pozvolna všude mizí a jiš
teď veliký je nedostatek dřeva jmenovaných
stromů. kdyš hospodář mladý nasadí několik
tuctů takových polních stromů, vloží jistinu, jež
se oástupci bobatě zúročí a rozmnožená vrátí.
Ani k tomu nepřiblížeje, že ozdobí rodný kraj,
učiní evé okolí sličnějším a sdravějším, útuloějším
a melebnějším, zvýší cenu svého majetku hravě
a nástupci zanechá jistinu, aniž by sebe nějak
poškodil, nebot stačí k tomu jen trochu práce a
dobré vůle.

Výzmam včelařství jeví se vnásledu
jících číslech: V říši rak.-uherské napočítáno
1,550.000 úlů, z nichž se ročně vytěší 20—21 mil.
kg medu průměrně, což znamená nejméně 20 mil.
korun ročně; a počítáme-li úly jenom po 16 K,
mají cenu alespoň 22,260.000 K. — V Řecku je
300.000 včelstev s výnosem 15 mil. kg medu. —
V Dánsku mají 60.000 úlů a 1 mil. kg medu ročně.
— V Belgii 200.000 úlů a 2'5 mil. kg medu. —
V Nizozemí 240.000 úlů sa 3 mil. kg medu. —
V Německa 1,450.000 úlů a 20 mil. kg medu ročně.
— V Severoamerických Spoj. Státech 2,900.000
včelstev, kteréž 70.000 včelařů ročně poskytují
81 mil. kg medu.

Drahá paráda je chov kemí na men
ších usedlostech selských, zvláště v krajích méně
úrodných. Daleko lépe pochodí, když si hospodář
odchová spřežení volčat a těmi pak obdělává role.
Ušetří takto nákupní cenu za koně, ušetří jiná
různá vydání a chovem koní spojená a na konec
utrží sa dorostlé voly zoačný obnos, kdežto koně
na konec prodá za babku. Též na obroku se uspoří
značně, neboť volky, není-li těžká práce, pastvou
Ise uživit. Nejedná moudře, kdo bes vážné příčiny,
jen pro parádu, aby 86 o něm mlovilo, chová
koně a volků si nevělmá.

Na ohrady zahrádek u domůdobřese
bodí srstky malozrnné, hustě porostlé dlouhými
trny. Ohrada vyroste asi do třech let tak vysoko
a zhoustne tak, že ani kočka neproleze. Vyroste
do výše 70 až 80 cm a stříháním se dá udržeti
v patřičné šířce, dole asi 40 cm, nahoře 30 om.
Kromě stříhání stačí, když ohradu kašdý rok
patřičně pohnojíme.

Hořící petrolej v počátcích se uhasí
rychle a jistě, posype-li se popelem. Anebo 86
ma hořící petrolej vleje mléko. „Neni-li po ruce
ničeho, ubasí se petrolej, pokryje-li se úplně ně
jakým předmětem, na př. tlastou pokrývkou slo

ženou, vůbec něčím, aby s5e P vzduchu zamesil a tak plamen udusil. iti petrolej vodou
znamená tolik, jako úmyslně oheň rosšířiti a sebe
i okolí přivésti do nebespečí uhoření.

Poranční mohy hřebíkem, na který
Jsme nábodou šlápli, může míti někdy slé následky ;
to hlavně tenkrát, když by. hřebík rezavý. Pora
něná noha ue vymyje a vykoupe v čisté vodě, do
níž so může přidati i něco karbolky. Pak se obalí
noha do plátna namažaného kaší z Iněného semene
na tak dlouho, až zmizí horkost a Červenání rány.
Když se při poranění dostala do rány hlína nebo
dokonce koňský hnůj, je nebespečí vědy větší.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Výborné

Vzdělavací knihovny katolické av. 44., seš. 10. a
11. Dr. Jos. Samsonr: Cirkevní dějiny obecné.
Cena 1 K. Sv. 51. Dr. Jos. Bilczewaki: Eucha
ristie ve světle nejstarších památek literárních,
ikonografických a epigrafických. Z polského po
dává dr. Jos. Tompach. Seš. 2.—4. po50 hal. —
Velegradakij Věstník. Žuroal dlju rozprostranenije
stremlenija k soedineniju cerkvej. Roč. II, seš. 1.
až 2. — Laciné obrázkové knihovny mládeže (po
řádá V. Špaček) roč. I, seš. 9: A. Tajina: Pan
inšenýr, aneb Synovskou lásku Bůh odměňuje. Po
vídka. Se třemi obrázky. Seš. 10.: U nemocné

Bene Na den došiček. Povídky. Napsal A. B.Štastný. Se 3 obrázky. Sešit za 30 bal. — Česk

jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V.Můiler. Cía. 3. Úena10 hal. Vychází desetkrát
ročně. — Srdce křestančino. Z francouz.přel-šil
Vojt. Kameš. Zábav Večerních čís. 1. roč. 32.
Za 50 hal.

„ 2 nakladatelství J. R. Vilímka v Praze.
Vilímkovy místopisné mapy semí koruny české
v měřítka 1:100.000. Kreslil Jan Srp. Sešit 16.:
N. Bydžovsko — Hořicko — Královédvorako, list 11;
Týn n. Vlt. — Bechyně — Soběslav, list 18.: Vys.
Mýto — Rychnor — Zemberk, list 19.: Strako
nice — Písek — Vodňany. Každá mapka opatřena
jest kovovým měřítkem. Mapky jsou velmi prak
tické. List 60 h. — Heznam kpib, hudebnin a
děl uměleckých vydaných nákladem firmy J. R.
Vilímek. Velký tento seznam jest obrázkový s pěk
ným kolorovaným titulním listem.

Časopis katol. duchovenstva. 8 přílohou
věnovanou theologické literatuře národů slovan
ských. Redaktoři dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tampach,
dr. A. Podlaha. Roč, 61., seš. 9. Nákladem kníž.
arc. knihtiskárny v Praze.

Velký katechismus katol náboženství
Vydání obrázkové uspořádal dr. Ant. Podlaha.
Cena knihy vázané 1:60 K. V cís, král. školním
kniboskladě v Praze.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. 9., čís. 1. Vychází o 10 číslech do
roka. Předplatné na rok 660 K. Nákladem R.
Rappa v Pelhřimově.

Slovenská čítanka, Vydává Moravsko
slezská beseda v Prase. Náklsdem Em. Šolce
v Telči. Sešit 4.—6. po 30 hal.

Šťastná Domácnest na rok 1011., rádce,
účetní zápisník a kalendář čes. křesť hospodyněk.
Obsah: Kalendář se zápisníkem, Ženské ruční

ráce, Obědy a večeře ma 14 dní, Návod k vedení

účtů, Potraviny, Byt Oděv, Výchova dítekatd. Cena poštou 80 bal. Našípp. odběratelé, od
volají-li ce Ba náš časopis, obdrží 1 fre.
za 5O hal., 6 výtisků za 2:64 K, na12 výt. dává
se jede nádavkem. Zasílá P. Frt. Svatek,
redaktor St. Domácnosti a Kvítků v Prase IL,
Lipová ul. č. 6.

Obraza víry. VydáváTiskovéLiga v Praze.
Rídí VL Hálek. Vychází čtyřikrát do roka sa roč.
předpl. 1 K. Číslo 3.—4. obsahuje : Žena a církev.
Ukáska volnomyšlenkátské proticírkevní štvanice.
Píše F. J. Konečný. — Vánoce v Praze r. 1619
s 1620. Od dr. K. I.. Řeháka. — Kdo jest Ježíš
Kristus? Píše J. Fiábarich. Cena 80 hal.

Jich Milostí královen Českých orození pání
Podkomoři a Hofrychtři. Snůškalistin archiva
král. věn. města Dvora Král. o. L. Podává F
Schulz. Nákladsm fondu musea Dvora Král. o.

Knihovna přednášek a časových pojed
nání průmyslového musea v Hradci Králové. Vy
chází šestkrát do roka nákladem musea. Jedno

čá čísla podle tisk. rozsahu po 20 až 50 hal.eoům musea s roč. příspěv. nejméóné2 K zdarma.
Roč, I., čle. 3/4. Zd. Wirth: Malý dům a zahrada.

Růže Lardská. Marianský měsíčník. Roč.
IL, čís 9. a 10. Vychází v Tiánově na Moravě
1. každého mésíce. Roč. předplatné na r. 1:60 K.
Vydává a řídí L. Kolísek, farář.

Filosofle války. Obras o 1 jednání z bitvy
ne Bílé Hoře. Napsal J.Menčl-Libišský. Nákladem
Visetním v Praze II., Náplavní ul. 11. Cena 1:20 K.

Spisy Raisevy. Oblíbenéhoa vynikajícího
povídkářte českého Karla V. Raisa zahájen právě
svazek XI, přinášející sbírku drobných obrásků
„Půlpáni“, kde aator nechává přednámi defilovati

opětné řadu svých Pot Jej venkovskýchfigureka jemným bamorem líčí jejich strasti a starosti.
Raisovo literární dílo vyrůstá z téhož kořene jako
dílo Boženy Němcové, Aloiea Jiráska, B. Třebíz
ského a ostatních nejčelnějších národních klassiků
českých. Dopornčovati je zvláštním způsobem stalo
8e jiš dávno zbytečným, neboť nalézá ee v rakon
každého českého čtenáře malého i velkého. Ná
kladem čes. graf. společ. „Unie“ v Praze.

V úvěrníspolečnost,sepsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradol Králové,
: (proti Grandhotelu)

přijímá vklady mnakníšky
za 4" až 5%—

úrok a to dle výpovědi,

SHP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepšíjakosti

jejího člena, pana

LUDVÍKA

ne P

A

KNEPRA
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, aa si Dra Royla TEspis

l see DONT,
Nepostrádatelná příručka pro naše spolky a

eociální pracovofky, jskož pro každého, jenž chce
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení.
Spis negosýlá se bez objednávky na ukázku, Cena
3 K. Pro aboneoty „Obnovy“ 10*/, sleva a franko.

Objednávky přijímá a vyřizuje
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

ohookokčoděESE-Girový účet u Ústř. banky
čes. spořitelen.

Česk oslovanská záložna VDaze,
zapsané společenstvo s ručením obmeszeným,

Spálená ul. č. ©. Il.
Zúrokuje vklady 41,/,—5/, dle výpo

véědi ode dae vložení do dne vybrání.
Zapůjčujesvojestřádamky úplněbezplatně

B 111.11810.

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 30. listopadu 1910 K 410.000—.

Poskytuje zápůjčky ba směnkyaručitelí
(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro avé členy,
koupí a prodej cenných papírů za botové i
Da splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně,

Záložna podlébá povinné revisi Jednoty zálošen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od :/,3—6.

Rea dan Kryšpín,S
(J. Sylvaterův

X2 synovec,nástupce)Ná2 nov
lo od | —uměleckýzávod—

HA proMálbuee JL R oken kostelních,
Z č.145at.,MaláKarlova

ul. čí. S9nové blíže Ma

městí pod loubím) dopo
ručuje se

z onokémový
šího aš k bohatému fi

guralnému provedené a

:0
je sena,osazená

Veškerérozpočty, ukimy | odbornárada besplataě, bezevšízávaznostikudefinitivníobjednávce.
PRÝ“Noesčetnáveřejná | písemnápochralnáuzná: i

Založeno roku 1896.

“

— L

Továrna na cottagová americká

HÁRMONIA|
též evropského systému

RudoliPajkrčespol.
vwHradci Králové.

Sklady:
Budapešť,VIII.kerJózsef
krůt 15 s. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. — z
Yideš-VIL., Mariabiiferstr. hoj >

kg 7.ore rá vn

Nábytek z ohýbaného dřeva,

Židle z obýb. dřeva Křeslu houpací
v různých úpra- od. . KHW

váchod K 370 Křen ku „pemnígesory So
s obýbaného Sedátka na šronbo

dřevaod K 20— od... Kl2—

a jiné, v nejmodernějším provedení

M“ a < cenách nejlevnějších "U"
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

—
=== Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkander.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 32. Cena pouze 8hal.
ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=tiskárna v Hradci Králové.

První český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížea td.

Vídeň,
VII. o., Kaiser

se vše franco.

-B8.u -a
Eraktické

=-vánoční dárky =
velmi levně nakoupite

1mFejgl 4 Byčiště
diříkova tř. proti nov. labskému mostu.
Klatoraké prádlo — trikové zboží — deštníky
— kapesníky — Brčrovačky| kravaty— ko
čené zboží — hedvábí © bluzové krajkové

Na)důstojnější Biskupské ©konsistoriumradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 68, 72, 80, 90 hal. a

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u VWHUMPOLCI.mP om
Spiritismus

zdokonalenímkřesťanství?
Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.
Cena 2mMG0Oh.

Objednávejte u

v Hradci Hrálové.
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Umělé květiny
kytice a věnce

provedené co nejvkusnějiza [ceny levné
nabísí

Václav Cihlář vHradci Králové,
Čelakovského ulice, č. 463.

bliše nového Živnostenského domu.
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Přesídiení!
WG“Sklady "ji

fy KV. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Máslodkam stěhování eny jznačně snížené.

Uzsaný sa nejvýhodnější a nejlevnější nákupní pramen v Rakousku veškerý

kost poranal
prádla, praporů. příkrovů, koberců
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního "dodavatele

| Josefa Neškudlyv Jablonném n. Orl. č. 86.

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Nejvhodnější : :

dar vánoční
jest umělecky provedený
veliký portrét od firmy

J. F, Langhans,
e. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
—Adalbertinum. —

Per

Vcenách od 10 K výše.

Paramenta.

lgnáce V, Noškudla syn
| (protokolovaná Arma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) $
E Ontr P. 4. Holkudly, faráře ve Výprasktieleh) 8
i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva (i

vůj osvědčenýa často vyznamenaný '

; výrobní závod l
všech kostelních paramentů, [i
spolkových praporů a kovového náčiní |$
2 Cenaíky, vzorkyi roucha hotována ukázku jí.

se mapožádání franko zašlou. '
EEE EEE

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailil.

:

Veledástojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi depo
račlti veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: mou-:rance,kalichy,

cibáře, nádobky,'a.énky, pacitkály,
svícny, Ilampy, katelnoo, řodelaka

l čsřerum vyhovajíeíStaréPk
2“ opravuje v pyrodní intenci azlatí astříbří nebo proti do

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy znsílá na u
kázku franko bez záramnosti koupě.

Vše m rn posvěcené.Pyrdesruční.Sblad veškerých
Badensk,kolšk ýnků8 nárdmkůatd.P atd. 25Botářeké
zadonnk, Kaká pmtrk jídelnínášiní sestříbra pravého

1 čínského všdy na akladě.

Staré slale, stříbro adrahokamybupujeza nejvylšíceny

JAN STANĚK,
pasié a oiselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. n.
106060606660GG00G06GE

i Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje so

první a nojstarší odborná dílnapošlřskáKarla Zavadila
w Hradei Králové č. 83.

k zhotovenío ee kostolníchnádobze
bronzua jinýchkovů,odoů nejednoduděthodo nejakvostně

šího provedení, v každém
vzorkua ryse církevním slohu.

Vše přesně, čisté a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ročně čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstva práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo

ro Ried revide=
ušní nádoby jen v ohmi

ulatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se ry.. le, ládně a
levně vyřizují.

v zasílám jen posvěcené.
hotovéz okío murank

se zašlou.
Chuděkm kostelem možnosplácet bez řirážek.

PEB“Staodporučemíačestnýchuznáníporuce."|
Prosímveledůstojné duchovenstvoolaskavou příseň

a důvěru závodedomácímu.

Opolkůmdoporučujirychléa levné provedení

IKostelnišparamenta
spolkové prapory

a
veškeré církev. náčiní vyrábí

František Stadník. :
OLOMOUC. Eliščina tř. 48.

OE> Závodnálezáse vposch. bezdra-.

hého ken, čímžvelmilevné cesy. “

oelulold náprsonky,

lopatu l dostatilze
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K zdatnější práci!
Zase jedenrok zepadá do dloabého pásma

časů minolých. Rok míjí, ale práce v něm vy
komanánese příslcšné výsledky pro budononost:
Vhodná to příležitost, aby každý rozhodný
katolík přemýš.el, co podle svých schopností
vykonal pro zmobutnění katolického bnatí.

šdys jest naší piloou poviaností, abychom
hájili aapadené vlastel posice, které nám ná
lešejí přes jedno tivíciletí, tak že k nim máme
i veliké „právo historické. Lidé kteří do kato
letva bijí, jsou nesporně útočaíky, poněvadě
chtějí sebrati bašty, jež jim nenálešejí.

Nemají-li tudíž sami naši odpůrci poblí
Beti na nás s pohrdáním,e útrpným úsměvem,
pak stráše naše nesmí spáti; 00 promeškáno
v roce minulém, natoo pabraditi měrou dvoj
másobnosv roce oáeledojícím.Jen čilý, hor
livým, sandossým společnostem náleží budou
enost. K nmejpraktičnějšm a nejáčianějším
prostředkům obraoným pak náleží účinná pod

para a šíření katolického tisku. Každý katok musí se státi člověkem ovědomělým, má-li
výsledně potírati Jši, které ee lidu podávají
ve formě, jakou se prostomyslný člověk dá nej
snadněji oklamati.

Učme se od svých nepřátel! -Ti nejlépe
evojí ugitací tiskovuu prozrazojí, sa jak vy
datnou zbraa tisk považují. Nikdo tolik peněz
Da tisk nevydá jako židé. Tý oddí, š=
haléř na tisk vydanýjim přináší mnohonásobný
úrok Valná většmna tisku v RoKous a vydáva=

PEUILLETON
Bávětěvouulidojodůma ostrovechŠalo

mounovýchroku1030.
Jak to tam vyblíželo roku 1910? Šalomou

movo souostroví jest rozčleněno v Tichém Oceáně
me západ od severního cípu Ausralie e Nové
Guiney. Meřícelkem 43.go0 km?. Domorodci jsou
divocí Melanésané se silným příméskem krve po
lynéské. Chlapici jsou velice statní, pojídají lidi a
někdy si smlsnou i na vlastních dětech. R. 1910
bylo jich tam asi 200000 Přesněse to neví, pro
tože docela ani ve Vídni letos při všech moder
ních sčítacích pomůckách nelze určiti, kolik tisíc

hů se ztrácí ze soupisných archů. Proti ci
sincům chovali tito lidojedové veliký odpor. Ke
konci roku ig1o v celém vzdělaném světe roz
hlesila se smutná zpráva. že Melanésené pochut=
meli sina jednom velém učenci, který jim neopatraě
vběbl do rukou. Prostí synové ebenových a san
dalových lesů nevěděli, jak velikou reklamu jim
udělá všesvětová síť telegrafních drátů pro jejich
velký čin. Pozřít učence na jedno posezení — to
jest přece nyní velká rarital A jest prý to sou
ostroví takovétejemné, málo prozkoumané! Může
se k němu v teplém vzduchu, bez kožešiny!
Razem se pozspomnělo na Cooka a Pearyho, na
severní tuleně a mrože, na jižní Ivouny a tuč
ňáky. Za to se horlivě disputovalo a psalo o
atkvostných papoušcích, o bmyzu nádherných
barev, o hejnech lesklých holubů, kteří se nad
souostrovím vznášejí. Americké, pařížské a ruské
studované dámy byly uvedeny do velikého ro
aechbvění silnou toubou spatřiti prosté syny a
dcery přírody, jichž mozek nebyl nakažen ani
stínemikteréhokoli klerikalismu.

ného jest baď zcela v rakou židovských nebo
Jest obstarávána od ochotných židovských
olebů Pošidovětělých novin liberálních vydává
se v Rakooska 360 a křesťanských pooze 90.
Liberální noviny mají 1,810000 předplatitelů,
křesťanské pouse 486000, tedy jednou čtvrtinu,
ačkoli v Bakouska jest křesťanského obyva
teletva 90 procent! Liberálně židovských a
8 Dimi ruku v race jdoacích jiných listů den
ních jest 68, jež mají denních čísel na jeden
milléon, kdežto křesťanských denníků jest 18,
majících pouze 200.000čísel denních. Zednářsku
Zidoveký list, jenž čítán jest k časopisům svě
tovým, „Nene Frele Presse“ má denní odbyt
68 až 80.000, „Nenes Wiener Tagblatt“ má
60.000 předplatitelů, „Wienar Journal“ 12000
předplatitelů, ©„Wiener | Abendblatt“ 67000
předplatitelů, „Oesterreichisobe Volksgzejtaog“
100.000, „Kronenseitung“ 160000, „Arbeiter
Zeitung“ 56.000, „Zeit“ 85.000, „Interessantes
Blatt“ 81000, „Wiener Bildar“ 83.000 před
piatitelů. Dle těchto liberálních a od židů vy
dávaných i obslabovaných novin řídí se i ča
vopis „Neuigkeite Weltblatt“ © 82.000 abo
neuty, „Nene Zeitung“ s 90000 a „Klolne
Zeltang“ s 35.000 předplatiteli.

Joraelité mají v zemích koruny České
k dieposici na 80 denníků. Leč na Moravě vy
cházejí poaze dva denalky katolické, v Če
chbáchjediný. A katoličtí Němci vůbec v na
šich zemích zvláštního denoíka nemají.

Jest putrno, jak posud katolíci málo po
chopili, co znamená tisk v době moderní. Velká
část katolíků spokojí se čtením liberálního
tisku, který pašoje do katolických oóv jed
s velikou opatrností a chytrostí, takže katolík
sotva pozoruje, jaká se 8 ním provozuje oše
metná bra. Slýcháme omlava: „Již jsem si na
tentu časopis zvykl. Je-li tam někdy něco
s tendeací protikatolickou, vždyf mám rosum,
abych roseznal pravdu. Odvrátit se od víry
stejné nedám.“ Ale takový katolík si nepřipa
matuje, že telegramy židovských kanceláří,
otiskované v časopisech liberáluích, líčí kato
lickou situaci rafinovaně jinak, než jaká jest
ve skutečnosti. Nevšimne Si, že ani nejmír
nější liberální tisk se nezastane rázně katolíků,
když ee jim nějakou soustávnoa akcí loupí
přirozená lidská práva — a že nezakřikoa listy

Rychle se utvořilo několik výdělečných spo
lečností k dopravě vědychtivých osob. První hro
madná výprava r. 1913. dopadla dosti špatně
Dvanáct neopatrných osob, které se odvážily příliš
daleko, bylo pobito a v několika dnech zbyla
z ubožáků jen hromádka kostí. Již hrozila mezi
kokosovými palmami zkáza i druhé části výpravy;
lidojedi ve značném počtu již mávali topory nad
hlavemi, když jedna stará vědátorka americké,
která znala jazyk domorodců, vztahbla ruce do
výše a spěchajíc vstříc útočníkům, volala: »+Li
dičky, počkejte mějte rozum1 Jestliže mne zabi=

světa znalou,
kmen.

Nejsterší divoch sklonil topor a dal povel
ke klidu. +»Pověztedy, bílá sestro stará, co do
brého přinášíte. Ale to ti řeknu hned, že bělochům
mnoho nevěříme. Už jsme tady snědli celou řadu
protestantských missionářů anglických, protože za
nimi chodili kšefraři, nás odírali.«

sÁ lo si myslíš, mocný otče, že jdeme ko
nat emissic? K smíchul Váš život se nám líbí tak
jak jest. Proto sem tak dychtivé spěcháme Za
velikou vinu bychom si pokládali, kdybychom
třebas nepetrně rušili semorostlý, originelní vývoj
vašeho ctěného kmene. My jsme i proti klerika=
lismu protestantskému. Oznamuji vám, že tento
náš statečný hlouček tvoří přední stráž moderních
vědeckých výprav, milí bratři, k vám. Připlují za
námi ještě jiné výpravy, aby spatřily školu nenu
ceného přírodního šivota. A ze podívanou vám
zaplatíme my i ti, kteří připlují po nas. Mějte
rozům a cháépejtevlastní prospěch| Dostanete-li
brst stříbrňáků, bude to výhodnější než nejstkvé
lejší bostina.«

Od té doby Melanésané zmoudřeli, zvláště
když se dověděli, jak jejich osmahlí bratránkové

bude z toho mít prospěch celý

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

rudé, které mlátí do katoliotva surovými to
pory hrabých útoků a lží.

Tu jest potřebí rázné nápravy. Takovým
ce člověk stává, jaký list čítá. Veliká většína
čtenářetva nemá tolik času, aby mohla srov
návati úvaba jednobo listus obdobnou úvahou
lista jiného. Nemá pokdy, aby 60 přesvědčila
z listů jiných, že nějaká sensační židovská
zpráva jest holým podvodným Šviadlem, vypo
čítaným na fanatigování davů. A proto katolík,
který si chce počínati důsledně, musil ce sta
rati o četba katolickou. Počítáme-li, še jest
katolíků v Rakooska okrouhle 90%, a vidí
me-li, še přes to tisk židům slonužící jest čty
řikrát silnější, vidíme sřetelně, jak obrovská
práce ještě zbývá, než katolíci v tiskovém
rocho šidy dohoní. Stonásobně bychom masili
pracovati více, jestliše bychom 8e měli v rov=
pati při svém číselném poměru tiskové akci
židovské.

Co všecko zmůže tisk, hlásá kašdvdenní
skušenost. Jen proto, že požidovštělý tisk jest
velice rozšířen, domnívé se omámený křesťan,
že ubobý kaplánek, který tolik úřední práce
vykonává zadarmo, jest vyssavačem A že ži
dovětí majitelé kořalen a israelští millionáři
jsou velikými dobro'inci lidstva.

Právě proto, že židovský tisk si vzal do
pachtu ve Francil veřejné mívění, věřil prostý
lid alepě, že po konfiskaci jmění duchoven=
ského bude dána celá milliarda ve prospěch
strádajícího lidu. Jen proto soc. demokratičtí
židovští předáci mohou ge vydávati za přítele
dělnického lidu, že semitsko-radý tisk každo
denně lida oamlvnvá, jak jsoa ti židé lidu
milní. Ačkoli jest nyní scela jasno, jak zednáří

přece jenom v Čechách může dále pokrokový
a rodý tisk raditi, abychom následovali pří
kladu Fraocie. Pomlčí se o Šejdiřství proti
katolických francouzských krabů, katdý den
se líčí duhovými barvami, 00 všecko zednáři
provésti „chtějí“ a tak se soastavným lbaním
omámí i zdravý rozam.

Pražští agrárníci jenom velikéma rozšíření
svého tiska mají co děkovati, še se jim po
dařilo tolik balamatiti zámyslnými lžemi český
venkov. Věděli, še jejich čtenaři nebudou pá
trati v listech jiných, zda sgrární zprávy jsouE ,
v Praze a v Berlíně, tak že se do černých mlá
denců zbláznily nejelegantnější dámy. Loď za lodí
plula k dvojité nu řetězu „sopečného souostroví.
V následujícím desítiletí považovány i ty velice
emancipované americké a ruské studentky za
prostomyslné putičky, které se nepodívaly k pro
slulým lidojedům. Návštěva Karlových Varů a

synkové a dcery milionářů zatoužili po souostroví,
o kterém se tolik psalol A když r. 1925 doprava
byla zlevněna, břehy se hemžily turisty a novi«
naři,

A tak se tam konečně roku 1930 objevil i
Český žurnalista Vševěd, který se nacestoval po
světě víc než před 5 lety zesnulý Klofač. Vševěd
měl poctivou snabu působit na divochy, aby se
trochu zcivilisovali dle vzoru evropského. Obrátil
se ve čtvrtek přímo do největší osady »Z-hrady
štěstíe«. Překvapilo ho, jak jsou tam divodi tlustí,
Audience u pohlavara mu byla všek udelena te
prve v pálek, protože zavilý »Velký Luke celý
čtvrtek se potil odpovídáním na otázky zvědavých
navštěvnic ruských. Však byl také bohatě poda
rovan. ©

Když tedy v pátek Vševéd přistoupil s třemi
poklonami k osmablému majestatu, začal jemné
vytýkati proč Melanésané posud pojídají svoje
vlastní děti

Velký Luk vytřeštil oči: »Člověče, přicházíte
z Formosy, Fihpin, či docela z měsíce? Kdy
bychom se toho starobylého zvyku vzdali, pozbu
dvu naše ostrovy u bělochů největší attrakce.
Kdo ještě dítě nesnědl, musí se — mezi námi
ř:čeno — aspoň tím cblubiti, máslisi u Evropanů
získati skutečný obdiv, A co vy tem v Evrope dé
late? Vždyť se dovídam, že v Paříži vraždí se
děti ješté dřív, než se narodily. Již malí kluci



pravdivé. A tak došlo konečně i tak daleko,

že docela rolaíci k veliké škodě onéžid eepři prodeji hmele a obilí soela myláými tři
ními zprávami „Venkova“.

Poněvadž útočný tisk protestantský byl
velice čilý, podařilo se mu podváděti přes tři
desitiletí českou veřejnost podvodným pam
fleterm „Pogliovým.“ Dle této Švindlóřeké oláta
niny, která převrací historickou pravdu oa
ruby, konána většina protikatoliokých štvavých
přednášek © Husovi přes 85 let.

Ejhle, co všecko dovede tropití při své
čilosti tisk špatný! Loč pravým úkolem tisku
má býti skntečné uvědomování, vášné vzdělá
vání. Jestliže todíž naši nepřátelé jeou tolik
horliví v šíření tisku lhbavého, není velikou
moderní povinností katolíků stavěti se proti
otrarnéma proudu podporováním tiska spra
vedlivého, křesťanszého? Katolický tisk ne
spamená poose obrana víry. Katolické liaty
české hájí zároveň jádro národa Českého proti
zevnějším nacionálním útokům, brání poctivě
českou dršavu a ukazojí cestu; po které jest
třeba kráčeti k národohospodářskému osvo
bození. Ano — náš tisk, který ee nedává pod
pláceti spoustou nekřesťanských insertů, jest
dobrým národobospodářským vůdcem širým
vrstvám, hájí český grcš, stará de o to, aby
blahobyt křesťanských vrstev svépomocnoo
akcí stále se rozmábal.

Kéž tedy nevysní naše výzva na planol
Omloová-li se některý katolík, že 86 mu ne
dostává potřebného talentu nebo odvahy k řeč
nění na veřejných schůzích, tož může odebírati
katolický list a po přečtení jej půjčovati, nebo
aspoň sískati některého nového odběratele,
je-li sám úplod chod. Zoáme muže docela
prosté, kteří si získali obrovských záslah ros
šířením tisíců čísel katozických listů. První
křesťanéza své přesvědčení a šíření katolického
evětového názora obětovali brdla i statky. A
nynější katolík hy neměl vyvinouti k šíření a
obraně svého přesvědčení ani trochu agitace?
Jak bychom 8e neobali zahaobiti hrdinskými
křesťanyprvých století|

Proto ku předu! Doba vášná vyžadoje
lidí rekovných! Vlažnost « nynější kritické
době nedá se ničím omluviti. Očekáváme, že
kašdý náš čtenář dle eil svých 60 vynasnaší
sískati nové čtenáře a předplatitele „Obnově“.
Čím více přibude nových předplatitelů „Ob
novy“, tím lepší budeme míti možnosttento
list svelebiti s rozšířiti. A tak kdokoli z čte
nářů bude pracovati pro rozšíření okruhu naších
abonentů, prospěje tím zároveň sobě. Nemáme
žádoých skrytých fondů, nedáváme se podplé
ceti bohatými kruhy protikatolickými a proto
masíme výbradně s důvěrou hleděti vetřic
obětavé pomoci našich upřímných katolických
přátel. Každý, kdo „Obnova“ pilně sledoval,
poznal sajisté, še náš liet má stále pilnon snahu
prospěti katolickémo lida všemu, te nesleduje
malicberné cíle osobní a vyhýbá se dle mož
nosti noužitečnómu osobníma Škorpení, které
by mohlo jednotný postap katoliotva zbytečně
poškoditi. Kdo jsi tudíž dobré vůle, v sájmu
dobré věci nám pomáhej!

Kóž můžeme příští rok radostně koneta
tovati, že naše výzva setkala se s příslušným
potěšajícím ohlasem! Nový rok budiž nám po
čátkem práce zdatnější, novým pcvzbazením

NÍ

mohou se u vás pozvolna ubíjeti kouřením ci“
Bsret. — Ovšem sem tem upečeme teké nějakého
missionáře nebo člověka potulného, který nemá
cestovního pasu, aby se sterá tradice zachovale.
Staré Negrity už jsme snědli všecky a mezi sebou
jednotlivérodynaše už válkukvůli přípravěhodů
nevedou, protože jsme zmoudřeli. Máme se dobře
bez vzájemného rvaní. A kobosi chceme usmažit,
toho nijak netýráme, Prašťímeho ze zadu do hlavy,
že je mrtev dřív, než se rozpomene, co se s ním
vlastně děje. A sníme takového člověka elegantně.
— Zato vy se přímo žerete v novinách a zvlášť
při volebních schůzích. Ubíjíte si vzájemně napřed
nervy a pak celý život. Protože nemáte tekové
zdravé zuby jeko my, pícháte a koušete pérem,
jazykem a jiným moderním způsobem.«

sAle váš způsob je přece jen barbarský.
Všichni vzdělaní národové odsuzují . . „«

»Áno, odsuzují, ale jenom jazykem. Zatím
však titéž lidé nám platí báječné sumy za podí
vanou, kdykoli oblásíme, že na některém dvoře
se uspořádá starožitné hostina z lidského těla.«

»To že se Evropanům líbí? Tělko uvěří
telno.«

eJe vidět, že jsi, bílý brachu, přece málo
zkušený ! Dámy ovšem přitom se tváří, jako by
hrůzou omdlévaly, ale najednou se rozpovídají,
jdou co nejblíže a očichují vůni vycházející
z kotle. Nic se nediv! Když u vás v Evropě jest
odsuzován člověk k smrti, celý zástup inteligent
ních dam při tom assistuje; a pak se tyto osůbky
snaží podívat na popravu. Vždyť jste docela chvá
lili barcelafgiské zákeřaíky. A ti přece i mrtvé
jeptišky 2 Břobu vyvlékali a maškarádu s nimi
tropili. My tak suroví nejsme. Zabijeme hned,
beze všeho posměchu sníme a basta /«

»Aleaspoň hodných lidí byste měli šetřitile
"To je zas divná moudrost. Kdo pak je

k svěžíma rozmachu! Vážná doba nečeká a při

nese pěhevéplody pouggbdísly.spgpalslm.

Volné listy,:
Znalosti dra Horbena. V duši snojaté vy

tváří ce často stav, který bychom mohli na
svati neschopností poznávati to, 60 poznávají
všicbni rozamní a skušení lidé, A posuzuje-li
pak člověk, takovouto poznávací neschopností
satížený, zálešítošti veřejné, hraje směžnou
úlobu lidí, kteří domnívajíce 6e míti mnobo
rosumu, nevystačují s ním aci ve věcech nej
průblednějších. Pravda těchto slov osfejmíme
na tomto příkladu. Dr. Hrachovský, katecheta
kolíoský, řečnil na gobůci o výchové ve škole
a dal průchod steskům, jak mládež na mnoha
místech jest nevásaná a jsk na takové nezvoe
dence, od nichž odráží 8e mravní prostředky
jako brách ode zdi, třeba bráti rákosko.

Nad tím J. Herben farisejeky pohoršil se
tak, že cituje proti dru Hrachovskémuodokonce
i Pána Jožíče, laskavé dítky přijímajícího. Vy
kládá, že dr. Hrachovský dělá dojem, jsko by
byl přišel ze slovácké dědiny někde z jiho
východní Moravy, neboť má všechnu bratálnost
křesťanů tam těch končih. „Nevím to, ale ar
čaji jeho příslušenství docela methodou příro
dopisnou dle soaků. Čím by tento dr. Hra
chovský mohl býti, kdyby nebyl doktorem the
ologie a katechetou? Nevím. Vím jen, že by
nemohl býti profosem ani v kázníci ani v trest
nici. Na Pankráci v Čechách a ne Mírově mo
ravském jest bití dávno odstraněno. Rákosky

B tam přece nezavedli, aby Fraotišek Hrachovský mohl býti živ.“
ím by dr. Jan Herben mohl býti, kdyby

nebyl redaktorem „Časn“? Nevím. Vím jen, žo
by nemohl býti sni členem místní ani okresní
školní rady, protože tam dnes poměry školské
mnohem lépe znají, nežli dr. Herben, který o
rákosce a nezvedencích ve škole mluví jako
slepec o barvách. Dr. Herben jest v zajetí res
listického dogmatismu vůbec, a jde-li o věci
katolické, tu již teprve nevidí a neslyší. Jak
jednou pokrokářský humanisem utkvěl na zá
konu, že se tělesných tresté ve škole nemá
ušivati, jest to pro Herbena jistojistá pravda,
které musí ustoapiti všechno ostatní. Herben
má před sebou paragraf o rákosce, který bo
k sobě poutá silou magnetickou, a rozum a.
skušenosti životní ať jdou k ďasu. Co še? Život
a jeho potřeby? My máme jednou pro vědy
ustálené pokrokářké formulky a basta!

Proto, kdo mé jiný úsadek o tělesných
trestech, než jak zof Školní paragraf, zařazený
do musea našich pokrokářských pravd, jest
člověk, který se nehodí ani do káznice a mosí
pozbýti veškeré vážnosti.

Herben sázel slovo za slovem volně, dů
kladně a jistě. Myslil ci: Já mu dám, tomo
klerikáloví Hrachovekéma. Asatím pokrokářští
učitelé, čtouce jeho „Boseda“, doma hlasitě se
smáli. Jak by ne! Bami vědí, jaké potíše jsou
ve škole s moobými nekáranci a sami vědí,jak
ge mosí rákoskou oháoěti. Ba již mucho 8e
v životě změnilo, o čem Herben neví,a to jest
právě příčina, proč i proti dru Hrachovskému

vyšel si račím pochodem. Bejvávalo bejvávalo. .
+

(O
prozkoumá? Vždyť vy sami po dloubých soudech
pustíte podvodného bankrotáře na svobodu a
chudáka pro ukradený rohlík z hladu zavřete.
Násilníky prohlašujete za harcovníky svobody. Ctíte
staré římské boháče, kteří bnali zástupy lidí do
tam lvů a tygrů, kteří masem otroků ryby krmili,
pokojné občany za živa křižovali a upalovali. Koho
pak dle vaší Úlosofie vlastně méme pokládati za
hodného ř«

sMáte ta mít aspoň nějakou bystrou ko
misi, složenou z učených vzdělanců, kteří by roz

Velký Luk mávl rukou: »Znám to. Dlouhá
vyšetřovací vazba, stravování zajatce a než by
došlo k hlavnímu přelíčení, chlapík nám umře;
a takového potom nesníme, Ostatně, muži ne
zkušený, nám tejně učení běloši podstrkávají
tchýně, bohaté dědy a tetky, některé ženy i svoje
muže, jen abychom je co nejdřív odpravili. A pak
ti lidé pokrytecky bědují, proč ti jejich příbuzní
se zatoulali tak, až zmizeli. Ty staré osoby oby
čejně nejíme, ale děláme z nich knoflíky, špičky
na doutníky... „s

»To je přece barbarství nejhorší.«
sTak? A co se dělá u vás? | Ustříháváte

dívkém vlasy, abyste je draho prodali. A pak —
vzpomeň si na síťkování. Vaše dámy nosí cisí
drdoly, anglické šlechtičny užívají jako ozdoby
vyleštěných očí, které se vylupují z obličejů egypt
ských mumif, obchodujete s ubohými dívkami,
kradete nám a na Nové Guinei ubohé nevinné
ptáčky k vůli ozdobě ženských hlav, bázíte pumy,
při nichž se mrzačí lidé, na které jste ani nemís
řili, potápíte celé lodi i s námořními vojíny. —
My se ovšem také někdy přehmátneme á sníme
mládenečka dobře odporučeného k dalšímu životu
— zvláště když ztrotí pas. Ale obyčejně se nám
za to nic nestane, Takový hoch totiž si získá ve

Volnomyšlenkdřekáučitelka. Opravdu časy
se mění. Byly doby, kdylidé získávali si jména
užitečnou prací pro Jídstvo,a dnes osbuds slo
vatdosti osoba, která ztřeštěně Seno 60 sa vol
nými myšlenkéři. Na příklad učitelka Fajfrogá.

acbar jí ovil věnec slávy v „Čase“, s B
berska mascila odejíti, a se Ohotěbořsku 60
protj ní ohrašovalí u okresní školní rady, še
jest nepřítelkyní náboženství, živel poderatný
atd., jak to čteme v „Osvětě Lida.“ Dle správy
toboto listu učitelka Fajfrová o šádosti občanů
v Kraborovicích včas se dověděla a oa radů
dra Bartoška oa všechny, kteří žádost pode
psali,podala.čalobupro eráškana ctia to
pro slova: „Podrývrá svým! voloými mázory
stávající pořádeka dobrý mrav. U okresní.
souda v Chotěboři žalovaní masili dáti satis
fakci a zavázali se k nábradě snačných útrat
a dobrovolné pokotě 60 K ve prospěch Ústřední
Matice. Co si diktoval jako palmare Dr. Bar
tošek, „Osvěta Lida“ nenvádí. “

A nyní o věci saraé. Žalovaníroshodnéne
mělipřistupovalinaomírasavasovatisek náhradě
útrat a Vše bylo soudně projednati a
pak by se ukázálo, zda Volná Myšlenka svou“
agitací a prograiem podrývá dobrý mraf a
stávající pořádek, či sda jej podporaje. My
jsme jiš v. „Oboově“ několikrát: dokásali "a
nymí terdíme opětně, še stoupenci a hlasatelé
„Volné Myšlenky“ podrývají státní a spole
čenský pořádek a podvracejí mravnost. Volní
myšlenkáři oslavují Ferrera, jenž byl anar
chistou, a dnes již dítě v obecné škole dobře
ví,še anarchisté asilují o zničení státo právě

soudy, úřady, krále a věru v Boha. A nejsou-li
tyto závady podrýráním státního pořádku a
mravnosti, pak voloí myšlenkáři jsou lidmi
opravda nevingými a pakjest ovšem žádoucno,
aby se k Volné Myšlenod nepřihlašovalo jen
603 učitelů, nýbrš aby se k ní přihlásili všichni
a horlivě šířili její názory.

Proto stala se chybe, že věc učitelky
Fajfrové nebyla soudně projednána až do konce.
Noběží nám, jak ce samo sebou rozumí, o osobu
její, nýbrž o pravda a o jasné poznání volných
myšlenkářů, jejichž vůdce dr. Bartošek odvášil
se ma tak tenký led. Prozatím 80 jen tážeme
toto: Když volnomyšlenkářský řečník nějaký,
nemlavíme teď o dra Bartoškovi, na schůzi
se vysloví,še president republikyjest lepšímsaří
seném,nežli panovník, aJe o to se musí prato
vati,jest lo podrýváním pořádku

te příprovovánímyslí RVevošncí,č nikoli? je
A dokáže-li se nad slance jasnějí, že volní

myšlenkáří hlásají determinismus, totiž nesvo
bodu vůle, může kdo, je-li při dobrém rozumo,

popírati, že to není podrýváním mravnosti?opírání svobodné vůle snamené podvracení
mravalho řádo. Jednám-li vědy tak, jak mě
k tomu nutoě pudí naprostá přírodnízákon
nost, která dle voloých myšleckářů ovládá
venkoncem i člověka, pak nemoha konati dobra
a verovati se zla, pak dobro i slo jsou hod
noty jednostejné, a nemůže se mesi nimi ani
theoreticky, ani prakticky činiti žádoého roz
dílu. Pak ovšem človék nemá ve své moci ani
svých skutků, svých rozhodnutí ani svých opo
mnfjení,neboť jeho vůle nepodléhá jeho vládě,
nýbrž vše objímající a pronikající přírodní a
natné zákonnosti. Proto právem dí Hermanno—————ě——
všech novinách tak velikou slávu, že někteří po
třeštěnci sami nás prosí, abychom je také k vůli
slévě zabili. A kdyby sem pronějský ten náš omyl
připlul brozivý pancéřník s vojskem, prohlásíme,
že víckrát šádného člověka nesníme a moderní svět
má po starožitné atrakci. Takové stávky se né
vštěvníci nejvíce bojí. — Zu všecko bereme vy
soké vstupné, I kdo se chce podívat, jak se naše
děti myjí, jsk jedí sladké bataty, jak se tahají sa
uši a vyplazují jszyky, musí klopit bodně stří
brňáků«.

oVšak jsem slyšel, jak jste všichni velice zbo
katli, Měli byste se tedy spojit víc se světem te
legrafem, stavět železniční dráhu, poříditi el též
tiskárnu.«

oVšecko hezké. Ale nač toho potřebujeme ?
Reklama se nám děje v obrovské míře zdarma,
nejlepší lahůdky a ozdoby k nám dovážejí lidé i
bez objednávky, Ještě by sem docházela spousta
sensačních vylbaných zpráv telegraflických z Ame
riky, které by se tiskly v odporučované tiskérné
k vůli kežení naší mládeže. Rafinovaných dobro
druhů sem chodí dost. Právě před týdnem jeme
tři snědli proto, že markýrovali podrodně Mela
nésany, oabarvili se, jsko by byli našinci, aby se
teké přiživili, Pak by takoví ničemové jeli po dráze
ještě do vnitra země, aby páchali podvody ve
větší míře. A proto jsi mobl se svými radami
zůstati doma. Co my provádíme odporného, to vy
půšete ještě ve větší míře. Pouze jste oblékli vlka
do roucha beránčího, dali jste šelmě příjemnější
tvářnost — zkrátka dobře rozumíte, v jské pěkné
formě lze páchati barbarství, abyste byli od civili
sovaného světa omluveni« ...

Vševěd při návratu do vlasti byl velice za
myšlený a na vysvětlování velice skoupý. — —



Bohwars, noiversitní professor v Hale: „Lidě |
se domaívají, že determinism (nesvobodná vůle)
nevylučoje mravní jednání, ale to právě jest
nebezpečný omyl. Jest nepochopitelno, že 6e
toto učení v nynější vědě mohlo zaholaditi, —
všdyť na základě determinismu každé mrarní
sebeovládání a každý mravní směr jsou ne
možny.“

Aše slepý darvioský vývoj, řízený not
oými zákony, jest článkom víry volnomyšlen
kářské, o tom by oám mobla avad i očitelka
Fajfrová něco pověděti. Neboť, pokud se ze
zpráv novinářských pamatajeme, měla kdesi
na Habersku přednášku, v víž vykládala o pří
rodě a o vývoji. O určité snění její předodšky
měli by ce postarati ti, kteři ji na schůzi olyšeli.

Konečně nedode jinak, než při protestech
našich obcí proti očitelům voloomyšlenkářským
projednávati věc až do konce, a ocitne-li se věc
v soodaí síní, zevrabně dokászati,že cíle6 agi
tacos Volné Myšlenby nejsou jiné, neš podvratné.
Protest občanůkratoroviokých nebudejediným;
občané ti řekli s. za nímě bodon náslecovati
obročné a promyšlené b, o, dd...

* s
o

Zásraky. Vzpomínámsi, že „Osvěta Lida“
v čás rovolace portugalské posměšně a s vysoka
poznamenala, že lid portogalský oavykl si o
čekávati zázraků. Takové poznámky u „Osvěty
Lidu“, která jest také listem volných myšlen
kářů, nejsou neobvykly a označují dobře onu
povrchnost vědomostí, která pro moderní po
krokářeké duchy jest příznačna. Předně jest
jisto, še národ portugalský právě ze rozmacho
náboženství katolického slynol hospudářekým
blabobytem, a za drabé největší dachové vědy
vyslovovali se v ten smyel, jak nesnadno jest
určiti vedoucí vlivy, které působí hospodář-ký
rozvoj nebo úpadek. Zato možno vám doká
zati, že sami pokrokářští e volnomyšlenkářští
filosofovépředpokládají mnobé sázraky, které se
nestaly a nevidí jich, kde skutečně jsou,
neboť nikdo nevěří tak v sázraky, jako do
mýšlivá nevěra, která obyčejně cedi komáry
a polyká velbloody.

Uražujme! Úžasným zázrakem by bylo,
kdyby z kamenů, náhodně na hromadu nahé
zených, samo seboo vsniklo mistrovské dílo
stavitelské, na př. chrám sv. Barbory v Kutné
Hoře, na kterómě chrámě každý kámen a každý
pilíř mají své, od myslícího ducba stavitelova
předem určené místo. Opravda, bylo by to
úšasným zázrakem. A tomuto zázraků se věří.
Věří se mu od filosofů pokrokářekých, volno
myšlenkářských, socialistických a vůbec ode
všech těch, kteří očí a věří, še vesmírová ba
dova, toto sázračné dílo pořádku a harmonie,
povstala sama sebou bes myslícího a atvoři
telského Ducha. Obromcým zázrakem by bylo
věřiti, že velikolepý román „Vojoa a Mír“ po
vetely samy sebou bes Tolstého; právě tako
vým zázrakem bylo by věřiti v myšlenky Tol
stého, aniž je kdy jaký Toletoj proslovil, —
s přece takovému zásruku jest věřenood vol
ných myšlenkářů, nebot dle dra Bartoška
povstali křesťané sami seboo, ješto dle jeho
rozumu žádného Krista nikdy nebylo, A tyto
doklady mohli bychom rosmnožiti o mnobé
jiné. Patrno tedy a nesmí to nikdo opírati,
že moderní nevěrcí protinábošenští věří zá
srakům, ač všechny zásraky zdaleka odmítají.

Vezměme v úvabo myšlenky vědcáv o

počátku. pohybu hmoty, o jejím vývoji a záonech, kterými tělesa nebeská jsou spravc
váne. Dle rozamů volnomyšlevkářekých, je
jichž statečným hlasatelem právě jest dr. Bar
tošek, povstal pohyb světové hmoty sám od
sebe a dle těchto rosomů jest pohyb ten věč
ným vývojem.

„© Da Bois Reymond, vyklédaje hranice po
kusné vědy, uvádí sedm záhad, jež stojí vůči
dochou lidskému, jakoby vyzývaly ho na 800
boj. Předem uvádí du Bois Reymand zábadu
pohybu. „Ježto“, praví, „pobyb nenáleží ku

podstatě hmoty Ginými slovy: hmota jsonc
podstatou svou nebybna, ssma se v pobyb dáti
nemůže), žádá zákon příčinnosti baď pohyb
věčný, a pak musíme se vsdáti naděje, že by
chom kdy vznik jeho pochopili, — buď popad
nadpřirozený, a pak by bylo notno připustiti
zásrak, čímž by positivismu (vědě bez Boha)
sasasena byla osudná rána.“

Vidno, že o pohybu a vývoji hmoty svě
tové velící učenci soudí trochu jinak, nešli
naši volní myšleokáři a opisovač Haeckla dr.
Bartošek. Ale my katolíci dovoláváme se vědy

a zdravéhomn Gensnjemevědecky,kdyšna sákladě zákonů fysických tvrdíme, že hmota
původně v pobybu nebylu. Odkudtedy její pobyb
e pročtento pohyb nastal? Volní myšleukáři
s droemBartoškem a ostatními dachy proti
náboženskými věří, že pohyb nastal sam sebou,
věří tedy zázraku, jejš bychom mohli nasvati
zázrakem nevědomosti nebo hlouposti. Uva
šujme však dále. Tentýš báječný myslitel, dr.
Bartošek, na schůzích vykládá, še byla pů
vodně světová mlžina a sní povstala pohybem

tělesa nebeské. Jak tedy může dr. Bartošek
terditi, Ze jest pohyb a vývoj věčným, když
těmiže ústy svými vykládá, že původně byla
mižina? Jak pozorojeme,dr. Bartošek se svými
věroými skutečoě dal se do boje s onou sá
badou, na kterou Da Bois Reymond ukazoje,
ale jest to boj jen dona Goirota, rytíře smatné
postavy. A pak, přijeeme-lí věčný vývoj a po
byb, mosíme zase tvrditi, že věčný neskončený
pobyb bes pobybovatele, beze všeho popudu
sevnitřního jest porušení zásady příčinnosti,
kteréšto porušení jest proti vědě a veškeré
filoscfii, neboť i volní myšlonkáři vyznávají,
že vědecké poznávání všude počítá s příči
vami a še bez příčiny nic se neděje.

Kromě toho tvrdí volnomyšlenkářští filo
sofové, še vývoj a pohyb ovětový má svůj po
řádek a zákony, v kteréměto ohledu dochází
zase platnosti zásada (již by jen blázen mobl
popírati) že takového pořádku nelze sobě
myeliti bez pořadatele a takových zákonů bez
zákonodárce.

A dále. Tento vývojový postup řízen jest
orčitými zákopy, a pojmy tyto neznamenají
nic jiného, nežli směr k určitému cíli, a vývoj
tento masil by již od věčnosti býti ukončen,
protože měl celou věčnost k ukončení svému.
Neboť účinek příčiny věčné eám též nutně jest
věčným, kteréžto zásady taktéž nelze opírati.

Proto popěraši Boha zaběhbli do slepé
uličky, « níž není východu. Není-li pohyb od
věčnosti, jest nyní bes příčiny, což tvrditi bylo
by nesmyslem; jest-li však pohyb od věčnosti,
mosilo by býti onoho vývojného cíle již do
saženo, čehož, jak kde koma patrno, dosud není.

Jelikož volní myšlenkáři nechtějí »řijati
prvou příčina, Boha, po němě volá věda a
sdravý rosam, jsou naocenivěřiti absurdnostem,
v pichž se čím dál vío zamotávají. Jest tedy
mezi námi kutolíky a volnými myšlenkáři ve
liký rozdíl. My věříme zázraku stvoření, odů
vodněnémo zásadami zdravého myšlení a vědou
— volní myšlenkáři věří také zázraku, který
všsk jest podepřen popletenými nesmysly a
potřebuje pro sebe víry volnomyšlenkářské
slabomyslnosti. Pak ovšemtaké jasně prosvítá
paivnost výkřiků dra Bartoška na schůzích,
že katolíci potřebují lidí nemyslících. Retoar|
Psaničko toto nechť pošle dr. Bartošek svým
stoupencům. . .

a

Ještě jiné vědomosti. Dle volných myšlen
kářů zázraky prý jsou nemožny, protože by
byly rozrašením naprosté přírodní zákonnosti.
To jest ten nejčastější tramf, který jest do
omrzení opakován. Ovšemjest zákonnost, která
určuje skutečné vzájemné vztahy věcí, ale pří
roda nemůže nám poskytnouti vědomostí o tom,
co jest sa všech okolností a sa všech poměrů na
prosto neměritelno a naprosto nemožno. Či
soají již učenci vesměs všechny síly a jejich

přsptení a vědí, co jest podstatně hmota?ždyť právě nyní jest největší různost názorů
o povaze hmoty samé, což dává podnět k nej
rosličnějším úvabám a domočnkám. Někteří
chemikové soadí, še bmota se skládá z atomů,
o nichž ničeho nevíme, Faraday a Boskovič
zase považojí bmotu za poubý střed sil, zavr
bojíce tak ideu hmcty a přijímajíce toliko ideu
elly. Sir William Thompson a Helmholz pova
žojí hmotu za vířivé části naprostého Aoida,
který naplňuje veškeren prostor. To jsoa otázky,
které nejsou rozřešeny. Patrno, že všude i ve
věcech zdánlivě nejjednodošších setkáváme se
s tajemstvím, na podkladě čehož, jak ještě
jednou pravíme, nelze říci,co jest kdy nemožno.

Kdo jednoa přijme za pravdu, že jest
Bůh, tomo nelze přijati tvrzení, ža zázraky jsou
porašením přírodní zákonnosti. I člověk sám
leckdy zasahá rošivě v přírodní zákony, a
přece svět se posud nezřítil. Vzpomeříme také
na zjevy dvojího vidu. Člověk tělesně a du
čevně normální pojednou má vidění události,
která se stává skutkem teprve v budoucnosti.
I tady mohlo by se říci, še zjevy takové byly
by porušením přírodní zákoonosti — a hle,

řecejsou skutečnostmi a jsou vědecky zjištěny.
i není to zasahováním do přírodní zákonnosti,

když badcací události ohlásí se zjevením, které
po chvilce zmizí? A popírá-li se tak houžev
natě možnost zázraků, dovolojeme si tvrditi,
že 60 díváme stále na zázraky života. Jak
povstal život? Dle dosavadních vědeckých po
snatků :1m sebou, neboli samovolně život ze
hmoty neživé nepovatal. Zákony zdravého
myšlení tedy vedou nás k tomu, že život byl
hmotě vštípen Stvořitelem. Zasažení však By
tosti nejvyšší nazýváme zázrakem. Proti tomu
ovšem věelicí volní myšlenkáři protestojí a
odvažojí se protivědecky tvrditi, že život povstal
samovolně ze hmoty. Ale na to odpovídá pří
rodospytec Renike: Přijmeme-li,še živé bytosti
povetaly kdysi « neorgacické hmoty, pak jest
mým pevným přesvědčením, že učení © stvoření
bivota jest jediné, které ahbodujese s logikou,
se zásadou příčinnosti a tím 1 s rosvášlivou

řírodní prací badatelskou. Tedy zázrak zase.
Řelse-li tedy dle zásad rozumného myšlení
pobybu světové hmoty s vývojové účelnosti

vylošiti bes zásraku, nelze-li vysvětliti původu
života, leč zasašením nadpřiroseným, jak vznáší
se ve vzduchu tvrzení, že sázrazy jsou vůbec
Demožny. m

Obrana
Jací ukratní klerikálové byli vPor

tugalsk potrestáni. Cožádali portogalští
zednáři proti katolické církvi? Mnobo jiš žá
du'ti nemobli, protože tam byla církev tak se
Šněrována, tak spootánva, že ji bylo těžko ola
povati. K sjezdu „Voloé Myšlenky“ do Prahy
poslal r. 1907 strůjce letošní portugalské re
volace Magelhaes Lima bratrský pozdrav a při
ložil zpráva o assvciaci pro zákon o civilních
matrikách. Tam čteme: „Propagační společnost
sákona pro civiloí matriky v Lisabonu za ú
čelem, vyznačeným v jejím titulu, oskatečniti
totiž zápisy narození, sňatku a úmrtí o úřadů
civilních, byla založena skapinoa volných my
slitelů 5. erpna 1895 Připojujíc se úplně k pro
psgandě Volné Myšlenky, jejížto cíl jest uska
tečnění Lidskosti (pěkně se ta „Lidskost“ sed
nářská vyjímala při revoluci a po níl) a vy
bavení z panojícího vlivo náboženských před
sudků, společnost bledí vyploiti svou úloha
všemi možnými zákonitými (jeu zákonitými?)
rostředky, ješ jsov jí po race... Co dalo
lavně podnět k této společnosti, bylo kleri

kální hnatí a přílešitosti stoletého výročí sva
tého Antonína Lisabonského, které sloužilo sa
sáminku k ostentativnímu rozvinutí zpáteč
nických a jesnitských sil v triumfálním procesí
v ulicích lisabonských. (Tedy čistě náboženský
sevnější projev pokládali sednáři za něco u
kratně smělého, ačkoli tvrdí, že jsou pro 8vo
bodné projevy i v obora náboženském |) Fiasko
právě tak směšné jako ostudné, které síly de
mokratické a Volné Myšlenky připravily této
parádě, jest ještě v paměti všech těch, kdož
byli přítomní bláznivého a rámasa plného roz
běhnatí celé legie kněží... (Podle toho možno
lebce uhodnoati, jak se chovali volnomyšlen
káři k průvodu „snášelivě“ a jak katoifci byli
NHůtoční“.)K tomuto sesměšaění přispěla činná
propaganda protijesovitská, dříve připravená
kruhem radikálních republikánů, odkud vyšla

pro agační skupina této společnosti . . Zakroením korrespondajících členů v provinciích
podařilo ee zavésti civilní zápisy ve všech
městech a větších vesnicích Portagalska.“ V dal
ších řádcích stěžuje se ua státní byrokracii,
veliké daně, časté věznění, zvláště pro pode
sření (prý i neodůvodněné) z anarchismu. Nyní
při rovoloci se však ukázalo, že vláda oaopak
proti xednářům a anarchistům bděla pramálo
a naopak že ti „státní byrokrati“ většinou se
hlásili k proudům podvratným sami.

Nás však zde zajímá hlavně, čím pálila
katolická církev zednáře nejvíce! Na „kleri
káloí útlak“ Volná Myšlenka právem stýskati
si nemohla. Ale přes to rvala církví z rokou
i zdání „zvláňť velikého“ práva voláním po
uzákonění civilních matrik. Společnost pro ci
vilní zápisy vznikla z hněvo nad svobodným
náboženským projevem katolictva a vedlo se
jí uš před revolací dle sdělení Limova dobře.
Rozvinoli tudíš katolíci nějaký pozoruhodný,
velice účinný odpor? Patrno, jak jejich ruce
i v tom směru byly epontuné.

A 00 8e dělo a těmi pokojoými katolíky
ve dnech rovolačního kvasu? V Trenes, kde
bylo ošetřováco na 150 nemocných, zranila
soldateska 12 milosrdných sester, pouštějíc du
světa nejhloupější lež, že se vojáci masili proti
útočným jeptiškám brániti.

Před arsenálem shromáždilo se několik
set chudé, z řeholních škol vyhnané hladovící
mládeže. V Lissabono zabito 31 kněží.

Provinciál Jesnitů portugalských oveřejnil
tento měsíc list, který důkladně posvítil na lži
židovského tiska. Prý šestero nepravostí bylo
žalováno na Jesuity: že měli bohatství a zbraně,
podzemní chodby, že lákali ke vstapu do ře
hole, odpírali repablice a měli zpátečaický
vliv. Provinciál odráší mistrně jednu zednář
skou lež za druhou. Praví též: „Nebude téško
uhodnoati, kdo byly osoby v klerice, které střílely
s okem,po tom, co se stalo v Campolide, kde
jedens těchto převlečenýchsa kněse byl omylem
sastřelen od svých revolučních společníků a pod
kněšským šatem nalezena uniforma, která dokaso
vala, kdo byl“ Problašuje, že Jesnité etíži kryli
výloby nejnutnější. V příčině lákání do řehole
připomíné, že první otáska k čekateli jest,
zda jej někdo z otoů Jesnuitů přemlouval; ta
kový přemluvený by byl považován v Tova
ryšetva sa neschopna nésti trvale tíži a práci
obštavého života. Podobněodhaleny lžío chod
bách a ostatních výmyslech. Ovšem pravdou
bylo, že Jesuité byli proti revoluci. Čovšak
by sami zedoáři říkaliJosnitům teď, kdyby
tito souhlasili s radikální revolucí proti vládě
pynější? Hned by jim to bylo počteno za ve
liký sločin.

Proč jenom židovský tisk samičoje, jaký
mi badími úskoky pracovali „nositelé pravdy“
proti katolíkům, jen aby své surové násilí



nějak omluvili? Z řečeného vysvítá, že zodnář

oký Moloch nikdy ničím 00penaentí i kdybymu katolíci dělali ústupky jakékoli. Když jiš
coovnou na pokraj propasti, když ci dají ruce
spoutati, vskřikne Muloch, že mo ještě více

řekážejí a svrhne je dolů. Dobré poučení pro
atolíky české, kteří se domnívají, še neustá

lým ustapováním se ocblácholí lačná zloba
naších nepřátel. Revolocionář Lima byl a jest
veleben od českých volnomyšlenkářů. A tento
mož stavěl ee úhoťovitě před revolací jako
člověk nejklidnější a stýskal si farizejsky, proč
byl souzen pro tiskový přestupek a proč Jeho
časopis byl na 30 dnů zastaven. Hotové pro
následované kuřátko! Toto věsk při vhodné
příležitosti vyetrčilo krahojčí drápky.

Politický přehled.
Českoněmecké dohodování. Za vánočních

svátků konaly se v Praze důvěrné rozpravy
českých a německých poslanců, které prý asi

vedou k cennému výsledku, čímž prý zase
dání sněmu království Českého jest zajištěno.
Ve skutečnosti svaz Čes. poslanců na českém
sněmu na schůzi v Praze 27. t. m. prohlásil,
že české strany jsou stejně jako dříve ochotny
k jednání s Němci o dohodu na čes. sněmu.
Usneseno, ohraditi se proti tomu, kdyby sně
movní zasedání mělo býtiomezeno snad jen
na krátkou dobu. České atrany trvají na tom,
že sněmu při jeho svolání mají býti předlo
ženy berní osnovy, v berní komisi již vyřízené.

eské strany jsou pak dále srozuměny s tím,
aby národně-politická komise byla permanentní,
ale napřed musí býti vyřízeny obě berní před
lohy. Plenární schůze něm.zemských poslanců
koná se až 2. ledna a teprve na výsledku jejím
a dalších porad zástupců obou stran bude zá
viseti, kdy nejvyšší maršálek požádá vládu o
svolání sněmu.

Bar. Bienerth pořád stejný. Do omrzení
opakuje bar. Bienerth svou starou známou
písničku, jak se právě o vnitřní situaci vy
jádřil, že poslanecká sněmovna potřebuje silné
a spolehlivé většiny, k čemuž má si sněmovna
pomoci sama. Bar. Bienerth dobře ví, že bez
Čechů silná většina sněmovní není možná, ale

poněvadí dosavadní německý systém nemohly se 8 Čechy dle spravedlnosti erovnati, proto
stále jen vzdychá po silné většině.

Nová vláda. Bar. Bienerth v otázce utvo
ření nového ministerstva jest dosud tajný; p
se nestaly dosud žádné kroky k utvoření kabi
netu, kte
došio k dohodě, nebude parlamentní, nýbrž
bude míti pouze parlamentní zbarvení. A už
napřed Němci rozkřikují, že jejich miláčkové
hr. Stůrgkh a dr. Hochenburger a pak dr.
Weiskirchner zůstanou dále na svých místech.

Poláci činí dále bar. Bienerthovi velké
starosti. Rozvrat v Polském kole hatí prozatím
plány Bienerthovy. Polská lidová strana, jejímž
předsedou jest posl. Stapiňski, připravuje roz
tržku mezidemokratickými a konservativními
živly v Polském klubu.

Dr. Bráf radí k nové politice v »Moravské
Orlici« takto: »František Palacký se těšíval, že

pravda a právo na konec vždy vítězí. Je toonejšivá víra idealisty. My ji nechováme, ale
přece vidíme, že jeho idea Rakouska bezděčně
vítězí. Nikoliv totiž moudrostí vládnoucích,
nýbrž postupujícím mohutněním slovanských
národností, mohutněním na polích kultury du
chové i hmotné. Uchrání-li nás vzájemné úsilí
velmocí a velmocenských spolků před osud
nými nějakými počiny, nezadrží nic tento
postup a při změněných třeba formách vlád
ních změní se v Rakousku duch politiky správní.
A proto právě se mi zdá, že by stálo za uvá
ženou, nemá-li místo honhy za fantomy alge
braiských klíčů pro složení ministerstev vyu
žíváno býti všech příštích příležitostí k tomu,
aby se vybudovala v ústroji i zásadách nová,
opravdu rakouská positivní politika kulturní.«

Delegace zahájeny v Pešti 28. prosince a
předložen jim prozatímní rozpočet tříměsíční.

Maďaři sase vyhráli. Správa válečného loď
stva couvla a povolila Maďarům stavbu jednoho
2 dosud nepovolených dreadnoughtů v maďar
skó loděnici ve Rjece z toho důvodu, že Ma
daři prohlásili, že nákladu na dreadnoughty ne
povolí, nebude-li jeden z nich stavěn ve Rjece.
Jen děla « pancéřové plotny mají býti zhoto
veny v Rakousku.

Kulturní boj ve Španěl ku. Zákon o zaví
rání klášterův a o zákazu zakládati v příštích
dvou letech jakékoliv kongregace přijat byl
španělskou komorou 108 hlasy proti20. Min.

předseda Analojae farizejsky odůvodňoval přijetí zákona tohotím, že prý jenom nechce,
aby se řády míchaly do politiky, jinak prý
nechová proti nim nepřátelství.

Vláda portugalská vypracovala osnovu no
vého zákona o ústavě a předloží osnovu tu

sněmovně. — 12 správních radů úvěrního
semkového ústavu, bývalých to
kých ministrů, uvězněno.

Krátská otáska. Národní shromášdění krétskésousneslo,žesemásotrvatvtrpnémod
moonostém, u-li

se pro rozřešení krétské otázky, které by
zájmům ostrova odporovalo. Každému zakro
čení Tureckamáse Krétase zbranípostavit
na odpor. Na zakoupení zbraní byl povolen
1mililon.

Zprávy organ. a spolkové.
Schůze proti Nathanoví v Ohoeni.

Vlns nevole proti Nathanově drzosti vzedmuls se
i tu. Doe 18. t. m. svolala katolická jednota zdejší
své členstvo, oozvala naši odruženou mládež i
všecky upřímné katolíky. Záhy v 8. bodině na
plnila se místnost katolické jednoty ve všech pro
storách; dp. Aug. Michálek po uvítání přítomných
nasnačií účel schůze, jež měla se konati jiš doo
8. t. m., avšak na žádost ctihodných sester, které
pořádaly ve své opatrovně divad. představení,
odložena. Po úvodních slovech jal 9e ihned před
pášeti o svobodném zednářství. Rásovitými rysy
paznačen historický vývoj zednářetva, dále jebo
účel, ořganisace a činnost i vnitřní zašísení lÓLí
a jich ceremonie. Slovům páně řečeíkovým věno
vali přítomní plnou pozornost. Po výborné té před
vášce sapěna ze sta hrdel hymna papežská, půšo
bící slavnostnímdojmem na celé shromáždění.Po
přečtení jadrného protestu jali se ihned přítomní
podepisovati proti prolhanému projevu Natbanova.
Vážným, důstojným spůsobem nesl se průběh
schůze. Přítomné shromáždění dokázalo svou
mravní vyspělost, odsoudivší důstojně, beze všech
příkrých výkřiků neomalený útok semitský. Zdeř
Bůh další činnosti!

Strášev. Skupina venkovské mládeže ve
Strášově pořádala na sv. Štěpána valnou hromada
spojenou s přednáškou p. Vinc. Rejchelta x Prahy.

šichni účastníci ploě ocemili obětavost p. řeč
níka, jenž z lásky k venkovské mládeži přinesl
oběť tím, žece dobrovolně sřekl radosti rodiových
vánočních svátků a veleochotně do Strášova mesi
své dobré známé zavítal. Byl zde sláskoa přijat,
s největší pozorností vyslechnut a hlučným 800
blasem odměněn. — Při valné bromadě byla pro
Jevena důvěra dosavadnímu výboru,tak že zase
byl zvolen pro rok 1911. — Malýostrůvek Strá
šovaký vmoři „protiklerikálním“ milese samlouvá
všem upřímným křesťanským sociálům. Bůh še
bnej práci další !

Nymburk. V nedělidne 18. prosince 1910,
pořádal „katol. vzdělávací spolek pro Nymburk a
okolí“ v hotelu „Na knížecí“ veřejnou přednáško,
která se důstojně dražila k přednáškám ji před
cházejícím. Předmětemjejí bylo: „Časové potřeby
katoliků.“ Místo p. redaktora Frant. Šapky, který
musel na schůsi do Praby odejeti, přednášel dp.
Jiří Sabula = Hradce Králové, který předmět ten
úplně ovládal a jasně podal. V paralelách ze sku
tečného života nakreslil trefač dvojí tvář nepřátel
našich. Sami pořádají. veřejné schůze, přednášky,
výlety, sbírky. zábavy, zakládají spolky a sdru
žení, mají v úctě ostatky, sochy, památky svých
slavných mužů, jen katolík nemá na obrana svého
náboženství, své víry, svých práv a zájmů po
dobně ei počínati. Odtad ten boj v tiska a v krahu
našich nepřátel proti našim sobůzím, spolkům, ča
op procesím, poutem, uctivámí ostatků a
soch svatých. To je předce dvojí loket a nespra
vedlivý loket. A proto třeba, abychom všude a
neohroženě svých práv hájili. — Ještě křiklavější

privátaí.“ I toto beslo jest jen vydáno na ubíjení
náboženství v lidu vůbec a našeho zvlášť© Nábo
ženetví ukládá veřejné povinnosti dětem i rodi
čům, podanným i představeným, hájí život, maje
tek, čest, právo všech a všude a proto nelze ná
boženství do kostelů zatlačiti. P. řečník poukázal
též na dvojí loket v ocenění dějin českých. Dle
skutečné bistorie byla doba ryse katolická za
Karla IV. a va počátku vlády Václava IV. nej
slavnější v Čechách. Universita Karlem IV. salo
žená byla první v střední Evropě, Jasyk český
byl velice vášen. Tehdy se těšily umění, vědy a
národní hospodářství velikému rozkvětu. — I av.
Václav má dle svědectví objektivních historiků ne
ocenitelných záslu: nejen o víru křesťanskou ale
i o národ český. Jeho moudrosti a prozíravosti
jest co děkovati, že nás nestihl osud Slovanů na
dolením Labi. Jest tadíž doba ryze katolická v Če
chách, po zásluze veškeré úoty avděčnosti hodna. Na
nás jest, abychom v šlepějích našich slavných, sbož
ných předků kráčeli a tím sobě získali sásluh o svoji
vlast a uznání všech lidí, aspoň lidí dobré vůle.
Posluchači, kteří do posledního místa rozsáhloa
dvoranu vyplnili, 8 napiatou pozorností tuto jas
nou a poučnou přednácku vyslechli a vděčným

tleskem odměnili. Místopředseda, p. Pavel
atějíček, vysval přítomné k práci a k modlitbě

sa zdar ospolko,a šádal přítomné ženy, aby se
snašily nám aískati muže, jimž ani tak -dobré
smýšlení jako spíše odvaha scbásí. Přítomný vdp.
J. Rejsek děkoval p. t. předsedům, výbora a

Vámoční svátky, nejradostnější to dny
církve katolické, tentokráte postického,

sačšnéhoP zdejšíchky oeráhveliký počet věřícíchpro okamžiky posvátného

bal V kathedrále byly v svaté moci zpívány
slavnostní bodinky, nečež jeho Exe. nejdp. bískap
Josef 6 četnou aseistencí sloužil pontifikální měl

n Při bošíhodovépoatif.mějk tejd. roipansýřezpívána zdařilá pastorálka, skompomovasá .
řed.kůru Wůasche. P E

Vánoční stromek v okres. memoe
mlel Na štědrý večer konals se ve zdejší okres.
nemocnici dojemná slavnost „vánočního stromku“,
při níž nemocní byli podělenidárky. Při té pří
ležitosti budiž vzdán díkvšem šlechetným dárcům,
kteří přispěli na vánoční stromek, zejména Jeho
Exeell. nejdp. biskupu Dr. Jos. Doubravovi, vys.
důst. kathedralní kapitale, slav. okres. výboru, pp.
nemocničním lékařům a j. Zaplat Pán Bůh!

Městská rada v Hradec! Králové 
dne 27. prosince. Přijata byla offerta mistra te
Bařekébo p. J. Bareše na ařízení dubové lávky

ři turbinové stanici měst. elektráray. — Při
ročí se ku zřízení uličního kanálu podél budovy

c. k. ústavu kn vzdělání učitelů. — S exposite
rou řiditelství pro stavbu vodních cest se udělí,
že okresní výbor echválil nanesení městského za
stupitelstva stran zřízení slušebnosti vozové cesty
ve prospěch posemků v tak zvaných „Střebeš
ských koutech.“ — S p. V. Horákem, majitelem
doma v Hradci Králové se odělí, že zemský vý
bor král. Čvského zamítl stížnost jeho, podanou
do roshodnatí okres. výbora, kterým potvrzeno
bylo usnesení méstského zastupitelstva, povolující
učitelstva obecných a měšťanských škol v Hradci
Králové drabotní přídavck v obsosu K 8120 pro
rok 1910 z prostředků obecních, s výbradou před
chosího schválení zemské školof rady. — Polic.
úřadu postoupen byl výměr c. k. okres. bejtman
atví, jimž udělaje firmě Helimano, Jiadra a spol.,
slévárna kovů, povolení k ařízení přístavby k to
várně její na straně severozápadní. — Se správoa
elektrárny se sdělí podmínky, na tichě c. k. okr.
hejtmanství uděluje povolení potřebných sařízení
při druhé stadní pro pitoou vodu v t. zr. „Ko
bylím dole“, jakož i ku sfízemí elektr. vodezí
k nové studni.

Jmenování. Ministr veřejnýchprací jme
moval zatímaího správce odborné školy uměle
ckého zámečnictví v Hradci Král. p. prof. R.
Němce ředitelem tébož ústavu. — C. k. okresní
lékař p. dr. V. Kracík jmenováe vrobním okres.
lékařem.

Osobní. Okresní školaí inspektor v Hradci
Králové p. A. Krčmář povýšen byl do VIII tř.
hodnostní. — Novým předsedou správní rady Zá
ložatbo Úrěrního Ústava zvolen továrník p. Jaro
Slav Červený a předsedou oprávní rady Pravovár
ního měšťanstva majitel domu a realit p. Václav
Formánek.

Divadelní představení mládeže. Dne
21. t. m. opskovalo žactvo obecných a měšťan
ských škol zdejších báchorku „Svatoň a Milena“
s plofým sdarem. P. T. členové „Tyla“ vyšli po
řadatelstva vstříc s nevšední ochotou a provedli
příslušné role i ražii výborně. I budební dopro
vod o. k. kapely pod osvědčenon taktovkou p. ka
polníka Mádla těšil se zaslonžené veliké pochvale.
BRovočžživý obraz uspořádaný p. Drořáčkem, lí
bil se obecně.

Výkupné u novoročního blahopřání
možno složiti ve prospěch spolku as podporu chu
dých studujících v kaihkupectví p. Tolmana. Jmé
Ba dárců uveřejněna badou v místních listech.

Studentský ples koná se dos 10. ledna
1911 ve dvoraně Besedy. Reklamace pozvánek
přijímá B. Hobzek, c. k. gyma. prof.

Z Badolflna. Pau Karel Collino, mini
steriáloí koneipista při ministerstvu obchodu, zaslal
jménem celé rodiny k uctění pam zesnulého
otce, p. em. lékárníka Viktora Collino, částku
50 K ve prospěch zdejšího ústavu ku vsdělání
binchooámých. — Reditelství ústavu, přijímajíc
velikomyslný dar tento, vzdává velevášené rodině
Collinové jménem kuratoria i ústavu nejuctivější
díky a volá vděčné: Zaplat Bůh!

Příspěvek 1 K bylnám dobrotivěodovsdán
s farnosti holohlavské pro sdejší „Rudolfinem“,
jemaž obnos odevzdás. Srdečný dík!

Rozlot Klumparových Sokolů. „Prá
vo lida“ sdělilo, že Děleická (s0c. demokratická)
tělocvičná jednota pro Hradec Král. a okolí byla
dae 11. £ m. ustavena. Prvé cvičení homala 14.

prosince;sáčastnilose be přes BOc s
byli staří eričenci „Sokola“ a Děl

nických lěloevičných jednot



Vášenému P. T. obocemotvu! Dis
veneotkí volné hromady obchod. grémia v Hradci
Králové zůstanou veškeré obchody na Nový rok
uzavřeny, na 00 zdvohle činíme pozžorna. — Před
Stavenstvo obobodního gremia v Hradei Králové.

Úmrtí. Dane38. t. m. somřela u věku 63
let lodustr. učitelka sloč. Štramhousová. Pohřeb
koná se dnes o půl 3. bod. odp. s chrámu Panny
Marie na hřbitov v Nov. Hradci sároveň s po
hřbem zosmalého p. řídícího učitele J. Štram
hanse Ov p.

Zálošní úvěrní ústav v Hradci Krá
lové připisuje ve svých účetních kaihách úroky
se vkladů ko kapitálu dnem 31. prosincea úro
kuje od 1. ledna dále jsku kapitál 1 tebdy, jest
liže pp. vkladatelé úroky tyto do svých vkladních
ku:šek zvláště rřipsati sí nedají. Do 16. ledna
1911 se úroky aa příčinou závěry do předliše
Bých knížek vůbec nepřipisují.

L poretní období u c.k. krajského
soudu v Hradci Králové počíná dne 16.
ledna 1911 a vylosován! k němu p. t. poroteové:
Otto Mayer, továrník ve Dvoře Král. a. L.. Frant.
Emler, rolník a obecal starosta v Lipnici, Jos.
Petter, roloík a obecní starosts v Dol. Vlčkovicích,
Jan Hodyc, rolník v Blešně, Jos. Cbarbuský,
roloík v Bříze, Rudolf Ludvík, statkář a majitel
krobové cibelny v Jenikovicích, František Kra
tochví), obecní starosta v Lípě, Jan Koutník, rolník
v Praskačce. Josef Vojtíšek, majitel doma a ob
chodník ve Farářství, Antonín Pácalt, rol. v Čá
plavkách, František Rezek rolník v Jesbinách,
Arnošt Zeman, host. a rolník v Rychoovku, Fran
tišek Kaplan, majitel realit v Borobrádku. Václav
Novák, koželah v Potštýné, František Roušavý,
rolník ve BSvidnici, František Hejzlar, hostinský,
v Bělovsi, František Netval, obchodník v Červ.
Kostelci, František Novák, obchodník v Náchodě,
Vendelín Rak, továrník ve Zbečníku, Hynek Erl
bek, říditel cukrovaru v Syrovátce, J „sef Hlávka,
rolaík ve Vegelici, Josef Stárek, obchodník, rolník
a hostinský ve Spy, Václav Duben, statkář v Me
siříčí, Emanul Černý, mistr sednický a tesařský
v Opcčně, Josef Thér, rolník ve Žďáru, Eduard
Duscbaocek, rolaík v Prorabech, Adolf Gottwald,
majitel nsedlosti v Souvlastní, Bohdan Deutsch
mano, obchodník v Rychnové n. Kn., O1. Pelda,
obehodoík ve Vamberku. August Kaofmann, rolník
v Hrrním Dřevíčí. Jos-f Kadaník, obchodník ve
Rtyni, Bohuslav Proaxa, mlynář v Suchovršicícb,
Antonín Nyklíček, majitel pivovaru v Úpici, G.
Fiechi, továrník v Kyšperka Adolf Bass, obchod
ník v Žamberku, Jindřich Žid, továrolk v Žam
berku. Nábradní porotci pp.: Josef Baum, obchod
ník, František Óapr, obobodník, Arnošt Dvořák,
rokavičkář, Antonín Hanuš, obchodník, Zdenko
Ježek, sochaf, Josef Macháček, majitel dcmů,
Eduord Fahrner, obchodník, Frant. Holub, řesník,
Joset Šarňšon, vesměs £ Hradce Králové,

Pouchev. Dne 18 prosince o půl 8. hod.
odp. přednášela u más al. Kosařová c úkolech
katolíků v době přítomné. Prostramný sál „Na
Staré" u Zadrobílků byl do posledního místečka
vyplněn našinci « Pouchova a z okolí. Zvláště
vate organisovaná mládež byla velmi četně 24
Sloupena. Vedle našinců byli přítomni přednášče
slečniué také stoupenci jiných stran. Od počátka
Až do konce dovedla sl. Kosatová upoutati paslu
bače do té míry, že bylo ticho jako v kostele.
Po přednášce rozlehlose sálem jásavé „výborně“,
načež místní duchovní poukázav na výsnačné body
přednášky slečniny, připojil k mim vbodné po
snámky a poděkovav řečníci i posluchačům, echůzi
skončil v nejlepším pořádku a náladě všech pří
tomných. Slečna Kosařová ukázala u nás velmi
-dobrý řečnický talent a líbila se i věcnou před
néšk -u i skromným milým osobním vystopováním.
Posluchačstvo žádalo slečnou,aby na Pouchov opět
brso přišla, což též aplniti elíbila. Bratrským
spolkům a organisačím doporučujeme si. Kosafo
vou ne přednášky spolkové jako výbornou lidovou
fečnici. — Dne 3. prosince t. r. slavili jeme u
nás „Dětský den“, na památku G2letého nasto
lení císaře pána Františka Josefa I. V 8 hodin
byly slavoé složby Boží, jichž mimo školní milé
dež a pp. učitele, sáčastnili se mnozí rodiče

ý přespolní) a někteří členové místní školní rady.Potom světila se nová školní budova Pouchovaká;
dostavilo se mnoho obecenstva. Dp. farář Ko
nečný pronesl při tom výsnamnou řeč o jubilej
ím dětském dni císařském a nové školní budově,
"načež mu místní staroste paa Polák jménem obce
a m. š. r. ardečnými slovy poděkoval. Nová
školní budora je účelně postavena a aš bude
-okolí její z jara upraveno, vynikne škola v celé
obci. Pouchov a Piletice, které novou školu znač
ným nákladem postavily, projevily mnoho obětavé
lásky ku svým školním dětem. Kéž zdárné vý

klademe, přejíce mládeži i jejím učitelům všebo
"sdaru! — Poslední dobon stelo se několikrát sa
"sebou, te nárožní obecní tabule byly do rána po
lepeny hanlivými nópisy, dotýkajícími se neslušné

jisté mladé osoby. Na štěstí strhli starší lidé již
sáhy zréna ošklivé banopiscy mávěstní a zabránili
poboršení, jež by mládeš byla s takové ohlášky
vzala. Tento nešvar všeobecné se odsusaje. Obecní
*tebulky nejsou proto, aby na nich byl některý
spolu. bčan vectně napadán. Třm se dobrá pověst

naší vesaice byzdí.Pomadme, co cisinců Poncho
vemprojdek c!Králové.Couimajíonás
pomysliti cizinci, nozoající nade vnitřní poměry a
útoncí na návěstních obecních tabulkách hanopisy
Da jednotlivé osoby! Kdo hanopisy ualopil mebo
nalepiti dal, byl jistě borším než osoba, kterou
potepiti chtěl. Obecní úřad ovšem slčeho nově
děl a dosud meri, kdo bese všeho povolení lepí
hanebnosti na pouchovské rohy. Téměř v tutéž
dobu byly též na několika místech strhávy čerstvé
plakáty, ješ oznamovaly, še katolické organisace
pořádejí sde a v Hradci Králové spolkové schůze
a přednášky. Kdo to tropí a jeký jest jeho
„ůsátný“názov?

Nový Hradec Králové. Ve čtvrtekdne
16. prosince pořádány byly vánoční slavnost a

nadílka po dítky opstrovoy školských otib. sesterv Nov. HradciKrál. Přesně provedené zpěvy a
hry líbily ve všeobecně. Nejprve přivítaly malá
Šimonová, Kroupová a Polaková velmi Četn3 shro
mážděné hosty. Dítky pak přednesly řadu dobře
nacvičených her: Bedřich Studevý „Malí hrdinové“,
Marie Bendová „Čiperná hospodyně“, Oldřiška
VojířováaJindřichKulhánek„Nemocnápanenka“,
Mařenka Tikalová „Proslov na oslavení 80letých
narogenit Jeho Veličenstva“, Nato byla vánoční
hra: „Na úrok Pánu Bohu dává, kdo se nad
chudým smilovává.“ Provedení tak obsašné hry
e takovými malýrTi občany vyžaduje velmi mnoho
úmorné práce. Hudební doprovod pivuí obstaral
p. Václav Studený, ředitel kůra. Malí herci dobře
se drželi, hra velmi četně shromáždénému obe
censtva se líbila, a proto byla doe 18. prosince
opakována. Konečné badiž oněch pánů a dam
vspomenato, ktefí návštěvou slavnost tuto poctili.
Byli to velevášený p. starosta. Václav Jandík
s chotí, zdejší kleras. p. inspektor Irásek a chotí,
pp. radní Valenta a Kolbánek, p. vrchní kontrolor
s chotí. pí lesmistrová, p. poštmistr a chotí, ro
diče dítek, hosté z městečka a okolí. Všem
vzácným štědrým dobrodincům boďtež vzdány díky
nejerdečnější !

Kuklemsy. Odbor zemské jednoty soukr.
úřadníků v král. Českém v Kaklenách pořadal dne
17. pros. 1910 veřejnou schůzi za účelem zřísení
stavebního družstva a spolka pro reformu byto
vou. Pan dr. Lošták velmi zajímavé a přesvědčivě
nebledanými slovy přednášel o úkolech stavebního
dražstva. Přednáška vztahovala 8e na praktické
pokyny, zvlášté vzhledem k nejnovějšímu návrhu
zákona: Zřízení fondu na podpora zlepšovacích
podniků bytových. Po zdařilé řeči a vysvětlení
několika dotazů jevil se velký zájem na utvoření
stavebního drušetva pro Kakleny, pro stavba ro
dinoých, dělnických a úřadnických domků a svo
leno bylo komité skládající ee z pánů: učitele
Kalivody, účetního Kocourka, účetního R. Karla,
Holcmeana, Gótse a Haka, kteří byli pověřeni
přípravnými prácemi a vypracováním stanov. V
nejbližších dnech svolá komité ustavající valnoa
hromadu.

Slatina u Hradee Králové. Před
poslední týden vánoční měli jsme u nás amutoou
podívanou. Téměř každý den dojížděl k nám oblí
bený lékař dr. Pekař s Černilova k různým starším
nemocným. a několikrát přijel i koóz saopatřovat.
Tři starší choré ženy také záhy zemřely a s nimi
odváželi jeme též mladíčka ze statku Hašovic.
Byl to jinoch hudaý. V neděli byl ještě v kostele,
odpoledne vyšel si do lesa, odkudá vrátil se cburav
s v pátek měl pobřeb. — Také u nás vedle školy
hořelo. Tobo polekala se nemocná pí. Valtrová do
té míry, še nábla ekonala a zároveň se zemřelou
pí. Besrovou pochována byla za velikého dčastec
ství obecenstva. — Přednáška, kteroa konali unás
liberální agrárníci, neobešla se bez rýpání do kle

na ových schůzích rýpali do agrárních liberálů ?
Nedávno nosili si odběratelé „Oepa“ v Pileticích
a prý i u nás nadávkové číslo volnomyšlenkář
ského „Havlíčka“ Jak k tomu přijdou „dobří
taky-katolíci“ agrární, že se jim cpe k „Cepa“
odpadlicko-nevěrecký „Havlíček“? Občané! Jak
dlouho necháte se „Cepem“ balamutit a štvát proti
své církvi a víře? Za jské katolíky považují vás
odpadlící, když vám zasílají nevěrecké tiskoviny
„s vy je přijímáte? Suďte dobře a prohlédněte!
Dejte evangolikům na př. v Pileticích banopisy
na jich duchovní neb oa jich vyznání a uvidíte,
jak pochodíte! Proč to, katolíci, neděláte podoboě! ?

Na ©. k. státní průmyslové školo
v Pardubieiek pořádalby se odbornýkara pro
studasře v době od 7. června do 8. července 1911,
kdyby se přihlásil) aspoň 8 achazečů, kteří jsnu
buď koncešsovaní mistři stadnařští nebo pomocníci
studnatští, kteří se mohou po náležitém vyučení
prokázati aspoň dvouletou praxí pomocuickou.
Písemné čádosti, dolofené 1. vysvědčením, že uči
něno zadost povinnosti Školní, 2. průkazem o zna
losti jazyka českého v písmě islově. 8. průkazem
o stáří nejméně 18 let (křestní list), 4. průkazem
o rakouském státním občanství (domovský list)
jest podati podepsanému ředitelství školy nej
později do 31. ledna 1911. Školné se neplatí, ale
každý účastník musí zaplatiti příspěvek na učebné
pomůcky v obaosu 5 K předem.

Z rychnovského vikariátu. Večtvrtek
dne 12. ledna 1011 koná se v centru vikariátním

-v Byehoově s. Ko. důležitá organisační sohůze

opolu s duch. rokollekcí, ku kteréž se ochotně do
staví slov. řečník vsdp. kanovník prof. dr. Frant.
Šalc s Hradce Králové. K této schůzi, na které

časové palčivé otázky ventilovány badoe, pozváníbadoa vidpp. spolubratří sousedních vikariátů jakož
i důvěraici-aici, Dle dosavadních dieposic jest
program následající: O půl 10. hod. mše svatá.
O 10. hod. v dvoraně hotelu „U Labutě“ org.
schůse, na které promluví neobrožený pracovník
v hnatím organisačním vdp dr. Šulc. Ó 2. hod.
odpol. dochovní rekollekce v děkan. chrámu Páně;
o důležitosti rekollekce pro kněze obzvláště v po
bnotých dobách našich referuje opět obětavý vadp.
dr. Šole. Příslušné pozvánky budou v těchto
dnech rozeslány. Prosí se o Čilou agitaci, aby na
čtvrtek dae 12. ledaa projektovaná schůze byla
imposentní manifestací katolickou, na kteréž bude
teké protestováno proti nestoudoým útokům tim
ského starosty semity Nathana.

Německý Brod. (Vánočnístromek v ne
mocoici). Jako léta minulá tak i roku letošního
připravily šedé sestry ve zdejší okresní nemocnici
přispěním dobrodioců místoích i okolních nemoc
ným o Štědrém večeru vánoční stromek. Při zpěva
písní zaleskla se alza radosti v oku přítomných a
sepomenuto na všecky bolesti, jimiž dům tento
v tak hojné míře jest naplněn. A coš ten jásot
teprve, když rozdíleny byly dárky! Na 40 dítek
podéleno oblekem a hračkami, ostatní puk nemocní
menšími dárky. Házem bylo místo bolestí a utr
pení proměněno v síň radostného veselí. Jménem
ct. šedých sester a vděčných obdarovaných buďtež
všdány pnejsrdečnější díky všem vzácným, štědrým
dobrodincům veškerých vrstev, kteří velikou obé
tavostí svou nadílku tak hojnou umožnili. Bůb
jim odplať stonásobněl

Pokrokářský donunciant pohořel.
Předseda organisace pokrokového klubu v Něm.
Brodě prof. Ed. Smejkal — jak již reforováno —
odevzdal privátní dopis pošrokáře dra Jiráska po
krokáři prof. Vosykovi, který na základě těch
soukromých řádků žaloval. Okres soud německo
brodský odsoudil pisatele k pokutě 100 K a
k náhradě soadofob útrat. Leš odvolací soud
v Kutné Hoře dra Jiráska úplně osvobodil a od
soudil prof. Vosyku k zaplacení všech útrat. Teď
ať se poděkuje poražený žalobce předsedovi po
krokového klubu! Suché paragrafyjesu milogrdnější
než moderní bumanitář náležející do cechu těch,
kteří proti denunciacím vedou jazykem nej
prudší boj.

Poctivest fjičinských pokrokářů.
Zdejší „Pokrokové listy“ mají velikou ratinu v de
nuncování. Poslední drzost však překvapila i ty,
kteří již lhavou povabu toho listu velmi dobře
znají. Nedávno odcházel do Praby zdejší řiditel
p. Sommer. Aby měl odjezd radostnější, vychrstli
za ním pokrokáři vše, co se dalo. A toho lhaní!
— Pánové, sa sbor professorský při loučení ne
mluvil katecheta. Věru si to váš špici vymyslil
velice nešikovně, i kdyby to byl třeba člověk se
dící sa katbedrou. A proto ať paa doktor Lux
podrabé trochu volně přemýšlí o každé správě,
než jí uvěří! Nelfbilase vám vsdělavací přednáška
p. Červeného. Leč mně se zdá, že tatáž přece
srovnati se nedá stěmi, které pořádáte vy nebo roz
tomilý váš Kastor dr. Všetečka, c. k. professor,
člen spolka pro epalování mrtvol, sloupek sdejších
volných myslitelů, dopisovatel do pokrokových
listů, bývalý rektor zdejšíbo lycea atd. Nelíbí ce
pánům prol. Traka. Ale proto snad přece jej ne
mají uspravovati lhavým zlebčováním. Píšete, že
kdysi omdlela dívka v kapli při bohoslužbách a
prof. Trnka prý 'i nechal ležet do ukončení boho
služeb, aby to prý nerušilo pobožnost. Takhle
besohledně mají lháti světlonosi? Lžete, že prý
dovede dáti za hodinu 40 dvojek. Jsem také žá
kem prof. Traky a proto pocituji líp než jiní,
jsk se mu bezectně ubližuje. Pan prof. nepotře
buje sice mojí obrany, ale tolik přece pravím:
Jen kdyby studentetvo mělo všecky professory
takové, jakým jest prof. Traka! Byl by daleko
lepší prospěch. Táši se ostatně, co jest pokroko
vější: Hnát třikrát studenta k maturitě anebo za
snaživého hocha se přimlouvat a pro upřímnou
píli neprospěch omloavati? To druhé lepší a hu
mánnější činí prof Traka. Akdo učinil prvé, nad
teké dobře víte. A proto buďte podrubé o mnoho
opatrnější! Soadao by totiž došlo k dalším odpo
vědem, které by pokrokovému suudnímu tribunálu
byly víc než nepříjemné.

Veřejné kursy morské lyžařské
školy pořádá na Zvičinóa Dvora Králové „český
spolek pro simní sporty“ tento čas až do 20.
ledna 1911 pod vedením norského mistra lyšaře
R. N. Oestgaerda, nadporučíka z Kristianie. —
Dne 15 ledaa budou konány za Zvičině I. mezi
národní závody pod názvem: České zimní hry
v rámoi II. mezinár. závodů českého výbora pro
hry olympeké.

Zvláštní půlnoční slavil o Štědrémve
čeru filiální kostel v Ujezděu Columce n. C. O
té uvaté (letos arciť velmi deštivé) noci poctil ně
jaký „poctivec“ ten kostel svou návštěvou. Ale
byl při té návštěvě ne „poctivý“, ale skutečně
poctivý,jelikož nic neukradl. Rozumějme: při ne
obyčejné chudobě kostela nic uúbristi nemohl.
„Dobré vůle“ mu však nescházelo, což dokázal
tím, še si rozbil okno (k němuž po atřeše níské



předelně snadno se vybpibiala průlomem tím vaikl
Ba kór, odtud do lodi chrámové, kde sňal se
žerdi jednu koroubev a ji = jakéhosi šibeničního
humoru zavěsil na okno v aakristii. Jediná cenná
věc, již ee kostel pochlubiti může (kalich), tam
právě nebyla, a tak nemaje do opravdy ničeho,
čím by se mohl obohatiti, zloděj s přásdnou o
dešel. — Věru, že i chudoba kostela někdy k né
čemujest dobrá|

Do Ronova nad WDenbraven. Dp. M.
Kloudovi, kaplsnu, našemu milému protektoru
k novému roka: „S láskou vědy vřelou ujímal jste
se nás jinochů a družek; proto i my chápeme se
příležitosti, abychom vděčně tlumočlli city svého
srdce. které Vám, důstojoý pane, jako otci nále
žejí. Všemohoucí žehnej Vám, žehnej Vašemu po
čínání, žehnej, by práce Vaše docílila zdera hoj
ného! Nechť Vás Bůh zachová jeátě dloubá léta
nám, byste naším drabým vůdcem byl a k šle
chetnému cíli nás vždy vedl, byste svatou víra,
nadějí a lásku v nás utvrzoval, abychom nikdy
nebyli nevděčnými k Vám za lásku, s kterou nás
vedete tam, kde věčné kyne fštěstí.“ Přijměte,
důst. pane, naše skromné blahopřání s voláním:
Zdař Bůh práci v novém roce! Sdrašení venkov
ské mládeže, Ronov sad Doubravou— Biskupice.

Sebčice. Před půl rokem doprovodili jsme
k věčnému odpočinku bývalého, snaživého, míru
milovného a saaloužilého starostu zdejší obce p.
Ferd. Mindla, za jehož úřadování provedeny jebo

„Wastním přičiněním účelné stavby několika pol
ních cest, založeny jeho blahodárným působením
v obci zdejší různé apolky, sejména: Sbor do
brovolných hasičů, Spořitelní a sálošní spolek a
Čtenářskoochotnický spolek „Neruda.“ Leč dobou
tohoto jeho zdárného působení a aoab ochuravěl
týž náš všeobecné obliby a plné úcty požívající
starosta obce pan Ferd. Mindl tak, že nemobl
úřad obecního starosty více sastávati, a o další
rozvoj obce pečovati; na místě téhož p. Ferd.
Mindla vedl a řídil úřad obecní v Sobějcích pre
zatímně p. Frant. Maťátko, člen představenstva
obecního a občan stejných vlastností předešlého
starosty, načež při nejbližších volbácb obecních
byl, ovšem následkem nemalé a značně nákladné
sgitace se strany úlisných a nenasytných předáků
agrárních, za starostu obce v Sobějcích zvolen p.
Fr. Pečený, čistokrevný to sgrárník, kterýž se aš
ma nynější dobu osvědčil svým sobectvím a eti
žádostí. Sotvaže se p. Fr. Pečený, jako nově upe
čený starosta obce v teláru starosty obřál, vyru
koval v první schůsi výboru obecního z čista
jasna 8 návrhem za zvýšení dosavadní služby. O
ecní výbor mu zvýšení služného ve suačné míře

skatečně povolil. Na tom však neměl nový sta
tosta ještě dosti a jsa funkcionářemzáložního a
spcřítelního spolku ve zdejší obci, dovedl okou
sliti i výbor zmíněného spolku tak, že netoliko mu
výbor tento ročně240 Ksa funkce z pokladny spolku
tohoto povcluje, ale týž pám starosta se i o to
výmluvností svou přičinil, že se nyof i pokladolku
řečeného spolku, pokrokovému učiteli p. Mafkovi,
za jebo práce dostává odměny ročně 200 korun.
Jakkoli dřívější obrat ve sdejším apořitelním a
záložním spolku byl mnohem menší obratu ny
vějšího,přece spolek tento stále a etále, ba nápadně
vzrůstal. A ku podivu ! Za nynější doby těší se apo
lek deleko většímu obratu a přece jeho hmotné
prostředky čím dále tím hlouběji klesají a máme
pevně za to, že záhada tato leší jedině v tom, že
nynější funkcionáři domáhají se za každou fankci
vysokých odměn, kdežto předešlí funkcionáti vy
konávali funkce tyto zcela adarma. Jest tu též
výběrčí, jemuž se rovněž přičiněním nového p.
starosty dostává odměny 100 K ročně, ač se mu
jako členu výboru obecního žádná odměnu 1a
výkon jeho uděliti nemusí. Po zákonu patří mu
pouze náhrada hotových výloh s tím povoláním
spojených. Podobné udílení odměn na účet obce
a občanů by se bylo snad ještě mlčky přeblédlo,
kdyby odměny takové byly odíleny občanům méně
zámožným. Zdejší výběrčí však takového honoráře
naprosto nepotřebuje. Nastřádal si za dobu 20le
tého působení svého slušné jmění, ač jebo ma
jetkové poměry první dobou nebyly valné, Přes
to dal vystadovati své dva gyny, z nichž se po
krokoví učitelé vyvinuli a dnes vládne ještě znač
ným majetkem. Zdejší pan starosta, pan výběrčí
a pan pokladník zálošního a apořitelního spolku
jdou ruku v ruce, tvoříce pevný celek, který se
tak hned nelekne, Vždyť zdejší pan starosta udílí
i rady právnické. — Zásadou zdejších agrároíků
e pokrokových předáků jest ctižádost a sisku
chtivost. Leč páni mohou si vsíti příklad v místě
samém ns svém epoludruhu, sgrárníku p. B. K.,
kterýž, jak jeme se v tomto časopise o něm svého
času smínili, předvedl před komisi svou klisnu
docela s cizím hříbětem tvrdě, že hříbě toto jest
vlastním plodem klisny od aěho předvedené. Proto
dostalo se mu za vsorný chov koní snačně vysoké
odměny. Když se však dokázalo, že klisna téhož
p. B.K. byla vůči předvodenému bříběti macechou,
musel p. B. K. nejenom udělenou odměnu v plném
obaosu vrátiti, ale i utrpěl tím ještě mimo jiné
daleko větších utrát, moš spět vrácená odměna
obnášela. — Na tom však nebylo ještě dosti;
vyšla si tatáž klisna jedaobo časného rána ještě
sa (my ca prochásku a uvašujíc nad sradou na
mí jako maceše spáchanou, skočila na dvoře do

výkalové toy, kde v modůrcevzala za své.. A
tak jest paltno, že přísné bamovění sepřináší

požehoání.

Různé zprávy.
Výstraha. Před vánočnímisvátky obtěšo

vala mladší šeoština duchovenstvo v Hradei Král,
vylbanou historií o neštěstí. Patráním jeme zjistili,
že údaje její jsou falešné, a prosebnice že je pro
bnsnou podvodnicí, před níž veřejně varujeme.
Je jisto, še také na jiných místech obtěžovala du
cbovol a vylákala na úkor skutečně nazoých pe
míse. Podvodoice je vyšší postavy, Černého vla
tu, v mladších letech, oděna je v šedý plášť a
vydává 80 sa industriálof učitelka v Ledči. Dáví
si různá jména jako Havlíčková, Pospíšilová atd..
předstírá, že sj vzala očjaké šaty v Preiniogrové
konfekci v Kolíně a že mnsl do 3 daů sapiatiti
účet atd. V zájmu dalších poškozených měla by
se tato výstraha uveřejniti vo všech našich listecb
a dopadená podvodoice měl: by býti ihned policií
osnámena ©—Stejného zrna je také jakýsi Tesař:k,
rodem z Moravy, který v Hradci Král. se zdržo
val jako soukromý úředalk a vylákal zálohy p:
něžité na účet různých písafských prací, které
ovšem aikdy neodvedl. Předatíral nemoc mantelky
v Brně, ale údaje jeho byly vylhány. Také před
ním varojeme kleras.

Mongolské hordy mohbamedánské
zuří proti křesťanským Slovanům dále.
Nové zprávy přinášejí „Nár. Listy“ dne 27. t. m.
Jediným křesťanským pašou v celém Turecku byl
velice vážený Srb Jiří Berovič, jehož věhlasu má
turecká říše mnoho co děkovati. Byl přirozeně
tareckými fanatiky osočován, ale přes to poslán
na Krétu r. 1889 a důlsžitým úkolem politickým.
Taktnímu jednání Berovičovu podařilo se Kréťany
uklidniti, tak že obdržel titul knížete Samosekého.
Jakmile Berovió paša z Kréty se odebral na Samoa,
na Krétě vypukly nové bouře a Turci, cítíce ae
bez uzdy, spáchali v Kanei strašné vraždy, při
čemž padly také hlavy kavazů ruského a řeckého
koosuiátu. Křesťané krétšti chopili se zbraní, Turci
ze vsí prchali do měst, loďstva velmocenská při
plula do krétských přístavů. Sultán viděl, že bes
Beroviče nebade pokoje na Krétě, a proto jej tam
jmenoval generál. guvernérem. Ale fanatičtí Taroi
nedali se jič Berovičem spravovati, nechtěli kře
stanům dopřáti žádných ústapků, až Barovič paše.
byl oucen sultánovi oznámiti, že nemůže na Krétě
ničeho poříditi. Tím na sebe ještě více popudil
krótské Tarky. Aby se zachránil, ujel nejen s Kréty,
nýbrš i s Turecka. Když se poměry poněkad
uklidnily, Berovič vysvětlil sultána Abdulu Hami
dovi skutečné příčiny, pro které se vzdal správy
Kréty. Suitán uznal, že jinak jedoati oemobi, a
tim také padly všecky obžaloby, které na Bero
viče pašu vznášeli u sultána Tarci, když se hájiti
nemohl. Byl pak Berovič paša v milosti a do
mladotureckého převratu. Kdyš Mladoturci savedli
konstituci a parlamenfarimu, náleželo, aby Berovič
paša byl jmenován členem horní sněmovoy. Ale
mladoturečtá ministři nejen ho vyškrili, nýbrá nad
to sastavili mu vyplácení penso. Již tu se ukázala
povaba Mladotarků. V očích jejích Berovič padu
dopustil se strašné viny, še se nepoturčil, nýbrě
věrným sůstal 6 své pravoslavné víře, 1 své srbské
wárodnosti. Že byl vždycky stejně spravedliv ke
křesťanům jako k mohamedánům, pouze zvyšovalo
Jeho vínu před Turky. Ze Skoplje píše se „Nár. L.“:
Zdá se, že instituce soudů v Turecku je zřízena

zločiny pod rouškou spravedlnosti. Zavraždí-li
totiš mohamedán kfestana a bude-li žalován u
soudu, vždy bude osvobozen. Tím ale považuje se
zločinec za očistěna kačdé ukvray a rodina sa
vrašděného nemá práva vykonati sa ném „krovní
pomsta“. Několik takových případů měl jsem již
příležitost vám oznámiti. Teď ee stsl u zdejšího
soudu nový podobný případ.. Turek Achmed za
vraždil Srba. Úřady, ač o tom věděly, nechaly
vraha voloě pobíhati městem a teprve ua uátlak
rodiny savrožděného, počtem a vlivem nejsilnější
v onom kraji, zatkly jij a jaly se případ vyše
třovati. Vyšetřování ovš<m vedeno liknavě a po
přelíčení, jež se tyto day konalo, Achmed byl o
svobozep, protože prý není sodpovéden pro své
činy. Naproti tomu Srbové Todor Mihajlovič a
Svetomir Borisavljevič z Nové Varoši byli odsou
zeni, ač věrobodní svědkové zvrátili falešná ndání
strážníka Šečeraliče, jenž zmíněné muže obvinil
z trestného skutku, kterého se vůbec sni dopu
stiti nemobli. — Nedávno se mladíci Uroš a
Miloš Zekovičové s Kratova vraceli z lega domů.
Při tom spívali a žertovali spolu, netušíce ničeho
zlého. Najednou však vyskytli se před nimi „kor
duvi“ (hraničáři) s blízké hlásky Kožije a začali
ne ně stříleti z pušek. Mladíci = toho dostali
velkýstrach adali se naútěk. Přibyli šťastně
domů. Ale druhý denpřitáhli do Kratova korduni
s uěkolika četníky a zatkli oba Zekoviče, že prý
jsou členy „komitské čety“. Potom je svázané
jako dobytek odvedli ke svému veliteli, důstojní
kovi. Ten je tam nokřestanoky bil a zbité po
stoupil kalinovaké hlásce, odkuděpo opětném mu
čení teprve druhý dem byli puštění na svobodu,
více mrtví neš diví. Kdyš se rodiče stýramých po
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kezili promlavití ve prospěch svých dětí, důstojník:
Je odehaal, nadávsje jim i popům a učitelům.
srbským. Všem prý tak učiní, kteří mu padnou
do rukou. — Podobným násilím vydáno v šance
též srbské obyvatelatvo v Peči. Živek Rsdič před
několika lety násilaostei tureckými byl přinucen
odstihovati se do Srbska. Ve staré vlasti však
mu zůstal dům a pozemky v cenš 2).000 K. Teď
se a dvaceti osmi jinými vystěhovalci o vysvání
turecké vlády vrátil domů, chtěje se usadití na
své dřívější usedlosti. Než, jak byl překvapen,
našev na ní Ardauty Kadrijn Mizlijs bega De
Jina a Tejira Ademova, jek pěkně hospodaří, ae
dbajíce jeho výzvy,aby odešli a vydali mu jeho
statek! Obrátil so k sondu a ukásal mu původaí
tureckou tepii (listinu), kterou se potvrzuje, že
smíněné usedlost jemu patří. Nadarmo: soud
nechtěl pravost turecké úřadní listiny uznati, ale
žádal, aby Radič své vlastnické právo prokásal
araautskými svádky. To znamená, de mu turecký
soud trhá dávný majetek a dává jej císím lidem,
nebot ještě se neslyšel, že by Arnaut proti Ar
oautu svédčil ve prospěch křcr(tsna.

Jak židé zabírají rychle půdu.
V Rosku měli r. 1961 šidé pouse 71000 desjat'u
(1 desjatina = 1088855 m') půdy. Leč jiš roku
1865 měli jí 129000 desjatio, r. 1875 již 322.000,
r. 1900 celých 2,368 000 desjatin s oyol již mají
skoro 8 milionů dosjetia půdy. Zajisté jest to
vze-tup přímo úřasný.

Lidumilné praské diskonisky ma
Moravě. Protestanté snaží ce nepodobiti sřízení
katolické církve obledné teholnic. A tak rozmno
žojí řady diakonisek. Jest až příliš dobře známo,
jak katolické milosrdné Sestry věnují největší
péči i nemocným jinověrcům. Praské diskonisk
však snášenlivosti neznají. V moravekých listech
četli jsme zpráva, jíš jsme sotva chtěli z počátku
věřiti. Jelikož však se adělení L- opakuje, aniž
bychom Čstli vyvrácení, stůjtež zde příslušné
řádky! Do nemocnice v Černé Vodě v severní
Moravě byly nasazeny pruské diskonisky a ty tam
přímo barbarsky řádí. Prvoím jejich Činem bylo
odstranění obrazů svatých. Jedna diakoniska strhla
se stěny obraz Nejsvětějšího Srdce Pána Ješíše,
rostrhala tento a kusy roslázela po semi. Českým
služkám v nemocnici bylo líto sneucténého Pána,
takže roztrhané kusy sebraly a zbytky uschovaly.
Ibned na to však jednáno a Českými služkami tak,
že tyto nemobly v memocnicidále zůstati a odešly.
Dnes není v nemocnici žádného Čecha, který by
české nemocné mobl obsloužiti. Nemocní naříkají
a jsou s obsluhou protestantek naprosto aespoko

(oni. Jedna nemocoá žena prosila své příbuzné,y pro ni přijeli, že by raději na cestě zemřela.
Protestantky urážejí svou řečí u nemocných ná
boženský cit tou měrou, že déle k tomu již v zájmu
trpících mlčeti nelze. Zjistili jsme, že protestantky

kládaly nemocným, jen ať nevěřív Pannu Marii.
ež diakonisky nemají namířeno jen oa katolíky,

ale též na Čechy. Českých siužek prý nepotře
bojí, chtějí německé. Vše pro nemocnici kupaje
se výhradně od Němců, a chce=ii Čech co prodati,
musí nyní mlovití jen německy, což dříve nebylo.
Nemocnici vydržuje hlavoé zemský výbor, který
letí z veliké Části poplatky sa ošetřovance|!

Ž kapes české, katolické Moravy nesmí ve platiti
přotestantky z Praska, su naše peníze nesmíme
se dáti dále urážeti Předseda starostenského sboru
okresu ši'perského, J. Valenta z Plsařova uvé

domil telegraficky o věci Bino místodržitele ažádal o zakročení Poslanec Stojanpodal již inter
pelaci v zemském sněmu.

Dějepisec Harnack © „Životech
svatých.“ Svět přivykl ai povašovati životy
svatých za legendy, čili sa emyšlenky, Proti tomu
staví se bistorik Harnack. „Církev“, dí Haraack
(Das urspruepgliche Motiv der Abfassung von
Martyrer und Hoiluog:akten.“ Borlin 1910.) „před
diokleciánská měla pro ová tvrzení důkaz, jeně jí
všecky jiné důkasy nabražoval, a tómi byla „acta
martyram“ v nepřetržité řadě. Tato ukta « doby
předdiokleciánské byla církvi doplůkem písma
sv. Nového Zákona a musejí s tohoto stanoviska
býti posuzována. Na jejich autenticitě (pravosti)
a spolehlivosti sáleželo všecko. Záleželo církvi
na tom, jak se mučedník před soudcem cboval,
jak vypovídal — vyznání Krista — a dále jak
Kristus sám se maaifestoval. To bylo prvním
křestsnům svrchovaně důlešité. Zázraky mučed
niků doplňovaly jim zázraky Kristovy, spravdo
valy jeho slova. A ta lze snadno 8edomysliti, že
do akt mučedníků sanášeno bylo jedině to, co
bylo pravdivé, dosvědčené samým Kristem a pří
tomnými vyznavači. Nebyly to tudíž žádné smy
šlenky, čili fantasie, báchorky, čili dle moder
nistů — lži. Tebdy kušdý snal tresty, jež sám
Kristus vyslovil na -falšovatele písem. A. proto,
aby se nepochybilo, pisatelé akt smašili se pro
nikaonti aš do šaléřů, aby s úst mučedníků do
stalo 4e jim spolehlivých správ, pokud možná
antentických slov. Při soudech dotlačili se pisatelé
aš k soudci, aby z jeho úst a mačedníků sachy
covali slova. Připouštím — dokládá Harnack —
že i v těch dobách mohla se vyskyteouti akta
padělané—já sám snám=té dobyjediný.A
však pisatele těch akt nesmí
desřívati s padělku. Původní acta martyram byle



"nadále ještě ve své církvi divy tvoří, je přítomen
s préto náleží k autentické iiteratuře ev. ději“
Haraack tu besděčně atsl se obrancem historic
kého svědectví církve.

Jdměna šlochotnosti sa vědyta
tři léta udělovati i v národě českém. Jak ohlá

-šeno nejvyšším maršálkemkrálovatyý českého kal
šetemLobkowlezem, rozhodautím správaho soudu,
připadl České Akademii věd odka« vůdce národa

-dra Rlegra, v obnosa 5O tisíc koran, s něhož vědy
po těiletí má se udělovati odměna „za nejašlech
tilejší skutek vlastenecký, nebo národní anebo za
výtečný čin obětavosti, hrdinnéhbo sebozapření,
křesťanské lásky neb lidumiletví, vykonaný uč
kterým příslušníkem národa českého.“ První vě
nování bade učiněno v nastávajícím roce.

Všelices. Město Praha usnealose zekoapiti
statek v Michli za 2,800.000 K, který na jaře
bylo Ise koupiti sa 1,400.000 K. — Ve Št. Hradci
při představení „Óuo vadis“ demonstrovalo ně
kolik gymoasistů proti „klerikálníma“ směra kusu.
— Ministerská rada v Petrohradě nařídila, aby
všickni studující, kteří svolávají schůze, na nichž
ee vedou 800. revoluční e protivládní řeči. mají
býti okamžité s universit vyloučeni. — Známý
zemřelý spisovatel Lazar Kostič odkázul celé své
jmění (přes !/, mil. K) pravoslavné nábož. obci
v Gondora. Úroků má býti použito na zřízení
konfesionelních škol této obce. Na dobročin. ústavy
věnoval 400 tisíce K. — Baronka dr. M. Possan
nerová jmenována knihovníkem ministerstva že
lesnic. — V rozpočtu města Prahy činí potřeba
18,924.608 K, ve Vídni 220 mil. K, v Budapešti

-82 mil. K. — Soc. odbor. sekretář Durand od
sousen byl ve franc. Romenu k emrti pro podně
cování k vraždě a spolovinu na vraždě spáchané
při minulé železniční stávce. — V ubelných dolech
v Boltona v Aoglii udál se strašný výbach, při
němž přišlo o život na 350 horníků. — O čen
stochovském vrabu Macochovi vyšlo nyní na jevo,
že byl raským čpebounem a úředníkem tajného
oddělení gavernamentální kanceláře. — Z Ostravska
vypověseno bylo v poslední době 418 raských
přislašníků. Vypovídána jaou jenom individua zlo
činná, jichž se tam z Ruska hojně nastěbovalo.
— Proti připojení k Praze vyslovily se Král.
Vinobrady z důvodů, že by majitelé domů museli
platit větší daně. — Rakousko a Německo apo
Ječně zakročily proti vypovídání missionářů ně
meckých resp. rakouských z Portugalska. —
Zemský výbor království českého vyslovil se pro
zlepšení platů učitelských, ale dříve musí býti

-sněm děloým, aby provéstí mohl i finanční reformu.
Maďarské mová Šlechta. Od počátko

toboto roku množí se uherští šlechtici neobyčejně
jmenováním nových šlechticů. Oznamování uových
povýšení v pešťském úředním listu nebere konce.
Ministerstvo Khoenovo, ač vládne teprve 10 mě
síců, pošlechtilo již více osob než kterákoli vláda
před ním, nevyjímaje Tiszovu, jež byla u vesla
plaých 16 let. Maďarský publicista Bela Kempelen
"vydaí právě svůj „Šlechtický almanach Uber“, ze
kterého vyplývá, že v letech šedesátých bylo
v Ubrách pošlechténo 27 osob, v letech sedmde
sátých již 111 osob, v letech osmdesátých 232 a
v devadesátých 349. Rekord zůstal však vybražen
tomuto roku. V celku bylo od roku 1867 do roku
1910 téměř 1000 osob povýšeno do stavu šlechti
ckého. Stačí k tomu ovšem jenom peníze. Nej
novéjí rozčileje se pešťský tisk, še v těchto dnech
udělena byla uherská baronie i rakouskéma továr
níku židu K., jakmile se přihlásil za státního pří
slušníka uberského.

Jed = Jadey. Z Jassy se oznamuje20.
prosince: Španělský žid Daniel Doreno zařídil zde
podfirmoutureckéhovelkoobchodajkatéhožjména
rossáhlý komissionářský a exportní závod, jenž
prý své spojení měl daleko na Východ. Žid ten
měl rozsáhlou kancelář, v níž zaměstnával několik
úředníků a četně agentů a sgeutek, jež skoro
pravidelné vycházely v průvodu mladých dívek.
Prohledání bytu odkrylo celé tajemství velikoob
ehodu s dívkami. Zabavena byle též bohatá kor
respondence do filiálek v (Cařihradě, Beyrotu,
Kaira, Alexandrie a Bombaye. Policie dověděla
se, že tento jediný velkoobchod za jedisý rok do
pravil 300 mladých děvčat v průměrné ceně po
800 až 9000 francích. Žid apět jebo komissioná
řů bylo odvedeno do vězení. Ieraelitůmse takové
obchody znamenité vyplácejí. Nemine jediného mě
síce, aby se pečetlo o nově objevených židov
ských kuplířích. Ti kšeftují s tím, co nejvíce vy
náší a umějí se tajiti rafinovaným způsobem,
tak že jen příliš skrovné procento slosynů jest
lapeno do vězení.— Hr. Moltke problásil: „O ta
šení -r. 1812 byli židé špebouny, kteří si dali sa
platiti od obou stran s obé strany zradili.“

Hlíza = Haliče se rozlézá. V Hališi
je 119/, obyvatelstva národnosti židovaké. Na
Středních školách je však procento židovských
žáků dvojnásobné — 22%, Procento toto roste
rok od roku. V r. 1908/9 obnášel přírůstek otu- :
dentů křestanských 408, kdešto židů přibylo — |
473. V Tarnopoli je 52*/, židovských žáků na
atředních školéch a jen 489/, je křesťanů, ač poměr
obyvatelstva je tento: 169/, židů a 840/, křesťanů.
Ještě horší jsou poměry na středních školách
dívčích. V Krakově čítá první dívčí gymnasium
"67 křesťanek a 176 šidovek, v Stanislavi 39 kře- «

stanek a 57 židovek. Tento nadpočet Šidovských
žáků středoškolských nemůže přirozeně nalósti
v ssmotné Haliči umístění a proto rozlévá se tato
povodeň židovská do všech ostatních zemí Ra
kouska, hlavač ovšem do zemí dfovanských a zej

vém tam, kde t. sv. k“ rosbil svůj stánek.

v pokrokovém Hradci Král. naopak většinou jest
v rakou čidesských s křesťané čidém poslobují.
Křestenětí alabové semitů brojí proti nauce kate
lické, ale když si čidé otevřeli synagogu, tu jí
pokrokáři dělali reklama. V pokrokovém Hradci
jsou již 8 židovští advokáti a 2 židovětí lékaři;
tedy také značný nepoměr se sřetelem k malému
zlomku, jaký tvoří židé v obyvatelstvu hradeckém.
Toho si pokrokářský tisk nevšímá,

Cbytrý židovský bankéř v Basku.
Židovako-liberála! tisk nemůže dost odsonditi úplat
nost raských úředníků a generálů, železničních
úředníků a důstojníků zásobovacího sboru. A přece
na Rasi mají v rakou vojenské dodávky výhradaé
židé. Na Rasi za poslední války rusko-japonské
obobatili se vojenskými dodávkami dva židovští
milionáři: Ginsburg v Oděse a Brodský v Kyjevě.
Sonátoraká revise v Kyjevě zjistila, že roku 1908
hlavní intendentora přijala 8000 rablů jako po
kutu za nedodání v čas prádla pro vojsko objed.
naného, a tuto sumu správně poslala předsedovi
spolko pro vydržování pracovay v Kyjevě. Tomu
účela byla podle smlouvy s dodavatelem ta enma
určena, kdyby lhůty nedodržel a pokutě propadl.
Předsedou řečeného spolku jest známý mnohbocá
sobný millionář Arou Brodeký, kyjevský Kroesus,
jenž před rokem 1904 za své peníze organisoval
v Kyjevě studentské nepokoje a roka 1905 i po
věstnou židovskou revoluci, jež dlouho znepoko
jovala Kyjev, Oděsu a některá menší města na
ruském západě a jihu, kde je mnoho židovského
obyvatelstva. Senátorská rovise pátrala, jak s 8000
rublovou pokutou naloženo a přesvědčila se, že
Brodský dal celou ta sumu prostě zanésti jako
svůj příjem do svých knih, takže humáonímu účelu
nedostelo 80 z ní ani kopějky. Případ oznámen
soudu, jenž pobnal Brodského k zodpovědnosti"
pro zločin zpronevěření veřejných peněz. Ovšem,
že židovské listy jeou nad tím nápadné zamlklé.

b

stále vnejvětším výběru má na skladě

B. Melichar,
koihkopectví, nakladatelství,

autikvariat
v Hradci Králové.

B 1808.

Seznamy zdarma a franko.

Obyvatelstvo Spojených států ne
veroameorických. Dle úředního sčítání lidu
bylo napočteno ve Spojených státech, Aljašce a

Boeapérovích Havana a Portoriko 93,402.141 obyva
Stateční katoličtí vojímové, Redem

ptoristé v Římě založili při dvou svých kostelich
v Římě, totiž u sv. Alfonsa na Esgnilině a a 8v.
Jáchyma pod Vatikánem vojenské kroužky, ve
kterých sbromažďojí mladíky, kteří jsou na vojně,
za tím účelem, aby nepropadli zkáze, a aby se
slušně pobavili. Přichází jich každý den přes 60,
a i více, tak že místnosti sotva stačí Na veliko
noce pak přistoapilo kolem 1400 těchto vojínů
k stolu Páně. Poslanec Chiesa podal pro tu „státu

„Jménem pokroku, svobody svědomí a dobrého
jména královského vojska žádáme, aby vláda za
kročila.“ A denník Mesasgero mlátil do Redem
ptoristů o sto Šest. Ale stateční vojínise nesalekli;
moosí i svým představeným řekli, že plněním dá
bošenských povinností a slušnou zábavou proti
žádnému vojenskému zákonu Se neproviní. Jeden
kaprél vykládal svoje rosumy takto: „Toma přece
už nikdo nevěří, co ti kněží vám povídají.“ Na to

vatel jeden prostý voják a odpověděl ma: „A
kdyby tomu véřilo jen šest osob, já jsem a budu
mesi nimi.“

Odrolámá. Odrolávám urášku pí. Anně
„Sratýrkové due 10.prosince -1910 dopoledne na
náměsti v Hradal Král. ačiněnou a prohiašuji, že
je»m tak učinils s přenáhlení. Jos. Štalmachová.

Duchovenstvovikariátu králického,
sbromážděné na konferenci dne 16. listopadu 1910
v Žamberku, projevuje trpké politování nad někte
rými kněžími, kteří v době blížícího se kultarního
boje v Rakousku stavějí se v čelo strany, která
v časopisech i veřejných schůzích napadá maže
pastýře a kněžetvo a sahá už na základní pravdy
sv. víry, jak „Venkov“ nedávno článkem „o věčné
hmotě“ zamítaje Boha-Stvořitele,ukázal. V Žam
berku, dne 16. listopadu 1910. Václav Hlavsa,
bisk. vikář.

—ě— -—=

Všem milým přátelům přejeme
šťastné novoročí !

Upozorňujeme znovu, že každý člen
Politického družstva tiskového, který platí
řádně na I exemplář „Obnovy“ ročně
10 K, má právo odebírati druhý exemplář
(i na jinou adressu požadovaný) pouze
za cenu poloviční (5 K). Račte lélo výhody
hojně použiti !

SVÝM CTĚNÝM ODBĚRA

» TELŮM A PŘÍZNIVCŮM :

- ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK
PŘEJE, ZA PŘÍZEŇ DĚKUJE A O ZACHOVÁNÍ

JEJÍ I V ROCE PŘÍŠTÍN PROSÍ

UCTIVĚ ODDANÁ

B BISKUPSKÁKNIHTISKÁRNAs | HRADCIKRÁLOVÉ. :

FOTOGRAFIE

nojlopší při cenách nojpřírnivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
sm Hradec Králové, Adalbertinum.mm

Velké obrazy od 10 korun výše.

Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

Přesídlení!
WB-Sklady "A

fy K. V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Náslodkom stěhování oony Značně snížené.



L | Záložníúvěrníústav AU “ v Hradci Králové.
Akoiovýkapitál K 15,000.000-—. | Reservní fondy K 2,400.000-—.

Filiálky: PRAHA :: SEMILY.
Expositury: Turnov,Jičín.

—

| Provádí veškeré druhy obchodů do peněšniotví spadající.

ZůročíočíveškeréA tady4 dnevložení Ído vybrání.

"Telefon č. 9. a 29. —Telegramy: Ústav.

Bursovní obchody tu-icisozemské.Pronajímálevně
safesy se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných papírů atd. MM .
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Ceská bankatálka w Hradci Králové:
záročí vklady ma knišky a běžné účty ode dno vložení de dnevybrání4%

dle lhůty výpovědní a výše vkladu.
. BE Vladní knížky a složní listy poštovní spořitelny zdarma. "ws

Vklady vložené na účet příští emisse zúročíme 4%,“"

JP Bo ap E nooo— VkladypřesK14.000.000'—

l

W“ Eskont směnek a faktur. “jij

X Wellkoobchod 1uhlírma. A
Uřední hodiny od 8.—13'/,. a 24, —5i/,.

Centrála v Praze. Expesitara na Smíchově. - Filiálka v Liberci.

Majitel: Politické druzstvo tiskové vHradci Králové — Vydavatel a zodporédný redaktor Antoniu Pocamva, — Tiskem Disk. Kaihtiskáray v Hrado: IKrá!.



Poznámky k žeči Nathanově
Il

Abychom ještě jasněji ukázali drzé a
nízké nařčení Nathanovo, který katolíkům
přiřkl „lidové Llopáctví, které, když 80 objeví
nakažlivá nemoo, nejde k lékaři, ale věsí dary
Madonně a tak zabíjí zdravotoky“, povímeještě
dále, jské sásluby si katolíci získali na poli
lékařatví.

. J. A. anm v díle svém Phry ačencíatoličti“ píše: „Dějiny vypravuj , de .
Koi byli nejpřednějšími v tomto oboru, a še oni
především mají právo na naši vděčnost za to,
co vykonali pro ulebčení útrap a bolestí abo
béhočlověčenstva.“Abylyto zvláště,jakjeme
jiš v předešlém článku ukázali, katolické řády,
kteró si v dějinách bamanity a křesťanské
lásky k trpícím zabozpečily výzoamné místo.
Chodina ve středověku měla v nich v tom c
hledu veliké dobrodince.

Kašdýklášter pěstovalvsahraděléčivéby
lny. Slavnou botanickou zabrada měly kláštery
ev. Havel a Tegerosee.

V první době středověku těšil se zvláště
klášter korvejeký na Veseře v lékařství chvalné
pověsti. Mniši Tbeodor, Wigwarth připomínají
80 jako aoammenití lékaři. Odtud pocházel
Thiddag, který ae stal prašským biskapem, a
Boleslava II. z nebezpečné nemoci vyléčil.

K znamenitým lékařům mnichům od VIII
do XII. et. počítají ee Iso z kláštera ovatoba
velského, Lothbert sz Anglie, Campo z Italie,
Hogo od av. Diviše, Dido, opat v Sensu, Do
mivik z Peskary. Jan s Mavenny,opat v Dijoné,
mnicb Volafried.

Benediktini z Moote Cassina léčili v Sa
lerně chudé nemocné a saložili tu lékařskoa
školu, která jiš v XL st. veliké pověsti se tě
šile. Od císaře Fridricha II. byla velikými vý
sadami opatřena. R. 1231 nařídil, že níkdo
magistrem mediciny a chirorgie nesmí 60 na
zývati, kdo by tam nebyl zkoušen. K praxi lé
kafeké měl býti připuštěn, jen kdo nabyl vy
svědčení na této škole. I klášter sv. Martina
v Uhrách měl lékařskou škola.

Poustevníci sv. Pavla a Františkání rovněž
Jékařestvím se zabývali, v němž zvláště Fran
tiškáéni pro svoji obětavost a dovednost si
dobré pověsti sískali.

A když se objevila nakažlivá nemoo, me
byli to předkové Nathanovi, nýbrěsase katolíci,
mě Nathan vo své nízkosti připisuje „lidové

| hlapáctví“, kteří s obětovánín. vlastního života
věnovali se slušbě nemocných, vedeni jsouce vzne
šenými szásadumisvé víry, kterou Natban tak
potopil.

Tak na př. mimo fády již vyjmenované
potvrzen byl apoštolskou stolicí r. 1204 řád
sv. Ducha, nebo-li řád bratří mootpellierských,
k ošetřování těch, kteří stičení byli nákazou

malomoconatví. dobyošetřování nemocných 6a moru zřízen
byl ve XIV. st. řád Alexianův, čili cellistův a
oollitek.

Za nákazy malomocenství ve Slezsku zří
dila sv. Hedvika velkou nemocnici u města

' Středy a špitál u sv. Lazara ve Vratislavi,
Když v Durynska r. 1225 nastal hlad a

mor, zřídila uv. Alžběta pod hradem Wartbur
kem dvě nemocnice se zvláštním oddělením

ro nemocné děti, pátrajíc po nemocných vceém okolí, aby nikdo v opaštěnosti nezahynol.
Když za doby sv. Vincencev Cbatillonu

vypakl mor, sřídil tam světec dobročinnou
družinu „elužebnic chudých“, do níž nejvzác=

nějšípou s lásky k trpícím vstoupily.rozná třicetiletá válka zuřila; ve vojště
Ladvíka XIII. vypukl mor. Světen poslal do
pole 20 kněží, vyučených v ošetřování pora
něných a nemocných.

V Lotrinska vypukl blad a nemoci.Světec
jal se pomáhati. Sbíral peníze a posílal je po
13 spolehlivých řeholních bratřích do Lotrinska.
Jest přímo neověřitelno, že sebral na ten účel
1,800.000 livrů,

A vesměte dnes do rukou zprávy o čin

nosti moe oároký Vedlekostelapb ornici a škola. Odetřování nemoaných, sv pak
nemocí nakašlivou stišených, jest výhradně saměsí

Hroszila cholera. V Brně uveřejněna vy
hláška, kdo by se přihlásil k ošetřo:ání v pří
padné epidemii? A kdo as přihlásí? Mýlosrdné
sestry — doery katolické církve, jejímž pří
elošníkům Nathan s drsostí semitskou vrhlive
tvář urážku „lidového blupáctví, ješ abíjí zdra
votníky“. (Pokrač.)

Rozšiřujte časerétray:

Umělecké výrobky
on Ono 8 n: nmomBE

a obrazy všeho druhu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidaě doporačaje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, diřkova třída

0000000
90000000

Kulturní jiskry.
Nové cíle šem omancipovaných. Ve

před staletími staly ve stanoviskem naprosto pře
konaným. Co dlonhboletáskušenost lideká odvrhla
jako vřed, opatří se nejednou moderní etiketou a
lidé nudící se dloubou cbvílí přijímají ohřívané
selí a chvatem tak perozmyslným, jako by měli
před očima pochoutku, které ještě nikdo nikdy neo
kusil. I katolické kruby ovšem uznávají, že jest ma>ho
co činiti pro povsnešení žen, že nutno starati 8e
o rozmnožení ženských práv. Leč zavrhovati mu
síme různé přemrštěné hokag-pokusy, které zdravoa
emancipaci nejsou a které znamenají ve svém
důsledku jenom zhoršení postavení žen.

Nejchytřejší a nejůčinnější léčkou na lehko
myslné ženy z vyšších kruhů jsou romány, které
v sladké formě podávají jed. Suché filosofování
čte málokdo, romány se jen hitají.

Ještě jest v Čerstvé paměti, jaký rozruch
spůsobil Arcybaševův demoralisující román „Sa
nin“. Sám Masaryk odsoudil cynickoa aprostotu
ruského spisovatele, který věděl, jak podrážditi
nervy zkaženého inteligentního dorostu raského.
„Sanin“ ovšem ibned překládán do jiných evrop
ských jazyků, protože kšeftaři vědí, jaké bamba
sovské zboží jde nejlépe na odbyt.

Nyní vyšel v Rasku protějšek „Sanina“,
román „Klíče ke štěstí“ od A. Verbické. Tento
opis ovšem bade přímo hltán od revolučních rue
kých studentek. Slyšme, co napovídá 22. prosince
„Národ. Politika“: „Hrdinka této kviby, Máňa
Jelcova, je také prodchnata žhavou a neodolatel
nou touhou po pošitcích, jako Saoia, a nijak
s touto toubou nebojuje, nijak nesnaží se ji pře
konat, právě jako on... . Sama lásky a roskoší
chtivá, rozplameňuje ve všech mužích, 8 nimiž 80
setká, vášoě a touby, a těmto touhám 86 bez roz
myslu, divoce oddává... Dva moži brají roli
v jejím životě . . . Mladé děvče miluje oba tyto
muže, a každého láskou jinou ... Kde je tu
světlá harmonie duševní, jakou se má — (o je
snad přáním oás všech? — vyznačovat člověk
budoucnosti? .. . Mezi inteligentní ženskou mlá
deží stejně jako mesi mládeží mužskou řádí prudce
borečka toaby po „štěsti“, kterýžto pojem mnozí
saměňují zcela s pojmem požitku. Nové toto evan
gelium způsobuje mno' o pohrom a spoust v ženské
duši. Ženské ctnosti minulosti, tak potřebné a
patné v rodinném životě, totiž schopnost odřikání,
sebeobětování, nesobeckost, mezi mladým ženským
pokolením mizí. Dychtění po vlastním, osobním
štěstí, a touha, dosíci a užívati bo za každou cenu,
bez ohledu na štěstí osob jiných, ba i bez ohledu
na vlastní příští život, zvítězilo v mladých žen
ských duších právě tak, jako v daších mladé ge
perace mužské . .. Za krátké okamžiky radosti
platí dnešní měkká, slabá ještě ženská duše častu
těžkou pokuta: pozbývá rovnováhy a propadá
rozrušenosti a zoufalství . . . Bode así smatno na
světě, až budou žít samí Saninové a samé Má
uičky Jelcové.“

Jiš nyní dodělsl se romén ten na Rusi tak
velikého úspěchu jako „Sanin“. A teď vyšel
v překladě českém. Ta bned vyvstává otázka, proč
mládež takové spisy přímo hitá. Ozývá 80 přitom
výmlova, že tskový „realistický“ román jest vlastně
prospěšný „poučováním“ o neblahé skatečnosti,
která prý se stává účinnou výstrahou. Kdo však
toto tvrdí, vědomě klame. Vždyť v krvácích Bam
basových jest odsuzována nemravnost a krvavá
msta také. V detektivních románech rovočž jest
líčeno, jak ničemové byli polapení a potrestáni.

A přece jak velký počet mladých duší těmi spieyse skasilí Proč? Protože nynější mládež nečte
těch románů pro výstrahu a poučení, nýbrž k vůli
pouhé dráždivé sábavé. Některá mravoučná slova,
do krváckého děje přimíšená, jsou tuctovými fra
semi, které přehlédne mladík bes přemýšlení.

plate, +bylb pk er obytříS ae De, y výslede y Baprosto stejný.
Ále moderních lidí platí dvojí loket. Na př. js

jsme konstatovali, jak pokrokářský tisk odvážil se
drse tvrditi, že slouší k zesurovění dětí pouhé
konstatování Kainovy bratrovraždy, kterou přece
bes dloubého krvavého líčení katecheta důkladně
odsoudí jednoduše vysvětlením pravé lásky k bliž
níma.

A teď srovnávejme! Romén byl šikovně pro
vedeným atentátem na kepsy revolučních eman
cipovaných studentek raských a neminul ne cílem.
Jaké však vlastně jsou positivní cíle těch mla
dých; demagogicky sváděných daší? Tyto dívky
v počtu obrovském aúčastnily Be revoluce, ačkoli
velebily Tolstého, který volal: „Neodpírejte zlému
násilím! Nezabiješ! — A představte si Petrohrad

emrti Tolstého! Z očeho oajednoa veliké
protivládní demonstrace, jako by vláda, která po

losofa toho zavraždila. Jak velký počet byl stu
dentek v bouřícím davu, to lze pozoati z toho,
že bylo zatčeno 41 studentek nejhůře řádících.
Otázka: Nebyl to právě jemnocitný Tolstoj, který
romány druhu Arcybaševa a Verbické co nejhou
ževnatěji potíral? Vždyť docela v zájmu umrav
nění začal odsuzovati umění vůbec. A nygí jeho
stoupenkyně zuří proti bležnímu a zakasují 8e
lačaě do četby, která jest dle Tolstého nejprudším
jedem. Ta pozorovatel vidí, že vážné filosofické
nesírání zvrbá so u mladých emancipovaných li
diček v rozmarný, ménivý sport; mládež asaje
lačně každou novotu a nezaživši jestě dobře to
co shitla, již bezmyšlenkovitě sabá rakoa po vě0,
nejmodernější. A praktický život, důsledné sebe
zdokonalení tím trpí úžasné. "

Slavoý anglický spisovatel Radyard Kipling
uznává, že emancipované dámy americké vyaikají
vtipem. Ale výchovu jejich odsuzuje jako nezdra
vou, která dasí ženskost. Jak obrovský počet vy
soce vzdělaných dam čítá Amerika! Co z toho
však pro celkové blaho? Dámy se vyhýbají sta
rostem o vlastní děti, rozvody javu ne denním
pořádku. A kde jest v Americe siluójší sociální
akce dem emančipovaných k ozdrevění hrozných
sociálních poměrů amerických ? Dámy utrácejí ra
ději tisíce při sportu, v lázních a veselých spo
lečnostechb. Na toilety dbají úzkostlivě tak, jako
by to byla nejdůležitější starost emancipovaného
živote. Dle „Nár. Listů“ (se dne 30. listop. t. r.)
americký profeasorharvardské aniversity dr. Dudley
Allain Sargent prohlásil, že postava amerických
žen následkem přehnaného pěstění sportu v né
kolika málo letech nebude k rozeznání od postavy
mažské. Zjistil v nesčetných případech, že v po
eledofch 20 letech ruce a noby žen nabývají ná
padné velikosti, záda se šíří atd. To potvrdil i
president národní umělecké akademie, proslalý
portretista John W. Alexander, který dodal: „Ame
rické ženy nemohou již býti ani modelem umé
leckého tvoření.“ — | Blíaká budoucnost akáže,
zda prospějí světu drané mužatky či ušlechtilé
doše žen křesťanských, které s obetavou nóžuvatí
spojují v rodině nejsilnější energii tam, kde jest
jí pro dobro třeba.

Moderní spolnmajitel Olympu pou
hým Hofalstem. Již jame věonédokázali, jak
veliký Karel Horký snaží se bromotluckými slovy
obrátiti na sebe nejširší pozornost. Málokdy u nás
žil básník, který by se snažil získati ai přízeň
rozmarné paní Popularity tak břmotnými ranami
perlíku a siláckým rostáčením hrubého toporu jako
Horký. Odkoukal ledacos od Machara a myslil
si, še 86 stane 8oadno a rychle nesmrtelný Oro
sivou pózou horkokrovného Rolanda. Nyní však
sami pokřokáři nad arsenálem Horkého pronášejí
zdrcující úsudek. Právě vyšla sbírka „básní“
Horkého „Verše intimaí.“ O této sbírce píše 13.
číslo „Přehtedu“: „Nová kniba pana Karla Horkého
jest přes svůj uepravdivé důvěrný název v pod
statě koiba nebásnická, ba protibásnická. S rou
tioou obratného rýmaře a obstojného veršovníka
přelil pan Karel Horký patnáct feailletonů do
veršové formy, feuilletonů zpola sentimentálních,
spola burleskních, v nichž o každodenním životě
boď vtipkuje neb cituplně žaluje: o lyrickém
prožití nikdy ani potuchy. Odtud ta neforemná
rozvleklost s nesnesitelná povídavost většiny čísel,
odtud ten naprostý nedostatek vnitřního zákonného
tvaru, odtud ta obsahová prázdnota všech téchto
caoserií, rossekaných do krátkých řádek veršo
vých... Píše verše na nejbanálnější themata
žvatlevé causerie; pointuje t. sv. lyrické sloky
nechutnými vtipy a groteskními boamoty, open
tluje hospodské anekdoty sentimentálními flosku
lemi,“ A v „Čase“ dne 25. t. m. se praví: „Není
v tom njo důvěrného, veršuje-li kdo 8 refrénem
o starém lékaři, jeně bes obalu šičkám poví jejich
plícní nemoc, nebo o ženách kyryanících, fabričkách
i salonních dámách, které maže vyssejí až do
morku. Věcí ryze a sjevně důvěrných jest ve
sbírce maličko... U oěbo (Horkého) pojem ve
tejného poslání jest básnicky uloučen s pojmem
drsného hromotluetví, pod nímž se krčí a sapírá
kašdá jemnost ... K tomu rosporu mozidomněle
reslistickou ©neborázností, přijatou jako příkaz, a
mesi jemnou n džností, po které se touží (romantické
slučování protiv), přidejte u p. Horkého jeáté pad



statu jeho literární sabopnosti. „Přítel pokrok“
vyžaduje básnické kázně, sobezapření, vážných a
přísných zřetelů. Oo vásk, p. Horký, jest causeur,
milovník volného, nespouteného povídání, bez vy
měřené příliš cesty a cíle. Jmenuje se tulákem
s borkou blavon, jehoš srdce je „jsk kousek těsta“:
mění se větrů závanem, tu se dá zlákat „máku
rtem“, Ise-li tak říci, a tu sas je svábeno dlažbou
města. Tulák si nestarostně vyjde, nevěda ani
určitě kam, podá se náhodě. popudů, nedbá sa
táček a nepředvídaností a jest mu lbostejno,
trvá-li ces.a déle Či kratčeji. Myšlenky u p. Hor
kébo přicházejí teprve v proudu skladby, u 0D

jich neodvažuje ani nezkoumá ani netříbí, berejbjak je přinese okamžik nebo odvátný původní
rým, a rospřádá nazdařbůh ... Že to nemůže
vést k ničemu zvlášťuměleckému, leší na bíledni.
Šmodrchá se to kolikrát všelijak, že se v tom
nikdo neobezná.“ — Leč taková básnická potence
vysírale již z předcházejících bombastických a po
sérakých veršů Horkého. Dobře, že aspoň nyní
vážnější kritika pověděla pravda o pídimužci,
který ge staví na vysoké kutharay a právě proto
srovna komicky brká a klopýtá.

Nynějšíguvernér státu amorickéhe
Kndliana,protestant protestantů, jaksám
o sobé pravil, p. Tomáš R. Marshall, přednesl
posorahodaou řeč, ve které mezi jiným pravil do
elovně toto: „Jsem toho povného přesvědčení, še
žádný člověk není náležitě vychován pro vysoké
a zodpovědné povinnosti amerického občanství,
leč kdyš mu je též vštěpováno, že tyto povinnosti
mosí konat, poněvadě Bůb tak žádá, a když je
k tomu veden, aby uznával, že Bůh vládno a že
Ježíš Kristus jest pánem naším. Kdybych měl
činit našemu veřejnému systému vychovávacímu
nějakou výtku, řekl bych, že je úedostatečným,
poněvadž příliš velký počet mužů ztrácí pevnou

údu pod sebou a že se pouští na moře života
bos náležitého pochopení živote budoucího. A proč
bych neměl býti hrdým na to, že jsem přítomen
při příležitosti, jaká je dnešní a na ústavě, jako
je tento, kde mladí mužové jsou vedení k tomu,
aby poznali svoje povinnosti vůči Bohu, vůči státu,
a vůči svým rodinám? Chce mi snad někdo na
mluvit, že katolická církev je nepřítelkyní demo
kracie (lidovlády)? Popírám to! Katolická církov
učí, že všichni lidé jsou navzájem bratří. Jak mů
žete mno však učit, že všichni jsme bratří, když
nebudete mne napřed očit, že Bůh jest otcem nás
všech? Ať se církví katolické vyčítalo cokoliv,
tolik však Vím, že v naší zemi není věrnějšího
občanství, není lepší vůle, není vřelejšího bratr
ství, nežli právě v katolickém duchovenstvu ame
rickém. Chce mi snad někdo namlavit, že Charles

Carroltoo, který pološilsvůj život i svoje jmění
na oltář neodrislosti, byl nevérným této semi?
Choe mí soad ačkdo namlavit, še Kearney Sho
ridan a jiní slavní mužové, kteří avoje tivoty obě
tovali v boji sa zachování celistvosti Unie, byli
nevěrnými zásadám demokratickým? Nikoliv, milí
přátelé, nejvyšší vzor mužaosti jest onen člověk,
který nejenom uznává demokracii, ale též mato
ritu. Mladíci a mladí mužové musí býti dobře pře
svědčení o tom, že někdo masí posloachati. Ne
učí-li se tomu doma ani ve škole, pak ss učí p3
slušnosti před soudy. Odkud tedy pocbásí moje
přátelství k vaší církvi? Pochází z toho, že kato
ličtí mladíci a katolická děvčata jsou učaná, p>
něvadě stojí psd autoritou. Pravda, žijeme v sami
svobody. Ale mnozí zapomínají, že jest to tóž sem
autority. Nejhorší věc, která našema lida se může
přihodit, jest, když zapomene, še Bůh nad námi
vládne, když bule míti sa to, že svobada sna
mená novázanost, bozazdnost, že avobada značí
— dělej co chceš. A sdělím s Vámi ještě jeden
důvod, proč jsem přítelem vaší cirkvo. Vaš3 cirkkov
stojí jakožto pevná bašta proti nevóřea socialismu
v této semi“ — Tak mluv.l guvernér velkého
státu před velkým shromážděním, jak ke kato
kům tak k protestantůr.

Hospodářská hlídka.
Zemědělská prodejna dobytka u

stavena byla v Prase, zřízená čes. odborem
Zemědělské rady a Ústř. jednotou čes. hoap. spo
lečenatev. Prodejna sama na vlastní účet aeob
choduje, nýbrž omezaje svou Činnost na to, do
bytek k prodeji jí svěřený za nejvýhodnějších
podmínek zpeněžiti, kupní cenu přijmouti, 4 do
davatelem dobytku podrobně sůčtovati a vyúčto
vavý obnos odvésti. Prodejna bude při tom
v každém směru zastávati a bájiti zájem doda
vatelů dobytka. Zemědělská prodejoa přijímá
k prodeji zatím jea dobytek jatečný, a Sice do
bytek hovězí, vepřový, ovce, telata — ať živý
nebo jiš odporažený, vyhrazuje si rozšífiti svou
Sprostředkovatelskou činnost-týž na dobytek chovný
a užitkový, jakmile by byly k tomu příznivé pad
mínky.

Zelinové kompele pro lidi čivnýmicho
robami a hostcem trpící připravají se ze senných
plev, šalvěje, máty pepraé, heřmánku a levandule.
Zeliny se vaří hodinu, a sice na6 litrů vody béře
se čtvrt až -půl kilogramu zelin. Odvať se plá
týakem procedí a vleje do horké vody ve vaně

Ještě lépe působí pro hostcem postižené koupele,

do nichž se vleje odvar jehličí. K tomu účelu vaří
se 1—1:/, bod. 3—=5kg jehličí smrkového anebo
borového v 6litrech vody. Působivé zvláště jsou
s Jara pupeny. Po případé posloaží olej jeblilný
aneba výtažek jebličný. Na koapel stačí 150—
600 gr. výtačškufebličnatého, anebo dsgjová |élos
jebličastého oleje ve 30 stopňů R teplé

Nechávatihnůj ua poli v kopečkách
Jest velka chybou. Radj se má ibned po vyve
sení rosháseti. Druhou otízkou však jest: Má ao
rosházený hnůj haed zaorati nebo jest lépe ne
chati ho očjakou doba ležeti? Oiporěď na t> jest
dvojí: Nochávati rozházený hnůj na povrchu se
dooračuje na polích, které nemají příkréhoevaha.
Z toho plynou následující výhody: Půda jest sa
halena teplým pokrytem. Je zastíněna a přijímá
všecky dobré následky zo zastínění: Ulržuje se
mírně teplá a teplota její podléhá toliko aepatraým
směnám Hlína se rozkládá lépe a rychleji a tím
nabývá ordice náležité kyprosti. Dále aluší pozna
menati, že rozpastné součásti haoje destém a
sněhem do ornice prosakají a maohem pravidel
něji se rozdělují než je-li boůj ibned zaorán. Hntj
možn) beze všeho rozbazovatí též na slabou vretva
sočhovou nebo nu zmřzlou půdu. Naproti tomu
má se hnůj pokud možao brzy zaorávatí ms po
semcích, které mají svab; rovnéžv půdách lehčích
není dobře nechati hnůj dlouh> rozházený.

Zemáková mať obsabaje 13%/,látek du
sičnatých, 38 59/, živia bozdasíkatých, 22:69, hrubé
buničiny, 119/, i96k aerostaých a 15*/, vody. Hodí
se tedy výtečné za haojivo, zejména na louku a
do kompostu, ale oehodí 50 ani za stelivo, ani 28
příkrov na krochty, ani mi baůj, anst Ipí na cí
nesmíraó muožství zárodků plísní a všelijakých
malotvorů, hmyzu a jinýca škůdců rostlin. Proto
nejlépe zemákovou mať zažitkaje, kdo ji hned po
sklizni rozhodí po loace a nechá vylubovat, načež
z jara se shrabo u uloží do komposta aaebo spálí.

. Hmynu v sadech so ubavímo jistě «
laciao, když se postaráme o vhodné zátiší pro
zpěvné ptactvo, kdež by nerušeně moblo holsliti,
jako jsou kfoviny, živé ploty z babří, kadlubce či
umělá hnízda s pod Současně však třeba z našich
sadů a sabrad vypudili kočty, vrány, vrabce, beg
citné kluky a jiné škůdce ptactva. Několik tuetů
afkorek, pěnic, rebků, třasořitek, póokav, špačků
a pod. lépe ochrání zahradu před hmyzem, nešli
tucet stříkaček, a celkem nič nestojí, než trochu
pečlivé dbalosti v lótě, v zimě psk trochu sobu sa
místě chráněném před nepobodou a soveráky.

Béóva mejrannější jest prý „Perla z
C3aby.“ Byla vypěstována v okolí vinic Veršec,| SOBOB O OB

» >

ž Akc.kapitálK 4,000.000.—ČESK Á B AN K A Vkladyca K 14,000.000—|£ň 4D n A6 ,
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= v domě p. Skuherského u Pražského mostu, proti hotelu „Merkur“.
6 :
A Provádí veškeré obchody bankovní, směnárenské, úvěrovéš a bursovní. ň
h m" “
: ň
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: Eskont směnek. Koupě a prodej všech druhů $
v Obstaráváníinkasatu-i cisozemskýchsměnek. cenných papírů. jé

a Úú pohírů vpancéřovýchDokladnch. Správa cenných Inestrů “
k věry bankovní . a ovidenceslosovatelnýchhodnot.Zálohyza cenné papíry.| MĚ

" všeho druhu jako: nákupní, saisonní, akceptační, zjištěné, Pojištění slogovatelnýchhodnot proti strátě kursovnípři tahu kE OZ Moon ání| nám n.
m nějšímístatu-ioizosemska. Oddělení pro zboží. MM Vadia a kauce. . | Příkazy pro veškeré bursy ©
ž Konpěa prodejdevis,valuta mincízanejlevnějšíchpodmínek. tu= u oizozemaské. "
X Eskont pohledávekj Prodej losů na mírné měsíční
wi na podkladěpostoupenýchúčtů. splátky. %
k | v M: E roraess le mejbližšírnatah -ima. ý
2 Rakouského křížového losu k tahu 2. ledna za KH4— .., + K 60.000— Š
$ Pozemkovéholesu II. Emk tahu 5. ledna sa K5— ... s K 100.000— i
M ."M >FA 22000 V = V 0 05 a 5 u : : ! WT E EA E goesdokdeiknákĚ,



-střední velikosti srají v domovině koncem čer
vomce, mají muškétovou příchuť a dodrží do polo

"vice srpna U nás by tedy srála avi v první polo
-víci srpna.

Proč pos žere tráva. Odpověďna tuto
-otázku sní: aby třísky kostí a ostré kousky kůstek,

které v žaludku nevolnost způsobují a nebezpečí
přivádějí, vypudil. sniž by jmenované předměty
hroty nebo hransmi střeva porašily nebo ce tam
sepíchly. Tek igstinkt pudí psa dlenholiston jemnou
trávu šráti. R-tačním pobybem felodku se nebe
zspečué cizí tělísko toto obalí a pak vyzvracením
dostane se ven. Jestliže takovouto psem vyvrh
patou tráva necháme na sachém místě usušiti a
dékladně pak prohlédneme, sbledáme pravdivost
tohoto tvrzení. Z téhož důvodu žerou psi v zimě

-6eno neb jemnou slámu.

Školský obzor.
Ve Franeli od stupné k otupní.

Fraocouzská vláda vyloučila se škol křesťanské
"náboženství a již sklízí odměnu tím, žu zase uči
telstvo vyhazuje ze školy — vládu. Na nedávném
učitelském kongresu v Lyoně bylo usneseno:
„Zčela zavržitelným jeví se vliv státu na kolu “
Ejhle, nevyboví-i volnomyšlenkářským ucítelům
sni stát zednářský, která mocse jim bude líbiti ?
A kde hledati budou ochrany, veoprou-li se o
stát ? Lodiče jim jí poskytnou málo, protože mesi
vimi jest proti volnomyšlenkářským učitelům tak
silné vření, že vláda pohrozila rodičům dítek ve
likými tresty, vzeprou-li se proti nynější učitelské

„výchově.

Srbský spisovatel pro komfessijní
Školy. Ve Vídnizemřel slavný srbshý spisovatel
Lazar Kostič. Byl to muž velice osvícený a po
kroku milovný; vždyť odkázal svoje jmění (přes
pěl millionu korun) ne Školství. Byl to však zá
roveň člověk zbožný; odkásané jmění totiž svěřil
řecko-orientální církevní obci v Zomboru, aby
a něbo byly podporovány pouze srbské školy kon
feasijní. Kolik pokrokářů vyprázdní dle tohoto
příkladu své kapsy k zvelebení školství? Ferrer
sám se „obětoval“ tak, že vymámil podvodným
„předstíráním od katolické paní obrovskou sumu,
které užil k podpoře škoi „volbých.“

Pobrokářská zásadovest. Nadučitel
Janáček v Dolanech u Olomouce byl svolen jako
statný pokrokovec při politické achůzi v Dolanech
od pokrokářů za předsedu; Švihal při té příle
žitosti po přítomném knězi J. Půdovi nemíetnými
poznámkami. Leč dám má své dcery v klášteřích,
tedy v „klerikálních tenatecb.“ Takových šikov
ných pckrokářů jsou ovšem celé regimenty.

Počet universit a jich studujících
v Evrepě. Dle týdenníku „Science“je v Evropě
125 universit, na nichž bylo zapsáno celkem 228.732

seadojioů. Největší počet posluchačů má universita berlioskáse 13.884 posluchači, která tadíž
předstihla pařížekou (12.985 posluchačů). Třetí
v řadě je budapešťská se 6550 poslucbači, čtvrtá

je vídeňská se 6205 posluchači. Německo má nej
více universit, totiž 21 a největší návštěvu, totiž

(kolem 49.000 studujících. Dle počtu 8:-udujících ná
sledují ostatol země v tomto pořadí: Francie má
16 universit s 32000 stud., Rakousko-Uberako 11
Upiversit s 30.000 stud., Anglie 15 a 25.000,
Štalie 21 8 24000, Rusko 9 a 28.000. Španěly 9
a 12.000, Švýcary 7 s 6500, Belgie 4 s 5000,
Švédsko 3 s 5000, Rumunako 2 a 6000, Holandeko
5 universit se 4000 stadujícími.

Girový účet u Ústř. banky Účet pošt. spoř.čes. apořitelen. 8. 111.516.

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. ©.©. I.

Zapůjčujesvojestřádaniky úplněbezplatně
a vklady na ně ačiněné fúroší 5*/, bez vý

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. epoříteloy. Daň

ooo kovou platí záložna za pp. vkladateleze svého.

Star vkladů30. listopadu1910K410000.
Poskytuje zápůjčky na směnkys ročiteli

(aeb pojistky), na hypotéky s morem libo
volným, zálohy na ceoné papíry, eskontuje
faktůry, obstarává nákup aboží pro své členy,

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp.členů a vkladatelů cenné papiry avěci
' schovává v bespočném tresoru bezplatné.

álgšna podléhá povinné rovini Jedvoty nálošen.

čeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na kufšky
= za 49 až 59,==

úrok a to dle výpovědi.

68“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. +

300006000000000600L
První eský katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

SM“ stelních rouch,
i korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t d.>VidCŘ,
»$| VIL o., Kaiser

strasse 5., vedleLa
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

>=
P, NEVAVEv i

SEACE258,
ar

ha Á
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u

. RIGRTER
pohřební ústav
: a zasílatelství:

Hradec Králové,|
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporečuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu « si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatolen, křížových cest

i veškorých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

a ros shotovuji úplně bezplatně a
kÚašnému jednání hdostavím se na požádání taktéš

Kooho bronzová

bos nároku na costovné.

Vajných uZpání po roce
SNL Bode je z výštavy v Pardubicích.

ÚP“Závod založen r. 1898. UB
a Se aaeno sořdí 1.TT "aCHER"

6hcefe sevýhodněošatiti2 |
Vyšádejte si ilmed vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vsovlátky »Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČIL CHOCEŇN.=
Proní český aasílatelský sdvod ©soulkonného zboší
s zal. r. 1876.i

X£X8X£X
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P643Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

winěných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

ea u látkynataláry.

VXXGODXGB3XG3

X

Téžnaoplátkybezzvýšenícen!
K CEDGODXR8IXCODXCBD

ý
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

zla. parameniůprádla, p rů. příkrovů, koberců a
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové sboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

1060066060G8680900320G606
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním

úřadům dovolujesi dope
rečiti veškeré kostelní nádoby a

í a to: monstrance, kalichy,
cibáře, nádobky, -alénky, paciikály,

svícny, telnice, ODRYvýroby, předpisůmatd. rape„dm
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původní intenci av ohnizlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bes závaznosti koupě,
Vie seposílá posvěcené.Prdce ruční,

Sblad jako:
mudonok, Kčíšků,prstýzkůnáromků std. čiMoták

prateny, tabalěrky jídelnínášiní sestříbrapravého
1 čínského všdy na skladě.

Staré slato, stříbro «drahokemykupujezanejvyjší ceny

JAN STANÉK,paslřa Gisoleur
PrahaI, ul. KarelinySvětlé,čis. 19.».

GP3XEBDCEIDX]XO3KXE65



Začátek+v 8 hodin večer.
T 0O O0 0
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í [ Vzácným pánům příznivcům. uctivě přeje 32 šťastné novoročí Z% a do :
3 další ctěné přízně se poroučí i

bi Jaroslav Urban, ;
2: hotelier. žI"

Veledůstojnému| duchoven
stvu a všem veleváženým
příznivcům —mého závodu

přeje

šťastný a veselý

Nový rok 
a zároveň prosí o další pří
» zeň v míře neztenčené. :

V hluboké úctě oddaný

IKarel Zavadil,
první odborná dílna pasířská

a ciselerská

v Hradci Králové. :

2000000|0000|0000|0000000

Přijmu do obchodu

spolehlivéděwče
s přiměřeným obchodním vzděláním.

Ant. Vambera,
velkovýroba čapek a kožešin
w Hradci Králové-li.

200000|0000|0000|000000

K -m

K nastalé změně roku pro
jevuje svým P. T. příznivcům

srdečné blahopřání
. sm Fejgl 4 Byčiště
. Jtříkova tř. proti nev. labskému mostu.

A současně prosí, by dosavadní
vzácná přízeň i na dále jí za

chována byla.

Urě B ckzimnízkuste“
„Porární sklad Iněného a bavi. zboží!6CBE

V.Javůrek,
hostinský.

Antonín Jeřábek,
hostinský.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílnapasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
nádobstolních se stěíbra,

bronsu a jiných kovů,od nej
jednoduššíhodo nejakvosta
"ho provedení, v každém
vsorkua ryze církevnímslohu.

Vie přeaně, čistě a důkladně
zhotovuje, se v mé vlastní dílně
jen ročně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny p

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Hilostí rovide
vány.

Meiní nádoby jem v obmi
alatím za ceny velice levné.

Veškeré Opravy nádob ko
selních se rycile, řádné a
levně vyřisují.

je zasílámjenPo,rozpočty,
hotové s oží naukázku
se zašlou.

Chodšim kostelem možnosplácetbez Hrášek.S- Staodporušeníačestnýchuznáníporuce.ji
Prosímveledůstojnéduchovenstvoolaskavoupřízeň

adůvěru závodudomácímu.

Opolkůmdoporučujírychlé alevné provedení

a

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod !
všech kostelních paramentů,
-l spolkových praporů a kovového náčiní [$
i Cennfky, vzorky i roucha hotová maukázku
bi se na požádání franko zašlou.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,„Wzájemnost““ mz
e©“ vwHronově čís. 186. "08
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k ximní sezoně:

Modní látky rviněnéinky zofídámakéi panské,plátna,damašky,ubrusy,ru zefiry na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

MB“Výbavy pro nevěsty “U8
= lorn vné, osny. Velkolepý výběr. Mnohovalných sanán BODconě přes 30 K maat.

Ke lsceně.om. 1 alt 2 mbmabytkůvkusněrosdrujených

Obdržíte to najlovětt Mřesť.-sociál.podnik,

NN Jiná, M0.i


